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EMBAIXADA E RESIDÊNCIA OFICIAL DO BRASIL NA ARMÊNIA

As relações diplomáticas entre Brasil e Armênia estão se

aprofundando nos últimos anos e ainda não há, neste país, um

imóvel Próprio Nacional para abrigar a Embaixada e a Residência

Oficial do Brasil. A arquitetura junto a outros aspectos culturais

brasileiros ajuda a consolidar a imagem do país no exterior e,

portanto, a construção de uma edificação que esteja em

consonância com tais características é essencial. Além disso, o corte

com aluguel seria significativo e, em um curto período, já se teria

economia.

Diplomacia e Arquitetura

A relação entre dois ou mais países é normalmente realizada pelo
Chefe de Estado junto a um corpo diplomático e pode abranger as vertentes
política, comercial, econômica, financeira, cultural e consular. No Brasil, é o
Ministério das Relações Exteriores (MRE) que desempenha este papel.
Atualmente, o Brasil mantém relações diplomáticas com 138 países  e
possui, dentre suas representações diplomáticas, embaixadas, consulados,
vice-consulados, organizações multilaterais e escritórios financeiro e
comercial.

Há muitos imóveis que são patrimônios nacionais, chamados no MRE
de Próprios Nacionais. Dentre eles, destacam-se as obras do arquiteto Elvin
Makay Dubugras, que foi professor da UnB e funcionário do órgão. Uma
particularidade desses imóveis é a forma como o arquiteto faz a junção
entre aspectos locais de outros países e elementos que estão presentes na
cultura brasileira, com destaque para a arquitetura e as artes.

Para o psiquiatra e psicoterapeuta JUNG (1964), o símbolo pode ser
associado pelo homem a coisas infindáveis. Associar um objeto a um ideal é
uma forma de consolidar algo tão abstrato. E, ao falar de arquitetura, é
pensar neste objeto em uma escala maior, que atenda as necessidades
práticas materiais e também ao caráter simbólico intangível e não menos
necessário. Logo, uma edificação é também uma forma de o país externar
suas intenções diplomáticas em território estrangeiro.

A arquitetura, a princípio, tem a finalidade de abrigar. Entretanto,
isso não exclui as outras funções. De acordo com SILVA (1985), a partir da
analogia linguística, é possível afirmar que a arquitetura comunica algo, ou
seja, elementos arquitetônicos tridimensionais são como palavras que
quando articuladas podem transmitir algo para o usuário ou o
contemplador. Essa visão semiológica da arquitetura é fundamental para se
estabelecer o sentido de uma construção brasileira em território estrangeiro.

A diplomacia cultural é hoje uma forma eficaz de estabelecer
questões de política externa. Esse tema foi abordado pelo embaixador
Edgard Telles Ribeiro, no livro Diplomacia Cultural - Seu Papel na Politica
Externa Brasileira. Para ele, os Estados desenvolvidos já tiram partido disso
e procuram entrosar às diversas vertentes de suas atuações diplomáticas,
sejam elas politicas, econômicas, comerciais ou de assistência.

A arquitetura, como linguagem, arte e cultura, pode iniciar esse
intercambio entre países por intermédio da edificação embaixada. Quando
tratada como símbolo, esta deve transmitir a essência de seu país, as
intenções em relação ao país que a sedia, além de suprir um programa de
necessidades peculiar. A disposição do prédio em relação ao lote, as cores
utilizadas, o material, o desenho interno e externo, tudo isso pode ser feito
com o intuito de reafirmar o que foi acordado entre dois países.

O palácio do Itamaraty, cujo nome original é Palácio dos Arcos,
possui em sua própria estrutura um símbolo. A disposição das colunas e a
modulação externa e interna remete a arquitetura clássica, tida por abrigar
espaços nobres e importantes. Também faz referencia a primeira sede
homônima, no Rio de Janeiro. Suas arcadas fazem parte da logo, presente
no  oficial e em muitos documentos do ministério .

