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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo, o estudo da arquitetura efêmera, que é o contrário 

da arquitetura dita convencional feita para ser permanente. 

O principal destaque do estudo é o projeto arquitetônico de festas rave/festivais de 

música eletrônica construído a partir de sistemas estruturais alternativos e que possam ser 

montáveis, desmontáveis e remontáveis. Dessa forma, foi desenvolvida uma pesquisa 

exploratória com base em parâmetros mundiais desse tipo de arquitetura, e documentação por 

imagens desse tipo de arquitetura empregada nesses tipos de eventos. Embora o estudo 

realizado não seja conclusivo, os resultados obtidos indicam o material escolhido, o bambu e 

tecido tensionado, como ótimas alternativas para utilização desses materiais para elaboração de 

uns sistemas estruturais alternativos para este tipo de evento.  

Palavras-chave: arquitetura efêmera, festas rave, bambu, sistemas estruturais 

alternativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The present work aims to study the ephemeral architecture, which is the opposite of 

the so-called conventional architecture made to be permanent. 

The main highlight of the study is the architectural design of rave parties / electronic 

music festivals built from alternative building systems that can be assembled, demountable 

and reassembly. Thus, an exploratory research based on worldwide parameters of this type of 

architecture was developed, and image documentation of this type of architecture used in 

these types of events. Although the study is not conclusive, the results indicate the chosen 

material, bamboo and tensioned fabric, as great alternatives for using these materials to 

develop alternative structural systems for this type of event. 

Keywords: ephemeral architecture, rave parties, bamboo, alternative building systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

Arquitetura efêmera é uma arquitetura temporária, de breve existência, móvel e 

adaptável ao meio em que é inserida, e pode ser considerada também como um vetor de 

informação, CARNIDE (2012) uma vez que é utilizada em diversos setores, desde 

cenários, às grandes estruturas para eventos, feiras e exposições, dentre as mais diversas 

aplicações, proporcionando ao usuário, um cenário, com infinitas possibilidades de 

formas, cores e estruturas. 

A montagem das estruturas para criação de ambientes efêmeros deve ter uma ideia 

de brevidade, sendo além de esteticamente bonita, de fácil montagem e desmontagem.  

Pressupondo que arquitetura efêmera é rápida, para o entendimento da construção 

dessa estrutura para ambientes onde ocorrem festas de música eletrônica, é importante a 

procura por referências que vinculam o tema à cultura pós-moderna, com os movimentos 

de contracultura e a libertação dos costumes. 

A proposta deste trabalho é analisar o conceito de obras efêmeras, a partir de suas 

adaptações aos mais diversos usos, experimentos e inovações, integrando técnicas e 

materiais a um sistema estrutural alternativo, com destaque a aplicação deste tipo de 

arquitetura em festa rave e o uso do bambu como principal material estrutural. 

A aplicação do bambu em estruturas já está sendo uma realidade. Por causa do seu 

baixo peso próprio, resistência física e mecânica, facilidade de transporte, flexibilidade, 

e por ser material renovável de imensa beleza arquitetônica, o bambu já pode ser notado 

em estruturas de todos os portes por todo o mundo. 

O presente trabalho pretende elaborar duas estruturas com sistema estrutural de 

bambu, que possam ser montadas e desmontadas, para serem usadas em festas raves e 

outros eventos similares ao ar livre. 

1.1 Objetivos  

A proposição de dois modelos de estrutura efêmera, com sistema estrutural 

alternativo,  que tende harmonizar o projeto da realidade, pesquisar os procedimentos de 

projeto, reconhecendo a metodologia dos procedimentos de projeto da arquitetura na 

procura do melhor resultado estrutural e espacial, e explorar as características do sistema 
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estrutural alternativo como, tipo de material, forma,  capacidade energética do sistema, 

resistência,  limitações e implicações construtivas , em um cenário incomum. 

1.1.1 Objetivos específicos 

-Analisar sistemas e materiais estruturais e construtivos alternativos.  

-Criar estruturas que possam ser adaptáveis ao ponto de vista de sistemas 

estruturais alternativos e, o tipo de espacialidade e complexidade. 

 Desenvolver 2 (duas) estruturas com sistema estrutural alternativo – bambu e 

tecido tensionado para festas Rave e eventos similares. 

2 CONTEXTO HISTÓRICO 

2.1 Arquitetura Efêmera 

Construções efêmeras têm origem milenar, desde os nômades, que viviam em suas 

cabanas e tendas desmontáveis, de fácil transporte, permitiam deslocarem-se 

continuamente à procura de regiões com boa oferta de alimentos. (BENEVOLO,1999). 

Na época dos homens primitivos, no período paleolítico, a arquitetura estava 

presente, pois o homem necessitava de um local para se proteger e esconder das 

intempéries e também um local para descanso. Estas tipologias eram produzidas 

diretamente sobre o ambiente natural. 

Arquitetura por subtração é a expressão utilizada para explicar a origem das 

primeiras moradias humanas, feitas pela apropriação das cavernas naturais e, mais tarde, 

pela escavação de formações rochosas, do próprio solo ou mesmo do lenho de grandes 

árvores, como os imponentes baobás africanos.  As cavernas naturais são a mais 

rudimentar expressão do que significam a arquitetura e a estrutura: o vazio propicia o 

espaço e a matéria que garante a sua existência (REBELLO et al, 2007). 

 

Este espaço natural tem características de uma habitação-primitiva, segundo 

CARVALHO (1964, apud MASSARA, 2002) “ Apesar de descontínua em relação ao 

ambiente natural, a arquitetura das construções primitivas é fortemente influenciada pelo 

sítio onde se insere. ” 

Os nômades que viviam da atividade da caça, pesca e recolhimento de plantas para 

sua sobrevivência, descobriu outras formas sobrevivência baseadas nos materiais 

encontrados na natureza. 
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Vestígios de cabanas e tendas datados de 40 mil anos a.c, a utilização de troncos, 

galhos e ossos de animais como componentes estruturais e folhas, palha, terra e peles de 

animais para o revestimento da cobertura. É interessante de se verificar a repetição de 

algumas tipologias construtivas ancestrais em pontos distantes e distintos do planeta, 

revelando uma instigadora convergência de hábitos culturais, mesmo sem vínculos 

aparentes (REBELLO et al, 2007). 

Os povos nômades construíram as suas moradias para serem transitórias, pois 

estavam em constante movimento, tal construções foram oriundas de sistemas 

construtivos orgânicos e materiais disponíveis no ambiente local. Os primeiros abrigos 

de acordo com LEITE (2007), “consistia de pequenas coberturas de madeiras recobertas 

de pele apoiadas sobre o próprio corpo imitando um caramujo, essas construções 

evoluíram para as milenares tendas nômades. ”  

Tais abrigos eram vistos como desafios construtivos, segundo ANDERS (2007, 

p.43), “pois precisam ser duráveis, leves, flexíveis e capazes de ser transportados de 

maneira simples, o que não significa que não tenham conforto ou beleza. ”  

O autor ainda revela que “entre as formas vernaculares de habitações 

desmontáveis e portáteis destacam-se as tendas Tipi (Fig. 1), dos índios Norte-

Americanos; as tendas dos nômades do deserto (Fig. 2), localizados principalmente na 

região Norte da África; e o Yurt na Ásia (Fig. 3) ”. (ANDERS, 2007, p.44).  

 

Figura 1: Tenda Tipi 

Fonte: Disponível em: (http://www.redbeardsranch.com/com/tipi_(3.jpg) 
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Figura 2: Tenda nômades do deserto 

Fonte: KRONENBURG,1995 

 
Figura 3: Tenda Yurti 

Fonte: SHELTER PUBLICATIONS, 1973 

Tais tendas que inicialmente eram de um formato armado e evoluíram para um 

formato protendido, devido aos ventos e tempestades de areia. Tal evolução foi possível 

pela troca da cobertura que antes era de pele por pelo de cabra ou dromedário.  

 Após essas construções os modos de construir foram evoluindo e aparecerem 

outras formas de    edificações pelo   mundo, como destaca LOURENZO (2012, p.1), ” a 

evolução das habitações não ocorreu apenas com o passar do tempo, mas também sofreu 

influências de outra natureza, como a modificação dos solos e do clima e a necessidade 

de proteção aos perigos externos”. Deste modo os homens começaram a criar suas casas 

com matérias disponíveis no seu ambiente, como por exemplo o adobe. Em cada lugar do 

planeta, foram mudando a forma de construir e aparecem novas tecnologias de 

construção, como nas civilizações Egípicias, Gregas e Romanas. Que foram precussores 

de megas construções com tecnologias disponíveis na época. 
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Uma outra época, onde se manifesta a arquitetura efemera, é também nos teatros 

como cenários e palcos na Grécia e Roma antiga evoluindo para um teatro de rua na idade 

média onde os espetáculos eram apresentados em carros com plataformas de madeira. O 

modo operandi cênico medieval segundo Ursi (2006), “era composto por palcos que eram 

construídos em carros, tablados de madeira onde os cenários eram projetados de acordo 

com a temática religiosa de cada representação”. 

Nesse sentido a arquitetura efêmera sempre esteve presente, desde os nômades, 

passando pela Grécia e Roma antiga e idade média como cenários de teatros e, no mundo 

ocidental podemos destacar as construções temporárias que surgiram após a revolução 

industrial com a proeminência de sistemas estruturais modulares, montáveis e 

desmontáveis como por exemplo as exposições industriais. 

2.1.1 Exposições Industriais – Metal Efêmero 

Em meados do século XIX em transição para o século XX, segundo CARVALHO 

(2015, p.2), “As Exposições Industriais, resultado do desenvolvimento tecnológico 

propiciado pela revolução industrial, liderada pela Inglaterra no século XIX, onde, o ferro 

e o vidro ganharam espaço na arquitetura. Segundo o autor “estes elementos foram aliados 

ao desenvolvimento de sistemas pré-fabricados, possibilitando a construção do marco da 

arquitetura pré-moderna: O Palácio de Cristal. (Fig: 4) ” (CARVALHO, 2015, p.2). 

Em 1851 foi inaugurado em Londres o Palácio de Cristal, que foi projetado por 

Joseph Paxton que podia ser desmontado e remontado em outro lugar. 

Apresentando uma concepção arrojada que jogava com os novos materiais de 

ferro e vidro, Paxton concebeu uma construção em ferro de grande altura 

combinada à leveza e transparência do uso do vidro. Com 564 metros de altura 

por 124 metros de largura, a surpreendente obra de Paxton converteu-se logo no 

símbolo do progresso da indústria e do desenvolvimento do engenho humano. 

Além do arrojo de sua concepção e do belo efeito que causara aos milhares que 

o visitaram, o Crystal Palace demonstrou ser também um símbolo de capacidade 

criadora do homem. (PESAVENTO, 1997, p. 74) 

Desde 1851, com a inauguração do Palácio de Cristal em Londres, as exposições 

foram usadas também com um lugar para entretenimento, espaço de lazer, pois a 
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exposição oferecia as mercadorias e à produção técnica proporcionavam um espaço para 

negócios e diversão. Não é por nada que o imaginário social conservou justamente esta 

faceta de tais eventos: as exposições como espetáculo, onde operários e burgueses 

contemplavam as maravilhas da indústria e da civilização. 1 

 
Figura 4: Palácio de Cristal 

Fonte: Disponível em: (https://br.pinterest.com/pin/85357355410696702/?lp=true) 

Uma outra obra de destaque em que a arquitetura efêmera está presente é a torre 

Eiffel, símbolo da exposição de 1889, realizada em Paris, que ficou marcada na história 

não apenas por ser uma comemoração do centenário da Revolução Francesa, mas sim 

pela construção do ícone da capital francesa: a Torre Eiffel (Fig. 5) construída pelo 

engenheiro Gustav Eifffel. 

Lugar artificialmente criado, evento efêmero, as exposições têm de festa este 

caráter de curta duração e brilho. Grandes construções foram feitas para não 

durar e mesmo a Torre EiffeI, símbolo da exposição de 1889, não tinha, em seu 

início, a pretensão de perenidade. Como festa, a exposição celebra com fausto e 

encantamento a sociedade industrial e a glória da ciência. Buscando na própria 

ciência aplicada à técnica e nos avanços da indústria os recursos para os seus 

engenhos de diversão, a festa complementa a fábrica, assim como o ensino é 

suplantado pelo lazer (PESAVENTO, 1997, p. 50). 

                                                 

1 Rancière, Jacques et Vaudray, Patrice. En allant 'l'expo: i'ouvrier, sa femme et Ia machine. In: 

Les revoltes logiques. Paris, n." 1, 1975 
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A Torre Eiffel que foi projetada pelo engenheiro Gustav Eiffel, de acordo com 

Fiederer (2016), os primeiros esboços e cálculos da torre proposta foram feitos pelo 

gerente de escritório Emile Nouguier e o engenheiro Maurice Koechlin, em colaboração 

com o arquiteto Stephen Sauvestre. A torre foi projetada para ser desmontada logo a pós 

o fim da exposição, porém essa construção fascinou tanto os parisienses, que decidiram 

não mais desmontá-la e, então, tornou-se um ícone da revolução industrial francesa.  

