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Natal,
capital
do Rio
Grande
do Norte
é
conhecida
internacionalmente pelas suas belas paisagens naturais. Portanto, é
um dos destinos mais procurados para o turismo. Tendo em vista a
rentabilidade econômica que o turismo gera para a sociedade e a
busca por opções de lazer por parte da população, o objetivo central
desse trabalho é criar um espaço que atenda essa demanda.
O Duna é um complexo gastronômico composto por cinco
restaurante, sendo dois de médio porte com capacidade para 150
lugares e três de pequeno porte com capacidade para 50 pessoas.
Além disso o complexo conta com um bar e um mercado. O mercado
segue a tipologia de boxes, aonde serão comercializados produtos
gastronômicos regionais. O restaurantes também devem apresentar
um cardápio com opções regionais a fim de divulgar a cultura local
para quem esta visitando a cidade, como também estimular o
desenvolvimento da cultura nordestina/potiguar na população local.

Perspectiva ilustrativa da fachada sudeste

Conceito - DUNAS

Neste projeto a forma do edifício nasceu antes da planta, logo, assim
como as dunas, ela foi determinada pelo o terreno em desnível, e a
forte presença dos ventos marítimos.

Zoneamento

Perspectiva ilustrativa da fachada nordeste

A edificação possui dois pavimentos, aonde o térreo é distribuído
em dois níveis; mais dois níveis de subsolo. No térreo encontram-se os
restaurantes e suas áreas de acesso ao público; os boxes do mercado;
os banheiros coletivos que atendem ao mercado e os pequenos
restaurantes; balcão de informações gerais; uma área de convivência
e estar; escadas e elevadores para o acesso aos outros pavimentos do
edifício. O bar esta localizado no primeiro pavimento e servirá de
mirante com vista para o mar da praia de Ponta Negra.
Como artifícios para minimizar o calor causado pela forte incidência
de raios solares na cidade, foi proposto o uso de cobogós na fachada
oeste; o sistema de fachada ventilada, que cria uma segunda pele no
edifício; fachada verde com jardim vertical; forro acústico com manta
termo acústica entre o forro e a laje.
Perspectiva geral do complexo

Perspectiva ilustrativa da bar mirante