Armênia e Brasil

A escolha do tema está ligada com a consolidação da relação entre
Armênia e Brasil. Após a independência da URSS (União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas), o país reestrutura-se de uma economia planificada e
busca aliados para se reafirmar no cenário internacional. Além disso, o
Brasil é um dos principais países que acolheram os milhões de armênios
espalhados pelo mundo, em razão da diáspora armênia, intensificada na
década de 1910, após o genocídio armênio. Eles se concentram em São
Paulo, Rio de Janeiro e Recife e são 40 mil ao todo (Dados fornecidos pelo

 <http://www.armeniadiaspora.com/population.html>).
Atualmente, a embaixada e a residência oficial ocupam edificações

alugadas que foram adaptadas e, portanto, não atendem de forma
adequada ao programa de necessidades. Além disso, a economia ao longo
do tempo por não se pagar aluguel seria outro fator para a construção de
um edifício Próprio Nacional.

Nos arquivos do MRE há um projeto de autoria do arquiteto Oscar
Niemeyer. Em visita a embaixada da Armênia no Brasil, o embaixador cita
este projeto como belo, mas nada funcional. O espaço não atende as
necessidades atuais de uma chancelaria ou de uma residência oficial, mas a
elegância formalista da proposta é indubitável.

Localização

A área destinada à embaixada está localizada em  Yerevan, capital da
Armênia. O terreno de aproximadamente 2300 m² foi concedido ao Brasil
para a construção da Embaixada.

A face maior do lote é voltada para uma larga avenida, chamada
Grigor Lusavorich, com 6 faixas de rolamento. Ao lado sul é tangenciado
por uma ruela de pouco movimento. O fundo do lote dá para o pátio de
uma escola e, portanto, há horários de muito barulho.

Ao sul, há uma estação de metrô e paradas de ônibus. O fluxo de
pedestres, neste caso, poderia influenciar a disposição da entrada para o
público.

O espaço era ocupado por uma edificação que estava comprometida e
foi demolida. Árvores de grande porte fazem a divisa entre o terreno e a
avenida. A proposta foi mantê-las, por causa da privacidade e do conforto
climático.

Diretrizes de Projeto

Os programas de necessidades das edificações em questão possuem
peculiaridades. A residência oficial abriga um represente de Estado e, por
isso, não possui o mesmo programa de necessidades de uma casa comum.
O primeiro pavimento é destinado a recepções e reuniões de médio porte.

A modulação é crucial para se obter um espaço flexível. Os programas
de necessidades das edificações, tanto chancelaria quanto residência, estão
sujeitos a mudanças. O binômio pilar-laje, seguindo uma coordenação
modular, possibilita mudanças no sem comprometer a estrutura. O
próprio Palácio do Itamaraty e os anexos são exemplos de prédios públicos
com flexibilidade interna quanto à disposição de paredes.

Outra diretriz importante é a segurança. Na residência, os quartos de
visitante estão isolados da área destinada ao embaixador e os funcionários
que trabalham na casa devem circulam por áreas distintas. Quanto a
Chancelaria, a segurança é ainda mais reforçada, a partir de um único ponto
de controle, a identificação é feita tanto para pedestres quanto veículos.

Os aspectos ambientais, tais como temperatura, ventos, insolação e
relevo, foram considerados no projeto. A preocupação ambiental é hoje um
dos temas diplomáticos tratados entre os países e a arquitetura deve
externar a posição do Brasil. A utilização de elementos arquitetônicos que
aproveitem os recursos naturais disponíveis e propiciem conforto faz parte
também das diretrizes adotadas neste trabalho. Os ruídos, provenientes da
avenida e da escola, foram minimizados a partir da implantação adequada .

Como se trata de obra pública, alguns princípios que influenciaram
no resultado final, como a austeridade, a sobriedade e a economia. A bossa
do projeto está na torção do último pavimento voltado para a bela paisagem
com a montanha Ararat ao fundo.

Fonte:http://arquiteturadobrasil.wordpress.com/arquitetura-neoclassica-no-brasil/
(Site visitado em junho de 2014)

Fonte:http://arquiteturadobrasil.wordpress.com/arquitetura-neoclassica-no-brasil/
(Site visitado em junho de 2014)

Fonte: Ataptadas do Google Maps.

Fonte: Arquivos do MRE.