  Segundo FIEDERER (2016), “o mundo nunca havia visto nada como a grandiosa 

forma de ferro que surgiu do Champ de Mars de Paris. A Torre Eiffel, construída como 

uma instalação temporária tornou-se uma sensação imediata por sua aparência e altura. “ 

A estrutura com sua transparência de ferro fundido e, uma altura de 324m, apontando 

para o céu de Paris, compunha não apenas um novo conceito arquitetônico que podia ser 

desmontar e montar em outro espaço, mas se fundava num próprio monumento à 

racionalidade, ao moderno e ao progresso tecnológico de estruturas metálicas.  

 

 

 

 

Figura 5: Torre Eiffel 

Fonte: https://guiadoestrangeiro.com/a-historia-da-torre-eiffel 

 Essa nova forma de projetar preconizou a questão da arquitetura desmontável, que 

poderia ser transportada e remontada em outro lugar, através de modos mais 

racionalizados.  

Um tempo mais tarde, entre a década de 1950 e meados da década de 1960, esse 

modo de projetar a mutabilidade e, de trabalhar com eventos foi expressada pelo grupo 

Archigram, que tem como característica em seus projetos, o uso dessa forma montável e 

desmontável e, também o uso de tecnologias causando o efeito efêmero em suas obras. O 

grupo também nos apresenta ideias bem importantes de conceitos de arquitetura da época. 
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2.1.2 Grupo Archigram  

O Grupo Archigram foi formado em meados da década de 1960, por recém-

formados arquitetos ingleses: Peter Cook, David Greene e Michael Webb. O Grupo 

produziu uma revista que contrariava e inseria um novo contexto projetual arquitetônico 

na época: Archigram que segundo KAMIMURA (2015, p.91) “cujo nome vem da 

abreviação de architectural telegram, ou aerogram, um “telegrama”, ou “aerograma 

arquitetônico” foi lançada em 1961, e era na verdade, uma edição caseira, que consistia 

num panfleto. 

A trajetória de Archigram como grupo desenvolveu-se, portanto basicamente no 

terreno da experimentação, do projeto e do desenho, não da obra construída; dependeu 

em grande medida do magazine como veículo de divulgação, da participação frequente 

em exposições e da organização de eventos. Partindo de uma vontade de renovação da 

herança moderna através da retórica tecnológica e do recurso à lógica e às formas da 

cultura de massa, embalado por um discurso otimista sobre a relação do homem com as 

novas tecnologias, Archigram acumulou ao longo destes anos uma série de projetos de 

cunho experimental e especulativo (CABRAL, 2001, p. 8). 

O grupo trabalhava com conceitos de projeto que significava “evolução contínua 

de um estado (ou arranjo de formas, valores, etc.) a outro; sempre vivo porém nunca o 

mesmo; sempre em um estado transitório2. O trabalho do Archigram tem essas 

características de transformação da mutabilidade, de uso de peças, conexões e 

desconexões. 

De acordo com KMINURA (2015, p.92), “O que marca a produção do grupo 

Archigram, desde o princípio, é um espírito de revolta em relação ao Estilo Internacional 

“domesticado”, à estaticidade e sobriedade da arquitetura do pós-guerra”.  

“Uma nova geração de arquitetura deve surgir – com formas e espaços que 

pareçam rejeitar os preceitos do Moderno” (ARCHIGRAM, 1961 apud CABRAL, 2002, 

p. 31-32).  [..]Nós escolhemos ignorar a decadente imagem Bauhaus que é um insulto ao 

funcionalismo”3  

A tecnologia sempre estava inserida nos projetos do grupo, partindo da premissa 

de uma arquitetura “ que fosse substituída de forma rápida e envolta de uma estética 

descartável; tecnologia e o lugar, onde estavam presentes as ideias de mobilidade, 

                                                 
2 Metamorphosis, Magazine Archigram, n. 8, abril de1968, s/p 
3 Archigram 1 (revista). Londres, nº 1, n/p., mai. 1961. 
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mutabilidade e dispersão das estruturas; e por último, a tecnologia proposta como situação 

limite” (VASCONCELOS, 2014, apud CABRAL, 2001). 

Podemos dizer que a arquitetura do grupo Archigram é uma “arquitetura 

conexionista”, conforme destaca SILVA (2004, 048.05) ”As maiores propostas do grupo 

combinavam hiper-tecnologia com nomadismo (...) as edificações eram leves, flexíveis, 

instantâneas e efêmeras, que poderiam ser montadas e desmontadas em vários lugares” 

Umas das obras do Grupo que enfatiza a ideia de efêmero é a “Walking City”, 

proposta de projeto do arquiteto britânico, Ron Herron, em 1964 e “Instant City” proposta 

de projeto pelo arquiteto britânico, Peter Cook, em 1969 

 

Walking City 

A ideia de projeto consiste em uma cidade nômade, transitória, que poderia se 

deslocar para qualquer lugar, desde terra a oceanos. Tal cidade ambulante, parte da 

premissa de uma superestrutura com “patas” que se locomovia e continham módulos para 

acoplamentos e fixação, para permanecerem temporariamente nas cidades e as pessoas 

que habitassem a “Walking City”, estariam desprendidos da limitação espacial. 

A cidade móvel de Herron era uma família de veículos gigantes, 

medindo cada um deles aproximadamente 400 metros de comprimento por 220 

de altura, em cujo interior poderiam estar localizados todos os equipamentos de 

uma cidade normal: habitações, escritórios, setores de negócios, comércios, 

serviços públicos e privados. Equipamentos extra como hospitais e unidades 

especiais poderiam ser eventualmente agregados a qualquer destes enormes 

contentores. As condições ambientais necessárias à vida se reproduziriam 

artificialmente, criando um ambiente perfeitamente controlado (CABRAL, 

2001, p. 197) 
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Figura 6: Walking City 

Fonte: http://www.archigram.net/projects_pages/walking_city_4.html 

 
Figura 7: Walking City 

Fonte: http://www.archigram.net/projects_pages/walking_city_5.html 

 

Instant City 

“A ideia do nômade era um interesse predominante entre todos no grupo por esta 

época” destaca HERRON(1971, p.18) e “muitas dessas ideias sobre viagens se ampliaram 

em um projeto chamado Instant City”.4 (Fig: 8,9,10 e 11). A ideia é de uma cidade 

efêmera que surgia repentinamente, criando um evento como forma de entretenimento e 

informação e após o término deste evento a cidade dissiparia.  

 

Chegam os balões da Instant City, baixam e montam suas estruturas de cabos e 

coberturas de lona, conectam as poucas atividades locais com as atividades que 

trouxeram, interligam o evento aos rádios e televisores, e assim constroem uma malha de 

informações. Depois desmontam as estruturas físicas, recolhem os cabos e 110 lonas e 

desaparecem no ar. Deixam as conexões e o que criaram: a metametrópolis informacional 

ARAÚJO (1997, p.110). 

                                                 
4 O comentário de Herron está em Reyner Banham (ed.), The Visions of Ron Herron, Architectural 

Monographs, n. 38, Londres, Academy Editions, 1994, p. 45. 
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Instant City  

 

 
Figura 8:Instant City 

Fonte: http://www.archigram.net/projects_pages/instant_city_3.html 

 

 
Figura 9: Instant City 

Fonte: http://www.archigram.net/projects_pages/instant_city_4.html 

 

 

 
Figura 10: Instant City 

Fonte: http://www.archigram.net/projects_pages/instant_city.html 
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Figura 11: Maquete Instant City 

Fonte: http://gazelliarthouse.com/artist/archigram/114-m11-tc01/# 

 

Esse evento efêmero, Instant City, foi proposto para ser uma espécie de arquitetura 

móvel que oferecia uma série de eventos e de informações culturais que seriam levadas a 

localidades distantes das metrópoles, como pequenas cidades do interior. Um grande 

circo coberto de lonas erguidas por balões (SILVA, 2004, 048.05), de acordo com Duarte 

(1997), a Instant City viria suprir as necessidades como uma metrópole visitante, gerando 

uma rede de informações que cobriria uma malha de cidades que se conectariam entre si 

no momento em que o evento arquitetônico ocorresse e logo após o término do evento, 

se dissiparia. 

 “Instant City deveria ser grande o suficiente para sediar shows variados, circos e 

outros eventos públicos. O projeto sugere setorizações específicas para o entretenimento 

e áreas distintas” afirma (NETO, 1995, p.69).  

Nesse sentido podemos fazer uma analogia de Instant City  com os eventos que se 

deram pela necessidade de mudança, uma vontade de algo novo e experimental, como 

por exemplo os movimentos de contracultura que exprimiam uma vontade radical de 

liberdade para criar um novo estilo de vida, e essa concepção também foi sentida no 

âmbito musical, onde surgiu um dos grandes festivais de música do planeta: Woodstock 

em Bethel, NY (Fig: 11, 12 e 13) que foi um marco na história por ser um evento de 

música que em pouco espaço de tempo reuniu quase quinhentas mil pessoas e que 

segundo ANDREGUETTI(2016), “o evento alterou o curso da história da cultura 

contemporânea, e tornou-se o símbolo maior da contracultura hippie. Durante os três dias 

de festival, rolou muito amor livre, expansivos de consciência de todos os tipos, e o som 

de alguns dos maiores nomes do rock”. 
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Discursos, gestos, performances e intervenções evidenciam um movimento de 

rebelião: a formação de comunidades, a estética tribal, a quebra de tabus morais, a pulsão 

pela errância, a cultura das drogas e a exacerbação do presente5.  

Essa definição apresenta atributos que simbolizam com o movimento hippie da 

década de 1960 e que na contemporaneidade revive como uma “contracultura global do 

trance psicodélico” (ARAUJO, 2015). Nessa mesma linha de raciocínio NASCIMENTO 

(2005, p. 2) “os ‘neo-hippies’ mostraram uma arte evoluída, que vem de um processo 

desde os anos 60 e 70 com o movimento hippie, quando os jovens se rebelaram contra a 

sociedade e reivindicaram os seus direitos de livre-disposição do corpo e de autonomia 

sobre si próprio”.  Os movimentos contracultura continuaram em outras formas de 

manifestações musicais, que é o caso de Goa na Índia onde é o berço do trance 

psicodélico6. O trance é o estilo musical que caracteriza as raves psicodélicas7. Nessa 

mesma perspectiva um dos percussores da cena do trance psicodélico mundial o DJ Goa 

Gil, comenta que “a revolução psicodélica nunca parou. Apenas teve que atravessar meio 

mundo para chegar a uma estrada de terra em uma praia deserta, e lá deixaram que ela se 

transformasse e evoluísse sem pressão de governos ou da mídia” (TIME OUT 2011, p. 

184) 

Nesse sentido, os grandes eventos que ocorreram entre as décadas de 60 e 70, que 

se propagaram no mundo: os festivais nômades iniciados em 1969, como o Woodstock 

por exemplo, que foi um movimento com contexto político e da liberação dos costumes, 

onde essa vivência efêmera desses poucos dias de festival era capaz de levar o espectador 

para um mundo momentâneo de ” paz e amor”. Tal evento que foi capaz de reunir e 

dispersar pessoas em curto espaço de tempo, foi uns dos maiores que já existiu e, no 

decorrer dos anos, foram surgindo outros eventos, com o mesmo viés.  

                                                 

5 MOREIRA, Nathália Araújo. Temporalidade Nômade: raves psicodélicas. 2014. 178f., il. 

Dissertação (MESTRADO em HISTÒRIA) – Universidade de Brasília, Brasília, 2015, p.70.  

6 O termo ‘psicodélico’ foi criado pelo psiquiatra britânico Humphry Osmond em 1957. Ele 

buscava um nome para a experiência induzida pelo LSD e contatou seu amigo, o escritor inglês Aldous 

Huxley, que defendia o uso terapêutico da droga. O termo adotado por Osmond deriva do grego antigo e 

pode ser traduzido como ‘revelador da mente’ 

7 O termo designa ‘transe’ na língua inglesa. Nesse sentido, a sonoridade é produzida com a 

intenção de estimular estados alterados de consciência (ARAUJO, 2015, p. 22) 
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Figura 12: Área sendo organizada para o festival Woodstock 

Fonte: https://www.woodstock.com/gallery/home-gallery/ 

 

 

 
Figura 13: Construção da estrutura de placo para o festival Wooddstock 

Fonte: https://www.woodstock.com/gallery/home-gallery/ 

 

 

Figura 14: Festival Woodstock 

Fonte: https://www.woodstock.com/gallery/home-gallery/ 



 

 

19 

 

2.2 Festas Rave 

As chamadas festas rave são eventos embaladas por música eletrônica, realizadas ao 

ar livre, comumente em locais de natureza exuberante, proporcionando experiências 

sensoriais diversas aos participantes por meio da música e de emoções partilhadas 

coletivamente (MOREIRA, 2014). 

De acordo com Moreira (2014) “o termo rave, (...) engloba uma enorme variedade 

de estilos e tendências, que se desenrolam proporcionalmente, em uma infinidade de 

símbolos, valores e práticas. ” (MOREIRA, 2014. P.18) 

De acordo com Vasconcelos (2012), os elementos para a configuração de uma 

festa nesses moldes são: 

Os três elementos fundamentais para a constituição de uma rave são: a 

música (estímulo sonoro), a decoração em conjunto ao ambiente 

(estímulo visual) e o público (os que a vivenciam), compondo assim a 

cena, isto é, o momento que cada participante esta vivenciando, em um 

local decorado e movido às batidas eletrônicas, provocando estímulos 

e alteração de estado de espírito a que muitos estão ligados. 

(VASCONCELOS, 2012. P. 2)  

 

2.3 Arquitetura efêmera nas festas rave 

Os projetos de construções efêmeras em festas rave, não tem o compromisso com 

a perenidade, pela curta experiência de convivência do participante com o espaço ali 

construído, aliada à representatividade, interação, ornamentação e do lúdico, por meio da 

obra em si, estimulam a experimentação. Dessa forma, a utilização desse tipo de 

arquitetura nesse ambiente, representa a conexão com outro cenário, ainda que 

passageiro. 

Nesse sentido, Pesavanto (1997), entende que as novas técnicas, apresentam novas 

experiências. Mesmo que num contexto arquitetônico diferente dos modernos festivais, a 

analogia se faz necessária: 

“(...) não é somente a apresentação de técnicas novas ou laboratórios de 

inovação, ela é também representação. Ela participa da ostentação. Para 

que ela exponha, ela desvela/ se desvela, mas se quer também 
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explicativa, pedagógica e mesmo didática” (Patrice Carre in: 

PESAVENTO, 1997). 

A arquitetura efêmera desse tipo de evento é uma arquitetura que se assemelha a 

ideia de Instant City do grupo Archigram, por ser um evento passageiro que chega e 

monta uma estrutura capaz de levar o espectador para um mundo utópico apenas por 

alguns dias e após o término do evento toda essa estrutura se dissipa e pode ser 

desmontada e remontada em outro local. Nos eventos de festa rave a estrutura utilizada 

tem como principal material construtivo - o bambu como material estrutural e, também 

por ser esteticamente favorável, e que pode ser utilizado de diversas maneiras por ser 

extremamente resistente, segundo Passos (2013). Nesse contexto um dos maiores 

festivais bienal de música, cultura e arte do planeta, que é realizado no Brasil  na virada 

do ano é o Universo Paralello,8  

A arquitetura efêmera desse evento é uma das principais características do festival, 

onde é montada uma pequena vila de bambu na praia deserta para receber cerca de 30 mil 

pessoas e agrega diversidade de formas de montagem, transformando o ambiente num 

espaço lúdico e de sensações. 

Festival que acontece no litoral da Bahia, onde reúne aproximadamente 30 mil 

pessoas por uma semana de festa e psicodelia numa praia paradisíaca.  

Pratigi, um oásis oculto, perdido entre as badaladas praias do 

sul e baixo sul da Bahia, é a casa do Universo Paralello. […] A fazenda 

de coqueiros que abriga o festival conta com uma faixa de mar aberto 

de aproximadamente 40 km, margeada por extensas redes de 

manguezais, berço de grande variedade de vida marinha e silvestre 9 

Tal festival é feito para durar aproximadamente 9(nove) dias de evento, conta um 

sistema estrutural de bambu e tecidos, que montam e desmontam e que compõe palcos 

variados como a  pista principal – main stage (Fig: 15), Chill Out10 (Fig: 16 e 17),   espaço 

                                                 
8 O Universo Paralello é realizado desde o ano 2000. Sua primeira edição aconteceu em Alto 

Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, Goiás, com a participação de um pequeno grupo de festeiros. 

Atualmente, é considerado o maior festival de música eletrônica da América Latina e ponto de encontro 

garantido de ravers de todo o mundo. A 12ª produção do festival realizou-se entre os dias 28 de dezembro 

de 2013 e 3 de janeiro de 2014 e a 13ª está programada para transcorrer entre 27 de dezembro de 2015 e 4 

de janeiro de 2016. 

9 Trecho do texto da página do festival no facebook, disponível no sítio < 

https://www.facebook.com/palcoparalello/posts/o-que-%C3%A9-o-eventouniverso-paralello-festival-

%C3%A9-um-evento-que-foi-considerado-por-/1383848541741633/ > Acesso em 20 nov. 2018. 

 
10 Espaço para descanso e reflexão com estilos de músicas de variados: dub, reggae, rock e trap  
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de cura (Fig:18), área de descanso/oficinas ( Fig:19) e palco 303 (Fig: 20), o festival 

também conta com banheiros, feira mix/ (Fig: 21) onde é exposto artesanatos, roupas, 

artigo de decoração e outras variedades de produtos, praça de alimentação e  cozinha 

comunitária (Fig: 22)   

 
Figura 15: Pista Principal – Main Stage – Universo Parallelo 

Fonte: https://universoparalello.org/gallery/universo-paralello-14-2017-2018/ 

 

 
Figura 16: Chill Out – Universo Paralello 

Fonte: https://universoparalello.org/gallery/universo-paralello-14-2017-2018/ 

 

 
Figura 17: Chill Out  – Universo Paralello 

Fonte: https://universoparalello.org/gallery/universo-paralello-13/ 
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Figura 18: Área de cura - Universo Paralello 

Fonte: https://universoparalello.org/gallery/universo-paralello-14-2017-2018/ 

 

 
Figura 19: Espaço de oficinas e área de descanso ( bambolê, malabares e yoga), – Universo Paralello 

Fonte:https://universoparalello.org/gallery/universo-paralello-14-2017-2018/ 

 

 
Figura 20 – Pista 303 – Universo Paralello 

Fonte: https://universoparalello.org/gallery/universo-paralello-12/ 
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Figura 21: Feira Hippie – Universo Paralello 

Fonte:https://universoparalello.org/gallery/universo-paralello-14-2017-2018/ 

 

 

 
Figura 22: Cozinha comunitária – Universo Parallelo 

Fonte: https://universoparalello.org/gallery/universo-paralello-13/ 

 

Nesse mesmo contexto de arquitetura efêmera que conecta e desconecta que é 

utilizada em festivais com sistema estrutural de bambu temos o Mundo de Oz (Fig. 22, 

23 e 24) em São Paulo e Pulsar (Fig. 25 e 26) em Minas Gerais, que são uns dos maiores 

festivais de música eletrônica no país. 

 
Figura 23: Pista Principal – Mundo de Oz 2018 

Fonte: http://www.mundodeoz.art.br 
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Figura 24: Chill Out – Mundo de Oz 2018 

Fonte: http://www.mundodeoz.art.br/coletivamente 

 

 
Figura 25: Espaço Alternativo – Mundo de Oz 2018 

Fonte: Disponível em (http://www.mundodeoz.art.br/coletivamente) 

 

 

 
Figura 26: Chill Out –Pulsar 2018 

Fonte: Disponível em ( http://www.pulsarfestival.art.br) 
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Figura 27: Praça de Alimentaçao –Pulsar 2018 

Fonte: Fonte: Disponível em ( http://www.pulsarfestival.art.br) 

 

Tais estruturas desses festivais, de acordo com Vasconcellos (2010) são vistas 

como objetos exóticos e incomuns, que nos levam a pensar como a arquitetura pode ser 

exuberante, fantástica e que pode ser levada a qualquer lugar, montá-la e desmontá-la, 

sem perder sua essência de exuberância e ainda fazer uma arquitetura capaz de adaptar-

se ao meio escolhido, mostrando possibilidades de mutabilidade em curto espaço de 

tempo 

De acordo com Bahamón (1971, p.32), onde afirma que,  

A versatilidade das edificações geradas com base nesse tipo de sistema, que 

podem ser montadas/desmontadas/remontadas inúmeras vezes (quer no formato original 

quer em variações do mesmo), exige estrutura flexível e um sistema fácil de transportar. 

Assim, contraditoriamente, embora se trate de uma construção com tempo de existência 

limitado, ao menos em um mesmo local, a arquitetura em si “não tem princípio nem fim, 

e sim contínuas transformações 

Essas estruturas efêmeras feitas com sistemas construtivos alternativos que 

montam e desmontam, e que criam um ambiente temporário utópico, futurista e lúdico, 

são o objeto de estudo deste trabalho 

3 DESELVOVIMENTO DO PROJETO 

3.1  Sistema Estrutural 

O sistema estrutural escolhido para o projeto, foi pensado nas necessidades de uma 

arquitetura que fosse leve, montável, desmontável, resistente e flexível, uma vez que, essa 

arquitetura tem a necessidade de ser esteticamente insólita e grandiosa em suas formas, 
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para representar a ambiência de utopia de uma festa rave e festivais de música eletrônica, 

pois a arquitetura desse tipo de evento torna-se especial para essa vivência psicodélica. 

Quando pensamos em flexibilidade, faz-se interessante citar Dorfman (2002) o 

conceito é definido como “a capacidade de estruturas construídas, equipamentos, 

materiais, componentes elementos, e processos construtivos em atender a exigências e/ou 

circunstâncias de produção e/ou utilização mutáveis, sem que para isso haja variações 

significativas na quantidade dos recursos necessários à sua produção e/ou utilização”.  

Baseando-se nessas necessidades, foi escolhido como material principal para o 

sistema estrutural, o bambu, por ter características como resistência, leveza, fácil 

manuseio e, por ser esteticamente favorável, pode ser utilizado de diversas maneiras e é 

material renovável.  

Tendo o bambu como sistema estrutural alternativo, para cumprir as demandas do 

projeto, foi pertinente pensar em um sistema de vedação que articularia bem com a leveza 

e versatilidade que este tipo programa exige, sendo assim, para este tipo de estrutura 

temporária,  foi escolhido a membrana tensionada de tecido, pois já vem sido utilizado 

como material de vedação, proteção e tensionamento estrutural em várias festas raves e 

festivais de música eletrônica, é leve, flexível e atende as necessidades funcionais e 

estéticas para este tipo de projeto proposto no trabalho.  

No sistema estrutural do presente trabalho, será utilizado o sistema de ancoragem 

por cabos, para dar estabilidade e segurança às estruturas. O sistema de ancoragem já vem 

sido usado desde nômades, como forma de estabilizar as tendas e, é utilizado até hoje em 

tendas, como tenso estrutura, tendas militares, tendas de circos e estruturas que 

necessitam de sua usualidade, como contraventamento e estabilidade das estruturas leves. 

3.1.1 Bambu – O aço vegetal 

Neste trabalho, o principal componente do sistema estrutural a ser trabalhado é o 

bambu. Por que da escolha deste material? O material apresenta excelentes características 

mecânicas como leveza, força, dureza, conteúdo de fibras, flexibilidade e facilidade de 

trabalho, ideais para diferentes propósitos tecnológicos (GHAVAMI, 2003).  

Caracterizado por forma tubular, estruturalmente estável, baixa massa específica, 

geometria circular oca estabelecida pela razão da resistência mecânica/massa do material, 

se 
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obtém-se baixo custo de produção, facilidade de transporte e de trabalho, implicando 

assim em custos menos onerosos nas construções. (BRAGA, ARRANZ et 

CAMINHOLA, 2011) 

A utilização do bambu foi descrita desde os anos 1600 a 1100 a.C., conforme 

consta em antigos caracteres chineses (BERALDO, 2008). 

 A construção de pontes de bambu na China é algo espetacular, com vãos enormes 

e tensionados com cordas de bambu. Na África também se encontram muitas habitações 

populares construídas com bambu (BAMBUBRASILEIRO, 2011). 

Material como o bambu não é poluente, não requer grande consumo de energia e 

oxigênio em seu processo de preparo; sua fonte é renovável e de baixo custo (RIPPER, 

1994 apud MARÇAL, 2008). 

Depois da china, o Brasil é o país que tem o maior número de espécies nativas de 

bambus, superando a Índia. Existem aproximadamente 1300 espécies de bambu no 

mundo e os últimos estudos apontam 258 espécies de bambus nativos brasileiros 

(LIBRELOTTO, 2019,  pág. 14.). 

De acordo com Marquez (2006), na área da construção civil, o bambu vem sendo 

muito utilizado. 

No setor da construção civil, o uso do bambu é bastante 

difundido também em vários países da América Latina, como: Peru, 

Equador, Costa Rica e Colômbia, onde vários   exemplos de 

edificações confirmam sua potencialidade como material de 

construção civil. Atualmente existe uma busca em tornar o bambu 

uma opção de material construtivo, trazendo-o para além das técnicas 

vernaculares, formas de construção tradicionais e artesanais. 