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yerevan_Mount_Ararat.jpg
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Conforto climático

Aspectos climáticos locais

As quatro estações são bem definidas no país localizado em uma zona
subtropical continental, no hemisfério norte. A capital, Yerevan, possui verões
secos e quentes com temperatura média de 26ºC e máxima de 42ºC. Os
invernos são bem frios com nevascas, chegando até - 31ºC no mês de janeiro.

As chuvas prevalecem no mês de maio com precipitação média anual
de 250-370 mm. Para comparação, a média anual de Brasília ultrapassa
1000mm.  Logo, o clima em Yerevan é bem seco. Os ventos provenientes das
montanhas são intensos no verão e amenizam o calor, principalmente no
período da tarde. No inverno, os ventos são suaves. Durante o ano, os ventos
predominantes vêm do nordeste.

A carta solar em relação aos limites do terreno fornece informações
importantes sobre a incidência solar nas possíveis fachadas dispostas em
paralelo. Os dias são curtos no inverno e longos no verão, devido à alta
latitude, aproximadamente 40°10'21" N. A fachada sul deverá receber proteção
especial, pois é a mais solicitada.

Chancelaria Residência Oficial

N

Cobertura - Inverno

No inverno, devido às baixas temperaturas
e às nevascas, as lajes e trechos das
calçadas  receberão um sistema de
aquecimento para evitar acumulo de neve.
A partir de um sensor, o sistema se ativa
quando há neve. O sistema pode ser ainda
elétrico ou hidráulico. No segundo caso, a
água é misturada com propileno glicol para
não congelar. Esse tipo de tecnologia é
considerada limpa comparada com outras
formas de descongelamento do gelo que
usam produtos químicos.

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Snowmelt_system

Cobertura - Verão

O verão na cidade é
escaldante, chegando a
40 graus.  Uma cobertura
verde, além de servir
como uma manta
térmica, alivia o excesso
de concreto das cidades.
A proposta é a
implantação de módulos
que são facilmente
instalados, com altura de
7 cm e peso máximo de
61 kg/m².
Existem diversos tipos de
espécies que podem ser
plantadas, mas o ideal é
buscar alguma nativa.

Fonte:  http://www.ecotelhado.com.br/

Especificações

Envoltório Amarelo

Após análise da carta solar,  a fachada que mais recebe insolação,

a sul, recebeu brises horizontais que amenizam a temperatura nos horários
mais da tarde. Os mesmo elementos servem de proteção para a cobertura. A
cor é uma referência aos brises do Anexo I do Itamaraty e também pela
sensação que pode transmitir, alegria, riqueza e calor.

Fonte:http://en.wikipedia.org/wiki/Armenia ( Site  visitado em junho de 2014)
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Fonte:
http://www.festivalarchitettura.it/Upload/Articoli/zoom/1BIetXgr05_509.jpg
(Site  visitado em junho de 2014)
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EMBAIXADA E RESIDÊNCIA OFICIAL DO BRASIL NA ARMÊNIA

As relações diplomáticas entre Brasil e Armênia estão se

aprofundando nos últimos anos e ainda não há, neste país, um

imóvel Próprio Nacional para abrigar a Embaixada e a Residência

Oficial do Brasil. A arquitetura junto a outros aspectos culturais

brasileiros ajuda a consolidar a imagem do país no exterior e,

portanto, a construção de uma edificação que esteja em

consonância com tais características é essencial. Além disso, o corte

com aluguel seria significativo e, em um curto período, já se teria

economia.

Diplomacia e Arquitetura

A relação entre dois ou mais países é normalmente realizada pelo
Chefe de Estado junto a um corpo diplomático e pode abranger as vertentes
política, comercial, econômica, financeira, cultural e consular. No Brasil, é o
Ministério das Relações Exteriores (MRE) que desempenha este papel.
Atualmente, o Brasil mantém relações diplomáticas com 138 países  e
possui, dentre suas representações diplomáticas, embaixadas, consulados,
vice-consulados, organizações multilaterais e escritórios financeiro e
comercial.

Há muitos imóveis que são patrimônios nacionais, chamados no MRE
de Próprios Nacionais. Dentre eles, destacam-se as obras do arquiteto Elvin
Makay Dubugras, que foi professor da UnB e funcionário do órgão. Uma
particularidade desses imóveis é a forma como o arquiteto faz a junção
entre aspectos locais de outros países e elementos que estão presentes na
cultura brasileira, com destaque para a arquitetura e as artes.