“O bambu é uma gramínea cuja fibra tem grande resistência mecânica, 

principalmente a esforços de tração, e vários estudos apontam a viabilidade técnica e 

econômica para o seu uso, ou até mesmo a substituição como material alternativo em 

alguns segmentos da construção civil”, destaca (OLIVEIRA,2013). 

Dentre várias espécies de bambu existente, algumas são mais numerosas e mais 

usadas comercialmente e, para usos diversos, nesse sentido, Nogueira (2008) ressalta que, 

existem vários tipos de bambu que compreendem desde espécies de tamanho reduzido de 

10 cm a 3 m de altura com diâmetros de 0,5 a 5,0 cm até espécies gigantes que podem 

atingir cerca de 40 metros de altura com diâmetros que variam de 10 a 30 cm. 
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No Brasil, as espécies exóticas mais comuns são: Bambusa vulgaris Schrad, B. 

vulgaris var. vittata, B. tuldoides, Dendrocalamus giganteus e algumas espécies de 

Phyllostachys, todas de origem asiática (SILVA, 2005). 

Na construção civil, é mais comum a utilização de espécies dos gêneros: Guadua 

sp, Tudoides, Phyllostachys e Dendrocalamus giganteus, que são bambus de médio à 

grande porte. 

Há uma grande variedade de espécies de bambu, que de acordo com LIMA (2013) 

” apresentam variações em relação: à altura, ao diâmetro, à espessura das paredes dos 

colmos e ao espaçamento intermodal. Características que influenciam o comportamento 

mecânico do bambu, devendo ser observadas ao empregá-lo como material de construção.  

A Tabela 1 relaciona as principais características de algumas espécies de bambu.  

Dimensões e massa de colmos de diversas espécies - valores médios.  

 

FONTE: Salgado, 1994 apud Teixeira, 2006 

3.1.2 Características físicas e mecânicas do bambu 

O bambu possui alta flexibilidade e é capaz de absorver elevada porcentagem de 

energia, tornando-se seguro quando utilizado em zonas sujeitas a abalos sísmicos, por 

apresentar maior capacidade de deformação antes da ruptura, o que permite avaliar as 

tensões existentes (BERALDO, 2008). Países da América do Sul, como o Equador e a 

Colômbia, que são regiões com ocorrências de terremotos, conceitua o bambu um notável 

material para a construção  
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3.1.2.1 Espécies escolhidas para as estruturas 

Para a estrutura da área de cura e chill out, foram escolhidos a espécie de bambu 

Dendrocalamus giganteus, ( Fig. 28) por suas boas características físicas e mecânica, pelo 

comprimento das hastes que podem chegar até 40 m de comprimento e também por ter 

como característica, o diâmetro, que pode variar de 10 a 30 cm. 

O bambu gigante (Dendrocalamus giganteus) é considerado comum em nosso 

meio e, embora tenha sido introduzido em nosso país oriundo de países asiáticos, têm-se 

adaptado e reproduzido como se fosse nativo (AZZINI & SALGADO, 1981).  

Esta espécie possui cor verde acinzentada e seus colmos atingem dimensões 

máximas com aproximadamente seis meses de idade. Esta espécie também se mostra mais 

resistente ao ataque dos insetos (UMAÑA, 1998) 

 

Figura 28: Dendrocalamus giganteus 

Fonte: Fonte: Disponível em ( http:// https://www.sitiodamata.com.br/bambu-gigante-d-

giganteus) 
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Além do dendrocalamus giganteus, foi escolhido também o bambu tudóide, para 

a construção do domo geodésico, que compõe a cobertura da estrutura do chill out. 

De acordo com estudos realizados por GHAVAMI (1992) é comprovado que a 

relação entre resistência à tração e o peso específico do bambu, é mais vantajosa para a 

construção quando comparada ao aço CA-50, ao alumínio e ao ferro fundido. Tabela 2: 

Relação entre resistência à tração e peso específico. 

 

 

O bambu tem um bom comportamento para ações sísmicas e dinâmicas, o que faz 

com que possa ser adequadamente utilizado em estruturas de cobertura que estão sujeitas 

à ação do vento (SOARES, 2013) 

Para o aproveitamento de todas suas propriedades físicas e mecânicas é, 

necessário, desde a colheita um tratamento adequado. 

Para a adequada utilização do bambu na construção e em especial em elementos 

estruturais haverá que ter muito cuidado com a colheita e com o tratamento dado ao 

bambu. Estes são aspetos fundamentais para se assegurar uma boa durabilidade dos 

elementos construtivos e uma boa performance do material, garantindo a sua proteção do 

ataque de insetos, fungos, etc., e evitando-se uma precoce degradação do material. 

(SOARES, 2013) 

O bambu passa por vários processos que começa desde a colheita e o tratamento 

das hastes, onde existem diversos métodos para o processo de cura do bambu e, que não 

é o viés desde trabalho, por isso não entraremos em detalhes sobre todo o procedimento.  
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4 PROPOSTA DE PROJETO 

4.1 Setorização  

O local onde a proposta de projeto será inserida é um local existente, usado 

apenas para demonstração de implantação de uma festa rave.( Anexo C), prancha nº 1.  

Baseando nessas informações, seguimos com a setorização de um festival de 

música eletrônica. 

A proposta de projeto será para atender duas demandas, ou seja, duas estruturas 

de uma desta rave, que serão a Área de cura e o Chill out. 

Tais festas são realizadas geralmente em locais longe dos centros urbanos, em 

meio a natureza, e que tenha acesso a fonte de água: lago, rio, mangue ou outra fonte. 

Para o espaço em que é inserido um festival de música eletrônica, e com duração 

aproximada de uma semana, é necessária uma infraestrutura que atenda às necessidades 

básicas para a convivência e conforto dos participantes do evento: 

 Banheiros – geralmente são banheiros secos, ou seja, banheiros ecológicos 

que não utilizam água ou banheiros em contêineres.  

 Chuveiros – geralmente são chuveiros com água bombeada de algum rio, 

lago, mangue e qualquer outra fonte de água no local ou o uso de 

contêineres. 

 Caixas – local para compra de fichas ou cartão magnético para consumo 

dos serviços disponíveis no festival. 

 Praça de alimentação – é o local com várias opções de alimentação para o 

público. 

 Bares -  local onde é vendido bebidas (água, sucos, refrigerantes, cervejas, 

bebidas destiladas e outras). 

 Feira mix – local para o mercado alternativo, com variedades de produtos 

como: vestuário, acessórios, tabacaria e exposição de obras de arte.  

 Escritório – local para os organizadores e produção do evento, para fins de 

atendimento ao público e administração do festival. 

 Posto médico – todo evento de um festival de música eletrônica tem um 

posto médico para o atendimento de todas as pessoas que caso necessite 

do serviço. 
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 Pista principal -  local onde a festa se consagra, é neste local que todo 

mundo se encontra para curtir o trance, que com sua batida, remete ao 

ritmo cardíaco, e leva o público a ter uma experiência de sensações através 

da música, levando a todos a sentir a ancestralidade tribal. 

 Chill Out - local focado em apresentações musicais mais tranquilas, um 

local de descanso, de meditação, de recuperação de força e energia. 

 A proposta deste espaço neste trabalho é a elaboração de uma estrutura 

que atenda essas demandas supracitadas. 

      Área de cura – Um espaço de energização espiritual e corporal, um 

lugar desenvolvido para terapias holísticas, massoterapia, reiki, yoga, 

rodas de cura e conversas, musicoterapia e florais.  

 

4.2 Desenvolvimento dimensional  

Uma estrutura deve ser dimensionada e construída de tal maneira que tenha um 

adequado comportamento de suporte às ações para que foi dimensionada e daí a 

necessidade da existência de normas que regulamentem a segurança estrutural e que 

permitam assumir responsabilidades legalmente enquadradas. (SOARES,2013). 

 Para o cálculo de dimensionamento estrutural, é necessário seguir às normas 

específicas. No caso do bambu no Brasil, ainda não existe uma norma específica para o 

dimensionamento estrutural deste material, visto que, já foram realizados muitos estudos 

que mostram características físicas, mecânicas e químicas, além dos benefícios 

ambientais que determinam sua escolha, como material alternativo para aplicação na 

construção civil, no entanto por conta da sua baixa visibilidade no mercado, falta de mão 

de obra regulamentada e ausência de normas técnicas que regularizam a sua utilização, o 

bambu ainda é considerado como rústico, artesanal e de difícil manuseio.  Existem normas 

internacionais como a ISO (2001c), a norma Indiana (Standards, B.o.I., 2009), norma 

colombiana (Ministerio de Ambiente, V.y.D.T.-R.d.C., 2012), e a norma peruana 

(Ministerio de Vivienda, C.y.S.d.P., 2012). 

Neste trabalho, não será realizado o cálculo estrutural, somente a simulação das 

forças atuantes nas estruturas, como demonstração para a proposta de projeto. O memorial 

de cálculo para a simulação das forças atuantes se encontra no (Anexo A) e os diagramas 
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para demonstração das forças atuantes nas estruturas se encontram no (Anexo B), o 

programa computacional Ftool, foi utilizado para desenvolver os diagramas dos esforços. 

 

4.2.1.1 O Projeto 

 

O projeto deve atender as demandas de necessidades de cada estrutura e 

proporcionar, uma vivência única, através de seu sistema estrutural de grande porte e 

exuberância.  

Neste trabalho serão elaboradas duas propostas de projeto para uma festa 

rave/festivais de música eletrônica e que também se adequa a eventos ao ar livre com 

solos análogos da proposta. 

 

4.2.2 Área de Cura 

A Área de Cura de uma festa rave, é caracterizada como um espaço para terapias 

holísticas, massoterapia, roda de cura e de conversa, meditação, yoga, musicoterapia, 

reiki, acupuntura, aroma terapia e terapia com florais. 

 Este espaço dentro de uma festa rave e em festivais, é super importante pelo fato 

de ser um lugar mais calmo para recarregar as energias. Como essas festas só terminam 

no dia estabelecido pelo evento, e o som é contínuo, geralmente o som tem um break11 

de uma hora mais ou menos, e este espaço, a área de cura torna-se um local para repor as 

energias, para curar a alma e a mente dos participantes, que frequentam as tendas de cura. 

Nessa proposta de projeto, a configuração no interior da estrutura se apresenta da 

seguinte forma. (Anexo A), prancha nº 9.  

 

4.2.2.1 Detalhes estruturais da área de cura 

A área total da área de é de 706,86m², com capacidade para atender 350 pessoas.  

                                                 
11 Pausa no som. Geralmente o som fica desligado todos os dias em um determinado horário para 

uma pausa de mais ou menos uma hora e meia. 
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A estrutura atinge 8(oito) metros de altura na região central e conta com sistema 

de ancoragem, para estabilizar a estrutura da força de sucção do vento. 

O sistema de ancoragem é composto por 5 (cinco) fitas de ancoragem (Fig. 29), e  

5 (cinco) pinos de ancoragem para solo de grama ou similar (Fig. 30). 

Figura 29: fita de ancoragem                                     Figura 30: Pino para ancoragem 

Fonte: Manual de montagem da tenda dome – ecos_6 

 

Para área de cura, serão utilizadas 31 (trinta e um) hastes de bambu de 

aproximadamente 20 cm de diâmetro, como pilares, e   30 (trinta) hastes de bambu de 

aproximadamente 15 cm de diâmetro, como vigas. Na (Tabela 3) tem a Relação 

quantitativa das vigas e dos pilares. Demonstração ilustrativa, ( Anexo C), prancha nº 3. 

A estrutura conta também com a opção de isolar espaços com o próprio tecido de 

vedação, para um atendimento individual, onde os participantes terão mais privacidade 

para realizar atividades como, massoterapia, acupuntura, florais, cromoterapia e terapia 

com cristais, planta esquemática (Anexo C), prancha nº 8. 

Na área de cura serão usadas 61 hastes de bambu, como vigas e pilares. Como 

demonstra a tabela 3. 

Comp. Das hastes Pilares Total de Pilares 

1,5m P32 a P41 10 

5,0m P13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 10 

7,0m P12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 10 

9m P1 1 

  31 

   

Comp. Das hastes Vigas Total de vigas 

7,0m V201 a V210 10 

8,0m V101 a V105 10 

12m V301 a V315 10 

  30 
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Tabela 3: Relação quantitativa das vigas e pilares de bambu utilizados no projeto 

 

 

4.2.2.2 Diagrama dos esforços atuantes na estrutura da Área de Cura 

Os diagramas das forças atuantes nas estruturas foram realizados no programa 

computacional Ftool, para demonstração das cargas. (Anexo B) 

 

4.2.3 Chill Out 

A estrutura do Chill Out em uma festa rave, é caracterizada como um espaço 

concentrado em apresentações musicais mais suaves, um local para descansar, meditar, 

interagir, dançar e recuperar as forças e energia. Neste espaço se manifestam estilos 

musicais variados, como: Psychill, Ambient, World Music, Bass Music, Reggae, Dub e 

no atual momento da cena trance, algumas festas tem inserido a vertente techno12, como 

estilo musical noturno no espaço.  