Para o psiquiatra e psicoterapeuta JUNG (1964), o símbolo pode ser
associado pelo homem a coisas infindáveis. Associar um objeto a um ideal é
uma forma de consolidar algo tão abstrato. E, ao falar de arquitetura, é
pensar neste objeto em uma escala maior, que atenda as necessidades
práticas materiais e também ao caráter simbólico intangível e não menos
necessário. Logo, uma edificação é também uma forma de o país externar
suas intenções diplomáticas em território estrangeiro.

A arquitetura, a princípio, tem a finalidade de abrigar. Entretanto,
isso não exclui as outras funções. De acordo com SILVA (1985), a partir da
analogia linguística, é possível afirmar que a arquitetura comunica algo, ou
seja, elementos arquitetônicos tridimensionais são como palavras que
quando articuladas podem transmitir algo para o usuário ou o
contemplador. Essa visão semiológica da arquitetura é fundamental para se
estabelecer o sentido de uma construção brasileira em território estrangeiro.

A diplomacia cultural é hoje uma forma eficaz de estabelecer
questões de política externa. Esse tema foi abordado pelo embaixador
Edgard Telles Ribeiro, no livro Diplomacia Cultural - Seu Papel na Politica
Externa Brasileira. Para ele, os Estados desenvolvidos já tiram partido disso
e procuram entrosar às diversas vertentes de suas atuações diplomáticas,
sejam elas politicas, econômicas, comerciais ou de assistência.

A arquitetura, como linguagem, arte e cultura, pode iniciar esse
intercambio entre países por intermédio da edificação embaixada. Quando
tratada como símbolo, esta deve transmitir a essência de seu país, as
intenções em relação ao país que a sedia, além de suprir um programa de
necessidades peculiar. A disposição do prédio em relação ao lote, as cores
utilizadas, o material, o desenho interno e externo, tudo isso pode ser feito
com o intuito de reafirmar o que foi acordado entre dois países.

O palácio do Itamaraty, cujo nome original é Palácio dos Arcos,
possui em sua própria estrutura um símbolo. A disposição das colunas e a
modulação externa e interna remete a arquitetura clássica, tida por abrigar
espaços nobres e importantes. Também faz referencia a primeira sede
homônima, no Rio de Janeiro. Suas arcadas fazem parte da logo, presente
no  oficial e em muitos documentos do ministério .

Armênia e Brasil

A escolha do tema está ligada com a consolidação da relação entre
Armênia e Brasil. Após a independência da URSS (União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas), o país reestrutura-se de uma economia planificada e
busca aliados para se reafirmar no cenário internacional. Além disso, o
Brasil é um dos principais países que acolheram os milhões de armênios
espalhados pelo mundo, em razão da diáspora armênia, intensificada na
década de 1910, após o genocídio armênio. Eles se concentram em São
Paulo, Rio de Janeiro e Recife e são 40 mil ao todo (Dados fornecidos pelo

 <http://www.armeniadiaspora.com/population.html>).
Atualmente, a embaixada e a residência oficial ocupam edificações

alugadas que foram adaptadas e, portanto, não atendem de forma
adequada ao programa de necessidades. Além disso, a economia ao longo
do tempo por não se pagar aluguel seria outro fator para a construção de
um edifício Próprio Nacional.

Nos arquivos do MRE há um projeto de autoria do arquiteto Oscar
Niemeyer. Em visita a embaixada da Armênia no Brasil, o embaixador cita
este projeto como belo, mas nada funcional. O espaço não atende as
necessidades atuais de uma chancelaria ou de uma residência oficial, mas a
elegância formalista da proposta é indubitável.

Localização

A área destinada à embaixada está localizada em  Yerevan, capital da
Armênia. O terreno de aproximadamente 2300 m² foi concedido ao Brasil
para a construção da Embaixada.

A face maior do lote é voltada para uma larga avenida, chamada
Grigor Lusavorich, com 6 faixas de rolamento. Ao lado sul é tangenciado
por uma ruela de pouco movimento. O fundo do lote dá para o pátio de
uma escola e, portanto, há horários de muito barulho.