Este espaço é um dos locais mais frequentados nesses eventos, pois conta com 

uma pista de dança e zonas para descanso dos participantes, geralmente nesses espaços é 

possível encontrar, pufs, mobiliário móvel, redes de balanços e balanços confeccionados 

a base de tecidos. Neste ambiente, acontece diversas apresentações musicais, oficinas de 

malabares, bambolê e intervenções artísticas.  É também um lugar par recuperar as 

energias, meditação, interação com outros participantes do evento, um lugar para relaxar 

a mente e corpo. 

Nessa proposta de projeto, a configuração no interior da estrutura se apresenta da 

seguinte forma ( Anexo C), prancha nº 19. 

 

4.2.3.1 Detalhes estruturais do Chill Out 

A estrutura do Chill out tem área igual 612 m², com capacidade para atender 350 

pessoas. 

                                                 
12 Techno é uma forma de electronic dance music que surgiu em Detroit, Michigan em meados da 

década de 1980 
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A cobertura do chill out, é composta por um domo geodésico, com 25 (vinte e 

cinco) hastes de 5 (cinco) metros de comprimento de bambu bambusa tutóide..  

No espaço Chill Out, para maior conforto do público e integração da característica 

do projeto, a área contará também com mobiliário móvel feito de pallet, no total de 75 

peças, que irá compor os nichos laterais da estrutura, agregando a área de permanência, 

equipamentos para descanso e recuperação das energias, junto às 20 redes de balanço que 

compõe a estrutura.  

A estrutura atinge 14(quatorze) metros de altura na região central e conta com 

sistema de ancoragem, para estabilizar a estrutura da força de sucção do vento. 

O sistema de ancoragem é composto por 5 (cinco) fitas de ancoragem (Fig. 29), e 

5 (cinco) pinos de ancoragem para solo de grama ou similar (Fig. 30) e (Anexo C), 

prancha nº 15. 

Para a estrutura Chill Out, serão utilizadas 45 (quarenta e cinco) hastes de bambu 

de aproximadamente 20 cm de diâmetro, como pilares, e   15 (quinze) hastes de bambu 

de aproximadamente 15 cm de diâmetro, como vigas. Na (Tabela 4) tem a Relação 

quantitativa das vigas e dos pilares. 

Comp. Das 

hastes Pilares Total de Pilares 

5,0m P6 a P45 40 

11m P1 a P5 5 

  45 

   
Comp. Das 

hastes Vigas Total de Pilares 

6,0m V101 a V105 5 

8,0m V201 a V310 5 

14m V401 a V405 5 

  15 
Tabela 4: Relação quantitativa das vigas e pilares de bambu utilizados no projeto 

Fonte: Elaborada pela autora 

4.3 Planta baixa/cotada/corte/estrutural  

As plantas baixas das estruturas, as plantas cotadas, as plantas de corte encontram-

se no (Anexo C) prancha nº 2, para área de cura, e prancha nº 14 para o chill out. As 

plantas estruturais, se encontram no (Anexo C), prancha nº 3, para a área de cura e prancha 
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nº 15 para o chill out, todas as plantas arquitetônicas, foram desenvolvidas pelo programa 

computacional Auto cad. 

 

4.4 Desenvolvimento das formas das estruturas arquitetônicas 

Os símbolos são utilizados pela humanidade desde os primórdios dos tempos, nas 

pinturas rupestres onde os homens das cavernas as utilizavam para representar a caça e 

seus rituais, (O’Connell, 2010). 

De acordo com o dicionário Michaelis (2019) da língua brasileira, vamos a sua 

definição:  

símbolo 

sím·bo·lo 

sm 

1. Qualquer coisa usada para representar ou substituir outra, 

estabelecendo uma correspondência ou relação entre elas. 

2. Aquilo que, em determinada cultura, apresenta valor 

evocatório ou místico. 

3. Ser, objeto ou imagem ao qual se pode atribuir mais de um 

significado. 

4. Pessoa ou personagem que simboliza alguma coisa de modo 

exemplar. 

5. Vsigno, acepção 1. 

6. Figura convencional especialmente elaborada para 

representar algo; emblema. 

7. Palavra ou imagem que possa designar outra coisa ou outra 

qualidade por estabelecer com esses uma correspondência de 

semelhança; alegoria, metáfora. 

8. LING, SEMIOL Signo que carrega uma relação arbitrária 

com o objeto ou a ideia que representa, baseado somente em 

convenção; signo arbitrário. 

9. REL Formulário das igrejas cristãs que contém os principais 

artigos de fé. 

10. QUÍM Letra ou grupo de letras que serve para designar um 

elemento químico. 

11. PSICOL Imagem mental que representa e encerra uma 

realidade. 

12. MAT Sinal gráfico que representa uma entidade matemática, 

uma operação ou uma proposição. 

 

A partir do momento em que o homem deixou de ser nômade, pois começou a 

trabalhar a terra, criando meios agrícolas para seu sustento, começou a utilizar seus 
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símbolos de outras formas (Perini, 2017) como exemplo,  como aconteceu em 

aproximadamente em 5000 a.C. na Mesopotâmia, a origem das primeiras civilizações, 

onde “as pessoas começaram a inventar linguagens, construir templos, palácios, moradias 

e a criar sociedades complexas nas quais os signos e símbolos se misturavam com a 

estrutura da vida diária.” (O’CONNELL, 2010, p. 12). 

Os símbolos também representam a espiritualidade em várias religiões e rituais, 

eram a base de templos sagrados, como as pirâmides do Egito por exemplo. 

Neste trabalho vamos apenas citar apenas alguns dos significados, dentre a grande 

variedade de conceitos destas formas escolhidas para o projeto, até chegar a forma 

estrutural final. 

O desenvolvimento das formas das estruturas veio de uma busca por uma 

configuração que demonstra arquitetonicamente a representação de um lugar com 

simbologias relacionadas à espiritualidade, ancestralidade, misticismo, astrologia, 

bruxaria e rituais, cujo símbolos são utilizados e representados por diversas culturas no 

planeta. A criação de um espaço que reproduza um ambiente que conecta o espectador à 

diversas dimensões e sensações, como um lugar místico e xamânico, para ser usufruído 

por alguns dias e com o término do evento, desaparecer. 

A estrutura se inicia com primeira forma sólida, o círculo (Fig. 31) como forma 

inicial da estrutura. O círculo é usado como símbolo em diversos contextos: 

 O círculo é sinónimo de movimento, expansão e tempo. Representa ainda o céu, 

o firmamento e a ordem cósmica na astrologia. (CHEVALIER, 2012) 

O círculo simboliza, o início do Universo, a perfeição espiritual, a união dos 

elementos, a energia e a plenitude do ser completo. (CÌRCULO, 2003) 

O círculo é também um símbolo de movimento, como a roda e as habitações de 

todos os povos nómadas que dispunham os seus acampamentos também em forma de 

círculo protetor. Representa ainda a atividade e os movimentos cíclicos dos planetas 

representados nos horóscopos e no Zodíaco, à volta do Sol.13 

 As mandalas orientais são símbolos mágicos e espirituais em forma de círculo, “ 

a esfera da essência” ou ainda “o círculo da essência” (Green, 2005, p. 7), enquanto a 

                                                 
13 círculo (simbologia) in Artigos de apoio Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019. 

[consult. 2019-10-28 17:04:41]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$circulo-

(simbologia) 
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arquitetura romana e muçulmana utilizava o arco, que é uma secção do círculo, e que 

simboliza o céu e o divino. O arco é também um símbolo de elevação e de triunfo. O sol, 

o ouro e o fogo, são também representados em círculos (CIRCULO,2003). 

 

 

 

 

                                         Figura 31: Círculo 

Fonte: Desenho elaborado pela autora no Microsoft word 

 

O Pentágono (Fig. 32), foi a segunda forma da estrutura, de acordo com o 

Michaelis (2019) dicionário da língua brasileira, o seu significado é:   polígono de cinco 

ângulos. 

O pentágono também representa o quinto elemento: o éter, de acordo com Rafael 

(2013), ele comenta que, Aristóteles observou que alguns corpos da terra são leves e 

outros pesados, e atribuiu a essa propriedade como advinda da proporção dos elementos 

de que era feito. Para ele todos os objetos terrestres eram constituídos de quatro elementos 

fundamentais – ar, terra, fogo e água, o filósofo acreditava que o universo era equilibrado 

desses quatros elementos principais. Aristóteles considerava que além desses elementos 

deveria existir uma substância etérea que interpenetra em todos os elementos que 

bloqueava os corpos celestes de cair (Ball, 2004).  Aristóteles adicionou aos quatros 

elementos um quinto: o éter, ou seja, a quinta essência, o que origina e termina. O éter 

era considerado imutável não podendo ser criado ou destruído e preenchia todo o cosmo, 

não havendo espaço vazio (ou vácuo). O Universo como um todo era considerado por 

Aristóteles como sendo finito e eterno, não tendo um início ou fim. (BIRZNEK, pag. 36 

e 37, 2015). 

 

 

 

 

                                               

                                               

                                                                   Figura 32: Pentágono circunscrito   
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Fonte: Elaborado pela autora no programa autocad. 

 

Na evolução das formas, o círculo e o pentágono circunscrito, dão origem as duas 

estruturas que são a proposta de projeto deste trabalho. 

Na área de cura, as duas formas iniciais deram o surgimento de um pentagrama 

(Fig. 33). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Pentagrama 

Fonte: Desenho Elaborado pela autora no programa autocad. 

 

O pentagrama de acordo com o dicionário Michaelis (2019), significa: 

1- Conjunto de cinco linhas paralelas, sobre as quais se escrevem as notas 

musicais; 2- Figura simbólica formada por cinco letras ou sinais, com supostos poderes 

mágicos. 3- Pentágono estrelado regular. 

Segundo Lawlor (1996, p. 75), “O pentagrama da estrela formado pelas diagonais 

do pentágono simboliza a humanidade transformada ou aperfeiçoada, pois todos os 

segmentos do pentagrama da estrela derivam da secção áurea”. O pentagrama é um dos 

símbolos mais poderosos” (CHEVALIER, 2012, p. 706). A geometria do pentagrama 

também ficou conhecida como A Proporção Divina, pois é rica em razões áureas. 

(ANDRADE E LOPES, 2009). 

Nesse sentido, Queiroz (2007) explica que: 

A razão áurea, também chamada segmento áureo ou proporção áurea, 

representa a mais agradável proporção entre duas medidas. Os gregos 

antigos a designavam como “divisão de um segmento em média e 

extrema razão” ou simplesmente “secção”. No início do século XXI 

convencionou-se identificá-la pela letra grega Φ (Phi maiúsculo) (lê-se: 

Fi), em homenagem ao arquiteto e escultor Phídias, responsável pelo 

templo grego Parthenon. Φ é o número irracional 1,618... obtido 

matematicamente através de seqüências continuas infinitas, deduções 

algébricas ou geométricas. 
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De acordo com Lawlor (1996), a razão áurea está presente nas formas geométricas 

que formam o universo. Para ele, não se encontra o número áureo em qualquer parte da 

natureza, mas se algo na natureza traz uma harmonia em sua forma, o número áureo ali 

estará (LAWLOR, 1996).  

O pentagrama é utilizado também na wicca14 e na magia cerimonial e representa 

as quatro direções e, a quinta ponta, a santidade do espírito. É “especialmente usado para 

evocar espíritos ou praticar cerimônias mágicas” (PERINE aput Mallon, 2009, p. 178).  

A área de cura tem um pentagrama com seus lados fechados originando um 

decaedro, como produto final que de acordo com o dicionário Michaelis (2019), significa 

um poliedro de 10 faces ou lados (Fig. 34). 

 

 

 

 

 

                                                                       Figura 34: Forma final da estrutura da área de cura 

Fonte: Desenho elaborado pela autora 

 

Na estrutura do chill out, as formas iniciais, são as mesmas que originaram a área 

de cura, o círculo e pentágono circunscrito, (Fig. 31 e 32), que evoluiu para 5 nichos 

laterais em forma de trapézio (Fig. 35) e um pentágono menor no centro, já que a 

cobertura é um domo geodésico pentagonal (Fig. 36). 

                                                 
14 uma religião xamânica moderna baseada em rituais pagãos antigos 
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Figuras. 35 : Desenvolvimento da estrutura chill out                        Figuras: 36: Forma final da estrutura do chill out 

Fonte: Desenho elaborado pela autora no programa autocad. 

 

A escolha dessas formas que deu origem ao produto final, surgiu da ideia do uso 

da simbologia da geometria do pentágono que simboliza a quinta essência, e que dá 

sequência aos estudos da geometria sagrada, que para alguns teóricos alternativos e 

filósofos é a receita divina do universo. 