Ao sul, há uma estação de metrô e paradas de ônibus. O fluxo de
pedestres, neste caso, poderia influenciar a disposição da entrada para o
público.

O espaço era ocupado por uma edificação que estava comprometida e
foi demolida. Árvores de grande porte fazem a divisa entre o terreno e a
avenida. A proposta foi mantê-las, por causa da privacidade e do conforto
climático.

Diretrizes de Projeto

Os programas de necessidades das edificações em questão possuem
peculiaridades. A residência oficial abriga um represente de Estado e, por
isso, não possui o mesmo programa de necessidades de uma casa comum.
O primeiro pavimento é destinado a recepções e reuniões de médio porte.

A modulação é crucial para se obter um espaço flexível. Os programas
de necessidades das edificações, tanto chancelaria quanto residência, estão
sujeitos a mudanças. O binômio pilar-laje, seguindo uma coordenação
modular, possibilita mudanças no sem comprometer a estrutura. O
próprio Palácio do Itamaraty e os anexos são exemplos de prédios públicos
com flexibilidade interna quanto à disposição de paredes.

Outra diretriz importante é a segurança. Na residência, os quartos de
visitante estão isolados da área destinada ao embaixador e os funcionários
que trabalham na casa devem circulam por áreas distintas. Quanto a
Chancelaria, a segurança é ainda mais reforçada, a partir de um único ponto
de controle, a identificação é feita tanto para pedestres quanto veículos.

Os aspectos ambientais, tais como temperatura, ventos, insolação e
relevo, foram considerados no projeto. A preocupação ambiental é hoje um
dos temas diplomáticos tratados entre os países e a arquitetura deve
externar a posição do Brasil. A utilização de elementos arquitetônicos que
aproveitem os recursos naturais disponíveis e propiciem conforto faz parte
também das diretrizes adotadas neste trabalho. Os ruídos, provenientes da
avenida e da escola, foram minimizados a partir da implantação adequada .

Como se trata de obra pública, alguns princípios que influenciaram
no resultado final, como a austeridade, a sobriedade e a economia. A bossa
do projeto está na torção do último pavimento voltado para a bela paisagem
com a montanha Ararat ao fundo.

Fonte:http://arquiteturadobrasil.wordpress.com/arquitetura-neoclassica-no-brasil/
(Site visitado em junho de 2014)

Fonte:http://arquiteturadobrasil.wordpress.com/arquitetura-neoclassica-no-brasil/
(Site visitado em junho de 2014)

Fonte: Ataptadas do Google Maps.

Fonte: Arquivos do MRE.

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yerevan_Mount_Ararat.jpg
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Conforto climático

Aspectos climáticos locais

As quatro estações são bem definidas no país localizado em uma zona
subtropical continental, no hemisfério norte. A capital, Yerevan, possui verões
secos e quentes com temperatura média de 26ºC e máxima de 42ºC. Os
invernos são bem frios com nevascas, chegando até - 31ºC no mês de janeiro.

As chuvas prevalecem no mês de maio com precipitação média anual
de 250-370 mm. Para comparação, a média anual de Brasília ultrapassa
1000mm.  Logo, o clima em Yerevan é bem seco. Os ventos provenientes das
montanhas são intensos no verão e amenizam o calor, principalmente no
período da tarde. No inverno, os ventos são suaves. Durante o ano, os ventos
predominantes vêm do nordeste.

A carta solar em relação aos limites do terreno fornece informações
importantes sobre a incidência solar nas possíveis fachadas dispostas em
paralelo. Os dias são curtos no inverno e longos no verão, devido à alta
latitude, aproximadamente 40°10'21" N. A fachada sul deverá receber proteção
especial, pois é a mais solicitada.

Chancelaria Residência Oficial

N

Cobertura - Inverno

No inverno, devido às baixas temperaturas
e às nevascas, as lajes e trechos das
calçadas  receberão um sistema de
aquecimento para evitar acumulo de neve.
A partir de um sensor, o sistema se ativa
quando há neve. O sistema pode ser ainda
elétrico ou hidráulico. No segundo caso, a
água é misturada com propileno glicol para
não congelar. Esse tipo de tecnologia é
considerada limpa comparada com outras
formas de descongelamento do gelo que
usam produtos químicos.