  ...”a geometria sagrada diz respeito não só às proporções das figuras 

geométricas obtidas segundo a maneira clássica com o uso da régua e 

compassos, mas também às relações harmônicas das partes de um ser 

humano com um outro; à estrutura das plantas e dos animais; às formas 

dos cristais e dos objetos naturais - a tudo aquilo que for manifestações 

do continuo universal”. (PENNICK, 2009, pag. 5,  ). 

 

4.5 Ligações e Conexões 

Ligações eficientes são fundamentais para a integridade das estruturas” (Jayanetti, 

D. and Follett, P., 1998). Não interessa utilizar um material com características mecânicas 

extraordinárias se não se consegue fazer com que as ligações transmitam os esforços de 

uns elementos para os outros. Por isso, estas são zonas da estrutura que requerem especial 

atenção e pormenor.  

Nas estruturas em que o material estrutural é a cana de bambu, a sua ligação é um 

grande desafio. Isto em primeiro lugar pelo facto do bambu ser um material natural e, 

portanto, sem medidas uniformes. Na verdade, para se aproveitarem as suas melhores 

caraterísticas, a sua utilização na forma natural, ao contrário da madeira, exige o 

aproveitamento integral de todo o seu material, o que implica que terão de ser as ligações 
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a adaptar-se à sua forma real - o que dificulta a criação de modelos geometricamente 

iguais. Para além disso, a sua forma - redondo, tubular oco, com dimensões variáveis de 

cana para cana -, faz com que este tipo de ligações seja bastante diferente das ligações 

que tradicionalmente estão muito estudadas e testadas para estruturas de madeira. E como 

é preferível que as ligações se deem junto aos nós, e ao longo da cana os entrenós têm 

diferentes comprimentos, exige-se um grande cuidado na escolha do material e da 

geometria. 

  

4.5.1 Conexões 

4.5.1.1 Boca de peixe  

É o corte realizado para encaixar duas peças com ângulo de 90 graus entre si 

(Fig.37). O corte é feito com o uso de uma serra copo do mesmo diâmetro ou de dimensão 

maior da vara que vai receber a conexão (Fig. 38). É importante que a vara cortada encaixe 

adequadamente na outra vara a fim de se evitar fissuras no local de encontro entre as 

peças (MORAES et UCHÔA, 2011) 

 

Figuras: 37 e 38: Encaixe boca de peixe 

Fonte: Usos do Bambu em Construções Rurais (Moraes, Uchôa, pag.39,2011) 

 

4.5.1.2 Boca 45° 

A boca de 45º, (Fig. 39), normalmente é utilizada em peças que servirão de mão 

francesa. Esse corte é obtido com a utilização da serra copo posicionada no ângulo de 45º 

(MORAES et UCHÔA, 2011). 
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Figura 39: Boca 45º 

Fonte: Usos do Bambu em Construções Rurais (Moraes, Uchôa, pag.39,2011) 

 

Figura 40 e 41 - Encaixe de peça com boca 45º 

 

Figura 41 e 42: Encaixe com boca 45º 

Fonte: Usos do Bambu em Construções Rurais (Moraes, Uchôa, pag.39,2011) 

4.5.2 Ligações 

 O uso de conexões em construções com o bambu é praticamente ilimitado, 

podendo ser conectado um ao outro por uma série de materiais e maneiras diferentes. É 

comum o uso de arames, cipós, cordas feitas de fibras vegetais, fios sintéticos contínuos, 

dentre outros. O uso de barras roscadas com porcas e arruelas de metal são as mais 
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recomendadas para construção, pois proporcionam maior resistência à construção. (Fig. 

42 e 43) 

 

Figura 42: barras roscadas com porcas e arruelas 

Fonte: Usos do Bambu em Construções Rurais (Moraes, Uchôa, pag.41,2011) 

 

 

Figura 43: Exemplo de ligação com barra roscada 

Fonte: Usos do Bambu em Construções Rurais (Moraes, Uchôa, pag.41,2011) 

 

O detalhamento das conexões e ligações das estruturas, encontram-se no (Anexo 

C), prancha nº 4 e 5, para a estrutura área de cura e prancha nº 16 e 17 para a estrutura 

chill out. 

4.6 Imagens maquete 3D. 

As imagens das estruturas encontram-se no (Anexo C), pranchas nº  9, 10, 11, 12 

e 13, para a estrutura área de cura e pranchas nº 20, 21, 22, 23 e 24.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este último capítulo, pretende resumir os principais resultados obtidos pela 

pesquisa realizada. 

Considerando as informações pesquisadas e apresentada neste trabalho, 

compreende-se a atuação da arquitetura efêmera na sociedade, e além do mais, pela sua 

diversidade de formas e materiais que se unem para a consolidação de um propósito.  

A proposta de projeto contextualiza o tema arquitetura efêmera em paradigmas 

mundiais, para produzir uma ideia de projeto baseado nos estudos das pesquisas 

realizadas e expressas nesse trabalho. 

Para a arquitetura efêmera projetada para festas raves/festivais de música 

eletrônica e eventos similares ao ar livre, elaborada para atender o a demanda desse tipo 

de evento, procurou-se investigar materiais alternativos que unissem mutabilidade, 

leveza, flexibilidade, resistência, sustentabilidade e beleza, como um componente 

arquitetônico divergente ao usual encontrado. Proporcionar o público espaços de 

qualidade arquitetônica que, além de belo e grandioso, possa levar percepção de como a 

arquitetura pode ser fantástica e ilimitada, com toda sua forma e exuberância, mesmo que 

seja por um curto espaço de tempo 
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6 ANEXOS 

6.1 ANEXO A - MEMORIAL DE CÁLCULO PARA DEMONSTRAÇÃO DAS 

FORÇAS ATUANTES NAS ESTRUTURAS 

Foram seguidos os procedimentos usuais de projeto respeitando os preceitos da 

norma técnica NBR 6120: "Cargas para o cálculo de estruturas", com o objetivo de 

simular os carregamentos do peso próprio da estrutura, tecidos de fechamento, e as 

sobrecargas adicionais. 

Os cálculos realizados nesta proposta de projeto, será apenas das cargas 

permanentes e cargas de ventos, apenas para demonstração das forças atuantes na 

estrutura, pois o cálculo estrutural, não é o viés deste trabalho. 

O cálculo da carga permanente será realizado de acordo com as normas brasileiras, 

NBR 6120, NBR 6123 e NBR 7190.  

6.1.1 Área de cura 

   
Comp. Das 

hastes Vigas Total de Pilares 

7,0m V201 a V210 10 

8,0m V101 a V105 10 

12m V301 a V315 10 

  
30 

Tabela 1: Relação quantitativa das vigas. 

 Cálculo para determinar o peso das vigas 
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Para a área de cura serão utilizadas 30 vigas de bambu dendrocalamus giganteus, 

como no Brasil não existe uma norma específica para este tipo de material, vou utilizar a 

tabela 2, como referência para determinar o peso de cada viga de bambu. 

 

Dados da tabela 2: 

Comprimento do 

bambu (m) 

 

Diâmetro da 

seção (cm) 

Massa 

(kg) 

16 
15 84,50 

Valores para o bambu Dendrocalamus Giganteus 

 Calculo para determinar o peso das vigas do bambu Dendrocalamus 

Giganteus 

- Para as vigas de 7 m, de acordo com a tabela 1 e aplicando a regra de três, temos:  

16m       84.50kgf                   X= 36,96 kgf 

7m                X        

Para a viga de bambu de 7m de comprimento temos um peso de 36,96 kg para 

cada viga. Serão utilizadas 10 vigas de 7m de comprimento de seção de aproximadamente 

0,15m de diâmetro.  

10 x 36,96kg = 360,96kgf 

Passando para kilonewton/metro², temos 3,6 kN/m². 

- Para as vigas de 8 m, de acordo com a tabela 1 e aplicando a regra de três, temos:  

16m      84.50kgf              X= 42,50 kgf 

8m               X        

 

Para a viga de bambu de 8m de comprimento temos um peso de 42,50 kg para 

cada viga. Serão utilizadas 10 vigas de 8m de comprimento de seção de aproximadamente 

0,15m de diâmetro.  

10 x 42,50kg = 425,00kgf 

Passando para kilonewton/metro², temos 4,2 kN/m². 
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Para as vigas de 12 m, de acordo com a tabela 1 e aplicando a regra de três, temos:  

16m       84.50kgf                   X= 63,375 kgf 

12m             X       

Para a viga de bambu de 12m de comprimento temos um peso de 63,375 kgf para 

cada viga. Serão utilizadas 10 vigas de 12m de comprimento de seção de 

aproximadamente 0,15m de diâmetro.  

10 x 63,375kgf = 633,75kgf 

Passando para kilonewton/metro², temos 6,3 kN/m². 

 Cálculo das cargas permanentes da estrutura 

1) Carregamentos Permanentes Este tipo de carga é constituído pelo peso 

próprio da estrutura e pelo peso de todos os elementos construtivos fixos e permanentes 

(NBR 6120). 

a) Peso próprio da estrutura. 

Peso total das vigas 

∑ 3,6 kN/m² + 4,5 kN/m² + 6,3 kN/m² = 14,40 kN/m² 

b) Peso próprio das peças de ligação. 

 O peso próprio das peças metálicas de união será estimado em 3% 

do peso próprio da estrutura, valor adotado da NBR 7190.  

3% de 14,40 = 0,43 kN/m²  

c) Peso próprio do tecido de fechamento 

O peso equivalente de uma peça de tecido lycra, 100% poliéster, em forma 

quadrada, de dimensões 1,80m x 1,80m e, com área total de 3,24 m² é de 2kgf. 

Temos este valor como referência para calcular o peso próprio do tecido de 

fechamento. 

Área total de fechamento: 1005,11 m² 

Então temos: 

3,24 m²                    2 kgf          X= 620,43 kgf 

1005,11 m²              X 
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Passando para kilonewton/metro², temos 6,2 kN/m². 

d) Sobrecarga adicionais 

As sobrecargas adicionas permanentes, são os pesos do equipamento de 

iluminação e decoração, nesta proposta de projeto vamos adotar o valor de 0,50 kN/m². 

2) Cálculo da carga permanente da estrutura 

∑ Pp das vigas + Pp das peças de ligação + Pp do tecido de fechamento + Sb ad  

∑ 14,40 kN/m² + 0,43 kN/m² + 6,2 kN/m² + 0,5kN/m² = 21,53 kN/m² 

Temos então, a carga permanente da estrutura área de cura de 21,53 kN/m² 

 

6.1.2 Chill Out 

Domo geodésico pentagonal, possui 25 hastes de 5m de bambu tudóide. 

 

 Cálculo para determinar o peso das vigas. 

Para o chill out serão utilizadas 25 vigas de bambu Dendrocalamus Giganteus, 25 

vigas de bambu Tudoíde, para o domo geodésico da cobertura.  

Como no Brasil não existe uma norma específica para este tipo de material, vou 

utilizar a tabela 1e 2, como referência para determinar o peso de cada viga de bambu. 

Dados da tabela 2 e 3: 

Valores para o bambu Dendrocalamus Giganteus 

Comprimento do 

bambu (m) 

 

Diâmetro da 

seção (cm) 

Massa 

(kg) 
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16 
15 84,50 

Tabela 2:  

Fonte: Salgado, 1994 apud Teixeira, 2006 

Valores para o bambu Tudoide. 

Comprimento do 

bambu (m) 

 

Diâmetro da 

seção (cm) 

Massa 

(kg) 

9,20 
4,3 3,8 

Tabela 3 

FONTE: Salgado, 1994 apud Teixeira, 2006 

 

 Calculo para determinar o peso das vigas do bambu tudoide 

Para as vigas de bambu Tudóides de 5m. de acordo com a tabela 3 e aplicando a 

regra de três, temos: 

9,20 m               3,8 kgf         X= 2.06 kgf 

     5m                  X   

Para a viga de bambu de 5m de comprimento temos um peso 2,06 kg para cada 

viga. Serão utilizadas 5 vigas de 5m de comprimento de seção de aproximadamente 

0,043m de diâmetro.  

5 x 2,06 = 10.32 kgf 

Passando para kilonewton/m², temos 0,1 kN/m² 

 Calculo para determinar o peso das vigas do bambu Dendrocalamus 

Giganteus 

- Para as vigas de 6 m, de acordo com a tabela 1 e aplicando a regra de três, temos:  

16m          84.50kgf              X= 31,68 kgf 

6m                    X        

Para a viga de bambu de 6m de comprimento temos um peso de 31,68 kg para 

cada viga. Serão utilizadas 5 vigas de 6m de comprimento de seção de aproximadamente 

0,15m de diâmetro.  

5 x 31,68 kg = 158,43kgf 
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Passando para kilonewton/metro², temos 1,58 kN/m². 

- Para as vigas de 8 m, de acordo com a tabela 1 e aplicando a regra de três, temos:  

16m           84.50kgf          X= 42,50 kgf 

8m                    X     

Para a viga de bambu de 8m de comprimento temos um peso de 42,50 kg para 

cada viga. Serão utilizadas 5 vigas de 8m de comprimento de seção de aproximadamente 

0,15m de diâmetro.  