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Snowmelt_system

Cobertura - Verão

O verão na cidade é
escaldante, chegando a
40 graus.  Uma cobertura
verde, além de servir
como uma manta
térmica, alivia o excesso
de concreto das cidades.
A proposta é a
implantação de módulos
que são facilmente
instalados, com altura de
7 cm e peso máximo de
61 kg/m².
Existem diversos tipos de
espécies que podem ser
plantadas, mas o ideal é
buscar alguma nativa.

Fonte:  http://www.ecotelhado.com.br/

Especificações

Envoltório Amarelo

Após análise da carta solar,  a fachada que mais recebe insolação,

a sul, recebeu brises horizontais que amenizam a temperatura nos horários
mais da tarde. Os mesmo elementos servem de proteção para a cobertura. A
cor é uma referência aos brises do Anexo I do Itamaraty e também pela
sensação que pode transmitir, alegria, riqueza e calor.

Fonte:http://en.wikipedia.org/wiki/Armenia ( Site  visitado em junho de 2014)
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Fonte:
http://www.festivalarchitettura.it/Upload/Articoli/zoom/1BIetXgr05_509.jpg
(Site  visitado em junho de 2014)
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EMBAIXADA E RESIDÊNCIA OFICIAL DO BRASIL NA ARMÊNIA

As relações diplomáticas entre Brasil e Armênia estão se

aprofundando nos últimos anos e ainda não há, neste país, um

imóvel Próprio Nacional para abrigar a Embaixada e a Residência

Oficial do Brasil. A arquitetura junto a outros aspectos culturais

brasileiros ajuda a consolidar a imagem do país no exterior e,

portanto, a construção de uma edificação que esteja em

consonância com tais características é essencial. Além disso, o corte

com aluguel seria significativo e, em um curto período, já se teria

economia.

Diplomacia e Arquitetura

A relação entre dois ou mais países é normalmente realizada pelo
Chefe de Estado junto a um corpo diplomático e pode abranger as vertentes
política, comercial, econômica, financeira, cultural e consular. No Brasil, é o
Ministério das Relações Exteriores (MRE) que desempenha este papel.
Atualmente, o Brasil mantém relações diplomáticas com 138 países  e
possui, dentre suas representações diplomáticas, embaixadas, consulados,
vice-consulados, organizações multilaterais e escritórios financeiro e
comercial.

Há muitos imóveis que são patrimônios nacionais, chamados no MRE
de Próprios Nacionais. Dentre eles, destacam-se as obras do arquiteto Elvin
Makay Dubugras, que foi professor da UnB e funcionário do órgão. Uma
particularidade desses imóveis é a forma como o arquiteto faz a junção
entre aspectos locais de outros países e elementos que estão presentes na
cultura brasileira, com destaque para a arquitetura e as artes.

Para o psiquiatra e psicoterapeuta JUNG (1964), o símbolo pode ser
associado pelo homem a coisas infindáveis. Associar um objeto a um ideal é
uma forma de consolidar algo tão abstrato. E, ao falar de arquitetura, é
pensar neste objeto em uma escala maior, que atenda as necessidades
práticas materiais e também ao caráter simbólico intangível e não menos
necessário. Logo, uma edificação é também uma forma de o país externar
suas intenções diplomáticas em território estrangeiro.

A arquitetura, a princípio, tem a finalidade de abrigar. Entretanto,
isso não exclui as outras funções. De acordo com SILVA (1985), a partir da
analogia linguística, é possível afirmar que a arquitetura comunica algo, ou
seja, elementos arquitetônicos tridimensionais são como palavras que
quando articuladas podem transmitir algo para o usuário ou o
contemplador. Essa visão semiológica da arquitetura é fundamental para se
estabelecer o sentido de uma construção brasileira em território estrangeiro.

A diplomacia cultural é hoje uma forma eficaz de estabelecer
questões de política externa. Esse tema foi abordado pelo embaixador
Edgard Telles Ribeiro, no livro Diplomacia Cultural - Seu Papel na Politica
Externa Brasileira. Para ele, os Estados desenvolvidos já tiram partido disso
e procuram entrosar às diversas vertentes de suas atuações diplomáticas,
sejam elas politicas, econômicas, comerciais ou de assistência.