5 x 42,50kg = 212,5kgf 

Passando para kilonewton/metro², temos 2,1 kN/m². 

- Para as vigas de 9 m, de acordo com a tabela 1 e aplicando a regra de três, temos:  

16m              84.50kgf         X= 47,53 kgf 

9m                    x        

Para a viga de bambu de 9 m de comprimento temos um peso de 47,53 kgf para 

cada viga. Serão utilizadas 5 vigas de 5m de comprimento de seção de aproximadamente 

0,15m de diâmetro.  

5 x 47,53 kg = 237,65kgf 

Passando para kilonewton/metro², temos 2,3 kN/m². 

 - Para as vigas de 14 m, de acordo com a tabela 1 e aplicando a regra de três, 

temos:  

16m           84.50kgf             X= 73,93 kgf 

14m                 X        

Para a viga de bambu de 14 m de comprimento temos um peso de 73,93 kg para 

cada viga. Serão utilizadas 5 vigas de 14m de comprimento de seção de aproximadamente 

0,15m de diâmetro.  

5 x 73,93 kgf = 369,68kgf 

Passando para kilonewton/metro², temos 3,6 kN/m². 

 

 Cálculo da carga permanente da estrutura 
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1)   Carregamentos Permanentes: este tipo de carga é constituído pelo peso 

próprio da estrutura e pelo peso de todos os elementos construtivos fixos e 

instalações permanentes (NBR 6120).  

a) Peso próprio da estrutura. 

Peso total das vigas 

∑ 0,1 kN/m²  + 1,5 kN/m² + 2,1 kN/m² + 2,3 kN/m² + 3,6 kN/m² = 9,6 kN/m² 

b) Peso próprio das peças de ligação. 

 O peso próprio das peças metálicas de união será estimado em 3% 

do peso próprio da estrutura, adotando o mesmo critério da NBR 7190  

3% de 9,5 = 0,3kN/m²  

c) Peso próprio do tecido de fechamento 

O peso equivalente de uma peça de tecido lycra, 100% poliéster, em forma 

quadrada, de dimensões 1,80m x 1,80m e, com área total de 3,24 m² é de 2kgf. 

Temos este valor como referência para calcular o peso próprio do tecido de 

fechamento. 

Área total de fechamento: 1029,00 m² 

Então temos: 

3,24 m²              2 kgf             X= 635,35 kgf 

1029 m²               X 

Passando para kilonewton/metro², temos 6,3 kN/m². 

 d) Sobrecarga adicionais 

As sobrecargas adicionas permanentes, são os pesos do equipamento de 

iluminação e decoração, nesta proposta de projeto vamos adotar o valor de 0,50 kN/m². 

 

 Cálculo da carga permanente da estrutura 

∑ Pp das vigas + Pp das peças de ligação + Pp do tecido de fechamento + Sb 

adicional.  

∑  9,6 kN/m² + 0,3 kN/m² + 6,3 kN/m² + 0,5kN/m² = 16,70 kN/m² 
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Temos então, a carga permanente para estrutura do chill out de 16,70 kN/m² 

 

6.1.3  Carga de vento 

O cálculo para determinar a carga de vento segue a norma NBR 6123, e os cálculos 

efetuados nessa proposta de projeto, foram realizados no programa computacional Visual 

Ventos. 

 Cálculo carga de vento para estrutura área de cura. 

Relatório obtido no programa computacional Visual Ventos 

Velocidade básica do vento 

Vo = 30,00 m/s  

Fator Topográfico (S1) 

Vales profundos, protegido de vento de qualquer direção 

S1 = 0,90 

 

Fator de Rugosidade (S2) 

Categoria V 

Classe A 

Parâmetros retirados da Tabela 2 da NBR6123/88  

que relaciona Categoria e Classe 

b = 0,74 

Fr = 1,00 

p = 0,15 

S2 = b * Fr *(z/10)exp p 

S2 = 0,74 * 1,00 *(15,00/10)exp 0,15 

S2 = 0,79 

 

Fator Estático (S3) 

Grupo 5 

S3 = 0,83 

 

Coeficiente de pressão externa 

Cpe médio = -0,90 
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Coeficiente de pressão interno             Cpi 2 = 0,00 

Cpi 1 = -0,30 

 

Velocidade Característica de Vento 

Vk = Vo * S1 * S2 * S3 

Vk = 30,00 * 0,90 * 0,79 * 0,83 

Vk = 17,62 m/s 

 

Pressão Dinâmica 

q = 0,613 * Vk² 

q = 0,613 * 17,62² 

q = 0,19 kN/m² 

 

Esforços Resultantes 

Vento 0° - Cpi = -0,30 

  

Vento 0° - Cpi = 0,00 

  

Vento 90° - Cpi = -0,30 

  

Vento 90° - Cpi = 0,00 

 

 Cálculo carga de vento para estrutura chill out. 

Relatório obtido no programa computacional Visual Ventos 

 

Velocidade básica do vento 

Vo = 30,00 m/s –  

Fator Topográfico (S1) 

Vales profundos, protegido de vento de  

qualquer direção 

S1 = 0,90 
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Fator de Rugosidade (S2) 

Categoria V 

Classe A 

Parâmetros retirados da Tabela 2 da NBR6123/88 que 

 relaciona Categoria e Classe 

b = 0,74 

Fr = 1,00 

p = 0,15 

S2 = b * Fr *(z/10)exp p 

S2 = 0,74 * 1,00 *(14,00/10)exp 0,15 

S2 = 0,78 

 

Fator Estático (S3) 

Grupo 5 

S3 = 0,83 

 

Coeficiente de pressão externa 

Cpe médio = -0,90 

 

Coeficiente de pressão interno                Cpi 2 = 0,00 

Cpi 1 = -0,30 

 

Velocidade Característica de Vento 

Vk = Vo * S1 * S2 * S3 

Vk = 30,00 * 0,90 * 0,78 * 0,83 

Vk = 17,62 m/s 

 

Pressão Dinâmica 

q = 0,613 * Vk² 

q = 0,613 * 17,62² 

q = 0,19 kN/m² 

 

Esforços Resultantes 

Vento 0° - Cpi = -0,30 
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Vento 0° - Cpi = 0,00 

Vento 90° - Cpi = -0,30 

Vento 90° - Cpi = 0,00 

 

6.2 ANEXO B – DEMONSTRAÇÃO DAS FORÇAS ATUANTES NAS 

ESTRUTURAS 

 

6.2.1 Área de Cura 

 

 Corte da estrutura para demonstração gráfica. Nesta imagem observa-se 

os pilares engastados e as dimensões de altura e comprimento da 

estrutura. 

 
 Força aplicada = 21.53 kN/m² 

Figura 30: Corte AA’ 

Fonte: Elaborado pela autora no programa ftool 

 Diagrama de reações e deformação  
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Figura 31: Corte AA’ 

Fonte: Elaborado pela autora no programa ftool 

 

 Diagrama reação normal ou força axial 

 

Figura 32: Corte AA’ 

Fonte: Elaborado pela autora no programa ftool 

 

  Diagrama força cortante  

Figura 32: Corte AA’ 

Fonte: Elaborado pela autora no programa ftool 
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 Diagrama momento fletor 

Figura 33: Corte AA’ 

Fonte: Elaborado pela autora no programa ftool 

6.2.2 Chill Out 

 

 Corte da estrutura para demonstração gráfica. Nesta imagem observa-se 

os pilares engastados, e as dimensões de altura e comprimento da 

estrutura. 

 

 

 
 

 

 

 

Força aplicada =  16,52 kN/m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Corte AA’ 

Fonte: Elaborado pela autora no programa ftool 
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 Diagrama de reações e deformação  

 

Figura 35: Corte AA’ 

Fonte: Elaborado pela autora no programa ftool 

 

 Diagrama reação normal ou força axial 

 

Figura 36: Corte AA’ 

Fonte: Elaborado pela autora no programa ftool 
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  Diagrama força cortante  

 

Figura 37: Corte AA’ 

Fonte: Elaborado pela autora no programa ftool 

 

 Diagrama momento fletor 

 

 



 

 

66 

 

Figura 38: Corte AA’ 

Fonte: Elaborado pela autora no programa ftool 

 

 Diagrama das forças e de carga concentrada. 

Esse diagrama demonstra a carga concentrada atuante na estrutura. 

Essa carga é de 2 kN/m², é a carga para rede de balanço. 

 

 

 

 

Carga concentrada de 2 kN/m²                                                            Carga concentrada de 2 kN/m² 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Corte AA’ 

Fonte: Elaborado pela autora no programa ftool 

 

6.3 ANEXO C– PRANCHAS  

 

 

 

 

 

  



BIOARQUITETURA EFÊMERA - SISTEMA ESTRUTURAL
ALTERNATIVO PARA FESTAS RAVES E EVENTOS 
AO AR LIVRE.
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Local onde a festa se consagra, é 
nesse espaço que o público se encon-
tra para curtir o trance, que com 
sua batida, remete ao ritmo cardíaco, 
e leva os participantes a ter uma 
experiência de sen-sações através da
música, levando a todos a sentirem 
a essência da ancestrali-dade tribal.

3

Imagem 1 : Imagem Ilustrativa
Festival Pulsar Estrutura 
Área de Cura

Imagem 2: Espaço onde a estrutura 
Chill Out será montada

Imagem 2: Imagem Ilustrativa
Festival Pulsar Estrutura 
chill out.

Imagem 1: Imagem Ilustrativa
Festival Pulsar 
Estrutura Pista Principal.

O local já é palco do maior festival de música 
eletrônica do estado de Minas Gerais - O Pulsar.

O local onde será inserida a proposta de projeto,
é um lugar genérico, apenas para demonstração apro-
ximada de como acontece um evento como este e está
localizado no distrito do município de Itabira no 
estado de Minas Gerais. O terreno está situado na
fazenda Cachoeira Alta, localizada na comunidade 
do Macuco e está a uma distância de 12 quilômetros
da sede, e a uma distância de 85.8 quilômetros
de Belo Horizonte, capital do estado e a 123
quilômetros da cidade de Ouro Preto - MG.

Baseando nessas informações, seguimos com a 
setorização de uma festa rave/festival de 
música eletrônica.
A proposta de projeto será inserida nas áreas pla-
nas do terreno, e vai atender duas demandas, 
ou seja, duas estruturas de uma festa rave/festi-
val de música eletrônica- Área de cura e o
Chill Out.

-Banheiros,
-Chuveiros,
-Caixas,
-Bar,
-Praça de alimentação,
-Posto médico,
-Feira mix,
-Escritótio,
-Pista principal,
- chill out,
-Área de cura

Tais festas são realizadas geralmente em locais
longe dos centros urbanos, em meio a natureza,
e que tenha acesso a fonte de água.

Para o espaço em que é inserido um festival de 
música eletrônica, e com duração aproximada de 
uma semana, é necessária uma infraestrutura que 
atenda às necessidades básicas para a convivên-
cia e conforto dos participantes do evento.

Orientador: Mauricio Leonard

Trabalho Final de Graduação

 Graduanda: Clarisse Chades 1

Imagem 1:Espaço onde a 
estrutyra Área de Cura será montada
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A área de cura de uma fest rave/
festival  de música eletrõnica, 
é caracterizada como um espaço para
terapia holísticas, massoterapia,
roda de cura e de conversa, medita-
ção, yoga, musico-terapia, reiki, 
aromaterapia e florais. Um espaço
de energização espiritual. A estru-
tura da área de cura tem área total
de permanênica 706,86 m² com capa-
cidade para atender 350 pessoas. 

1

O chill Out de uma festa rave, é 
caracteri-zado como um espaço con-
centrado em apresen-tações musicais
 mais suaves, um local para escan-
sar, meditar, interagir, experimen-
tar, dançar e recuperar as energia
s. Nesse espaço se manifestam esti-
los musicais variados.

2
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Posto Médico

Banheiros
Chuveiros

Feira Mix
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  Circulação

      Área do terreno: 54.470,61 m²Área do terreno: 54.470,61 m²
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ESTUDO Do DESENVOLVIMENTO DAS FORMAS E 
PLANTAS BAIXA/COTATA/CORTE - ÁREA DE CURA

O pentagrama é uma figura que pode ser construída 
por uma linha única, linha fechada entrelaçada se-
ndo considerado símbolo da perfeição. O pentagrama
é conhecido também por laço infinito, pois é possí-
vel fazer outro pentagrama menor dentro do pentágo-
no regular do pentagrama maior, e assim sucessiva-
mente.  

A estrutura inicia com 
a primeira forma sólida, 
o círculo (Fig. 6). 
O círculo para esta es-
trutura, simboliza o 
início do universo, a 
perfeição espiritual,
a união dos elementos, 
e a energia e a plenitu-
de do ser completo. O 
círculo é sinônimo de 
moviemnto, expansão e 
tempo. Representa ainda
o céu, o firmamento e a
ordem cósmica na astro-
logia.

O Pentagono (Fig. 7), 
foi a segunda forma das 
estrutura. O pentágono 
é um polígono de cinco 
ângulos, e simboliza os
quatro elementos da 
natureza mais o quinto 
elemnto, o éter, fomando
assim a quinta essência.

Na área de cura, as duas
formas iniciais deram o 
surgimento de um penta-
grama com o pentágono 
circunscrito 
(Fig. 8 e 9)

A área de cura tem o for-
mato final de um pentagra-
ma com seus lados fechados 
originando um decaedro, 
um polígono de 10 lados. 
(Fig. 10 e 11)
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Fig. 10
Fig. 11

Desenvolvimento das formas

Planta baixa e cotada

Mapa implantação
Esc: 1/1500

O desenvolvimento das formas das estruturas 
veio de uma busca por uma configuração que 
demonstra arquitetonicamente a representação 
de um lugar com simbologias relacionadas à 
espiritualidade, ancestralidade, misticismo, 
astrologia, bruxaria e rituais, cujo símbolos
 são utilizados e representados por diversas 
culturas no planeta. A criação de um espaço 
que reproduza um ambiente que conecta o  es-
pectador à diversas dimensões e sensações, 
como um lugar místico e xamânico, para ser 
usufruído por alguns dias e com o término do 
evento, desaparecer.
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Planta Estrutural de Vigas e Pilares

AncoragemPLANTA ESTRUTURAL E SISTEMA
DE ANCORAGEM - ÁREA DE CURA
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Planta Estrutural - Pilares e Vigas
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Porca 3/8”

Barra 
Roscácvel 3/8”

Arruela 5/8”

Ligação constituída por
uma peça metálica de aço
inoxidável.  A peça é colo-
cada em volta da cana, 
e através de um parafuso 
une-se a cana essa peça, e
a solda une a peça a uma 
braçadeira de aço, que 
liga todas as peças.

4

DETALHAMENTO DAS LIGAÇÕES - ÁREA DE CURA

Planta Estrutural em 3D

SoldaPorca 3/8”

Arruela 3/8”

10 cm
ou 1/3
do entrenó

Detalhamento barra rosqueada
com parafuso

Detalhamento peça de ligação
do topo da cobertura

Detalhamento encamisamento de
aço inoxidável

≈ 15cm

≈ 15cm

3cm

5cm

Solda

Ampliação da parte estrutural

Escala: 1/10

Escala: 1/20

Escala: 1/200

Mapa implantação
Esc: 1/1500



1
1

2 Detalhamento da conexão

DETALHAMENTO DAS CONEXÕES - ÁREA DE CURA

Planta Estrutural em 3D
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Mapa implantação
Esc: 1/1500



DETALHAMENTO DO TECIDO DE COBERTURA E VEDAÇÃO - ÁREA DE CURA

Cobertura e vedação

Para o sistema de cobertura
e vedação, será utilizado a 
mallha a tensionada na estru-
tura. O tecido é o strech, 100% 
poliséster, em diversas cores e 
tamanhos. Exemplos de coberturas 
(Fig 12 e 13)

O tecido será cortado e custurado 
nas bordas, para melhor acabamento 
e tensionamento. POr dentro das
costuras, irá passar um fio cordone
de nylon encerado. Será fixado 
também, arruelas nas pontas e em
onde for necessário, para puxar o
tecido e então ser tencionado
dando melhor acabamento Fig. 34,35
36 e 37)Detalhamento do tecido nas peças

Arruelas para passar 
o encordamento de nylon 
e esticar o tecido

Costura nas bordas, para
passagem do encordamento
de nylon, quando necessário,
e para melhor acabamento e 
tensionamento.
Utiliza-se 5cm de bainha.

Exemplo de tecido strech
cortado e costurado

Peça nº 1

Peça nº 2

Peça nº 3

Peça nº 5

Ampliação do detalhamento do tecido nas peças

Corda de nylon

Fig. 13

Fig. 12

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36

Fig. 37

Esc: 1/100

Esc: 1/10

6

Mapa implantação
Esc: 1/1500

Peça com furos em vários for-
matos de círculos, usada para 
fechamento lateral e cobertura. 
Támbem usada para compor o 
cenário.



Paleta de cores

Vista da cobertura

Vista da perspectiva

Demostranção ilustrada das peças com tecido

DETALHAMENTO DO TECIDO DE COBERTURA E VEDAÇÃO - ÁREA DE CURA

7

Mapa implantação
Esc: 1/1500

Peça 1

Peça 2

Peça 3

Peça 4

Tecido fura com círculos
de vários tamanhos, usado 
para decoração e preechi-
mento dos espaços.
Nas cores verde, roxo
e branco. 



PLANTA ESQUEMÁTICA - Área de cura  

A estrutura área de cura, 
tem divisórias em seu in-
terior, para dividir espa-
ços e poder realizar diver-
sasr atividades ao mesmo 
tempo e também espaços mais 
privativos para atendimento 
individuais.

 Espaço para as atividades 
de terapias holísticas, mas-
soterapia, acumputuraroda de 
cura e de conversa, meditação,
yoga, musicoterapia, reiki, 
aroma terapia e terapia com 
florais e cristasi.

8

Tecido 

Pilar 

Representação da divisória
na planta esquemática.

1,70 m m

4,00  m

Espaço para masagens e terapias
individual ou coletiva.

Espaço para masagens e 
terapias individual ou 
coletiva.

Espaço para as atividades 
de terapias holísticas, mas-
soterapia, acumputuraroda de 
cura e de conversa, meditação,
yoga, musicoterapia, reiki, 
aroma terapia e terapia com 
florais e cristasi.

Espaço para as atividades 
de terapias holísticas, mas-
soterapia, acumputuraroda de 
cura e de conversa, meditação,
yoga, musicoterapia, reiki, 
aroma terapia e terapia com 
florais e cristasi.

Espaço central para pratica 
coletiva de yoga, acroyoga, 
diksa, reiki, e atividades 
que necessitam de mais espaço.

Espaço para masagens e 
terapias individual ou 
coletiva.

Espaço para as atividades 
de terapias holísticas, mas-
soterapia, acumputuraroda de 
cura e de conversa, meditação,
yoga, musicoterapia, reiki, 
aroma terapia e terapia com 
florais e cristasi.

 Palco e som

Área de permanência livre

Espaço para masagens e 
terapias individual ou 
coletiva.

Espaço para masagens e 
terapias individual ou 
coletiva.

Demosntração do Pilar

Sobreposição das vigas 

Área de permanência livre

Detalhamento da divisória

Pilar

Mapa implantação
Esc: 1/1500
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A’

B
B’

Corte AA’

Corte B B’

FOTO INSERÇÃO EM CORTE DA ESTRUTURA - ÁREA DE CURA  
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 Observador posicionado
    no pALco

IMAGEM INTERIOR DIA - ÁREA DE CURA  

1]

Observador



 Observador posicionado
    noplaco

IMAGEM INTERIOR NOITE - ÁREA DE CURA  
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Observador



IMAGEM NOTURNA COM ILUMINAÇÃO DA ESTRUTURA - ÁREA DE CURA  
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IMAGEM DIA DA ESTRUTURA - ÁREA DE CURA  
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ESTUDO Do DESENVOLVIMENTO DAS FORMAS E 
PLANTAS BAIXA/COTATA/CORTE - Chill Out

 Na estrutura do chill out, as formas iniciais, 
são as mesmas que originaram a área de cura, o 
círculo e pentágono circunscrito, (Fig. 6 e 7), 
que evoluiu para 5 nichos laterais em forma de 
trapézio (Fig. 38) e um pentágono menor no centro,
 já que a cobertura é um domo geodésico pentagonal 
(Fig. 39) .

A estrutura inicia com 
a primeira forma sólida, 
o círculo (Fig. 6). 
O círculo para esta es-
trutura, simboliza o 
início do universo, a 
perfeição espiritual,
a união dos elementos, 
e a energia e a plenitu-
de do ser completo. O 
círculo é sinônimo de 
moviemnto, expansão e 
tempo. Representa ainda
o céu, o firmamento e a
ordem cósmica na astro-
logia.

O Pentagono (Fig. 7), 
foi a segunda forma das 
estrutura. O pentágono 
é um polígono de cinco 
ângulos, e simboliza os
quatro elementos da 
natureza mais o quinto 
elemnto, o éter, fomando
assim a quinta essência.
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Fig. 6 Fig. 7

+

O desenvolvimento das formas das estruturas 
veio de uma busca por uma configuração que 
demonstra arquitetonicamente a representação 
de um lugar com simbologias relacionadas à 
espiritualidade, ancestralidade, misticismo, 
astrologia, bruxaria e rituais, cujo símbolos
 são utilizados e representados por diversas 
culturas no planeta. A criação de um espaço 
que reproduza um ambiente que conecta o  es-
pectador à diversas dimensões e sensações, 
como um lugar místico e xamânico, para ser 
usufruído por alguns dias e com o término do 
evento, desaparecer.

Desenvolvimento das formas

Planta baixa / cotada / corte

Mapa implantação
Esc: 1/1500
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A A'
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AXIAB ATNALP
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14m
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Fig. 38
Fig. 39

4m

m8

m62

m05,66,50m
m05,2 m05,2 m05,2m05,2
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1,00

Na estrutura chill out,
todos os pilares são 
engastados no solo com
1 m de profundidade.

Bambu



Planta Estrutural de Vigas e Pilares

AncoragemPLANTA ESTRUTURAL E SISTEMA
DE ANCORAGEM - CHILL OUT

Cabo de ancoragem
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Planta Estrutural em 3D

Detalhamento barra rosqueada
com parafuso

10 cm
ou 1/3
do entrenó

≈ 15cm

Ampliação da parte estrutural

Barra 
Roscácvel 3/8”

Arruela 5/8”

SoldaPorca 3/8”

Arruela 3/8”

Escala: 1/10

Mapa implantação
Esc: 1/1500

DETALHAMENTO DAS LIGAÇÕES - Chill Out

1

3

5

5

4

4

2

2

y

x

z

Ampliação do domo geodésico

Detalhamento ligação das
peças do domo geodésico

3



DETALHAMENTO DO TECIDO DE COBERTURA E VEDAÇÃO - CHILL OUT

Detalhamento do tecido nas peças

Arruelas para passar 
o encordamento de nylon 
e esticar o tecido

Costura nas bordas, para
passagem do encordamento
de nylon e para conectar
com a arruela para melhor
acabamento e tensionamento.
Utiliza-se 5cm de bainha.

Peça nº 5

Esc: 1/50
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Mapa implantação
Esc: 1/1500 Corda de nylon

Costura de 3cm 

Peça nº 3

Peça do domo geodésico pentagonal

Peça nº 1

Detalhe ampliado

Peça com furos em vários for-
matos de círculos, usada para 
fechamento lateral e cobertura. 
Támbem usada para compor o 
cenário.



Paleta de cores

Vista da cobertura

Vista da perspectiva

Demostranção ilustrada das peças com tecido

DETALHAMENTO DO TECIDO DE COBERTURA E VEDAÇÃO - Chill Out
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Mapa implantação
Esc: 1/1500

Desenho pintado no tecido com spray
e tintas para tecido fluorescente.

Peça 1

Peça 2

Peça 3

Peça 4



Espaço para descanso, para
relaxar e recuperar as forças.
Equipado com mobiliário móvel,
pallets.

Espaço para descanso, para
relaxar e recuperar as forças.
Equipado com mobiliário móvel,
pallets.

Palco, mesa com equipamento
para dj e caixas de som

Espaço para descanso, para
relaxar e recuperar as forças.
Equipado com mobiliário móvel,
pallets.

Espaço para dançar, meditar, 
relaxar e interagir.
Nesse espaço acontece também
oficnas de malabares e bambolês.

Espaço para descanso, para
relaxar e recuperar as forças.
Equipado com mobiliário móvel,
pallets.

Rede de balanço
para descanso dos 
participantes

Rede de balanço
para descanso dos 
participantes

Rede de balanço
para descanso dos 
participantes

1 m

1 m

o,6o m
1 m

o,6o m

2 m

1 m

o,6o m

2 m

1,2o m

1,5o m

2 m

3 m
2 m

1,2o m

PLANTA ESQUEMÁTICA - CHILL OUT  
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Detalhamento mobiliário móvel - pallets

Mapa implantação
Esc: 1/1500

Demosntração do Pilar

Sobreposição das vigas 
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FOTO INSERÇÃO EM CORTE DA ESTRTUTURA - CHILL OUT  
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 Observador

 

Observador

IMAGEM INTERIOR - CHILL OUT  
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 Observador posicionado
     no palco do dj

 

Observador

IMAGEM INTERIOR NOITE - CHILL OUT  
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IMAGEM NOTURNA COM ILUMINAÇÃO DA ESTRTUTURA - CHILL OUT  
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IMAGEM DIA DA ESTRTUTURA - CHILL OUT  
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