A arquitetura, como linguagem, arte e cultura, pode iniciar esse
intercambio entre países por intermédio da edificação embaixada. Quando
tratada como símbolo, esta deve transmitir a essência de seu país, as
intenções em relação ao país que a sedia, além de suprir um programa de
necessidades peculiar. A disposição do prédio em relação ao lote, as cores
utilizadas, o material, o desenho interno e externo, tudo isso pode ser feito
com o intuito de reafirmar o que foi acordado entre dois países.

O palácio do Itamaraty, cujo nome original é Palácio dos Arcos,
possui em sua própria estrutura um símbolo. A disposição das colunas e a
modulação externa e interna remete a arquitetura clássica, tida por abrigar
espaços nobres e importantes. Também faz referencia a primeira sede
homônima, no Rio de Janeiro. Suas arcadas fazem parte da logo, presente
no  oficial e em muitos documentos do ministério .

Armênia e Brasil

A escolha do tema está ligada com a consolidação da relação entre
Armênia e Brasil. Após a independência da URSS (União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas), o país reestrutura-se de uma economia planificada e
busca aliados para se reafirmar no cenário internacional. Além disso, o
Brasil é um dos principais países que acolheram os milhões de armênios
espalhados pelo mundo, em razão da diáspora armênia, intensificada na
década de 1910, após o genocídio armênio. Eles se concentram em São
Paulo, Rio de Janeiro e Recife e são 40 mil ao todo (Dados fornecidos pelo

 <http://www.armeniadiaspora.com/population.html>).
Atualmente, a embaixada e a residência oficial ocupam edificações

alugadas que foram adaptadas e, portanto, não atendem de forma
adequada ao programa de necessidades. Além disso, a economia ao longo
do tempo por não se pagar aluguel seria outro fator para a construção de
um edifício Próprio Nacional.

Nos arquivos do MRE há um projeto de autoria do arquiteto Oscar
Niemeyer. Em visita a embaixada da Armênia no Brasil, o embaixador cita
este projeto como belo, mas nada funcional. O espaço não atende as
necessidades atuais de uma chancelaria ou de uma residência oficial, mas a
elegância formalista da proposta é indubitável.

Localização

A área destinada à embaixada está localizada em  Yerevan, capital da
Armênia. O terreno de aproximadamente 2300 m² foi concedido ao Brasil
para a construção da Embaixada.

A face maior do lote é voltada para uma larga avenida, chamada
Grigor Lusavorich, com 6 faixas de rolamento. Ao lado sul é tangenciado
por uma ruela de pouco movimento. O fundo do lote dá para o pátio de
uma escola e, portanto, há horários de muito barulho.

Ao sul, há uma estação de metrô e paradas de ônibus. O fluxo de
pedestres, neste caso, poderia influenciar a disposição da entrada para o
público.

O espaço era ocupado por uma edificação que estava comprometida e
foi demolida. Árvores de grande porte fazem a divisa entre o terreno e a
avenida. A proposta foi mantê-las, por causa da privacidade e do conforto
climático.

Diretrizes de Projeto

Os programas de necessidades das edificações em questão possuem
peculiaridades. A residência oficial abriga um represente de Estado e, por
isso, não possui o mesmo programa de necessidades de uma casa comum.
O primeiro pavimento é destinado a recepções e reuniões de médio porte.

A modulação é crucial para se obter um espaço flexível. Os programas
de necessidades das edificações, tanto chancelaria quanto residência, estão
sujeitos a mudanças. O binômio pilar-laje, seguindo uma coordenação
modular, possibilita mudanças no sem comprometer a estrutura. O
próprio Palácio do Itamaraty e os anexos são exemplos de prédios públicos
com flexibilidade interna quanto à disposição de paredes.

Outra diretriz importante é a segurança. Na residência, os quartos de
visitante estão isolados da área destinada ao embaixador e os funcionários
que trabalham na casa devem circulam por áreas distintas. Quanto a
Chancelaria, a segurança é ainda mais reforçada, a partir de um único ponto
de controle, a identificação é feita tanto para pedestres quanto veículos.

Os aspectos ambientais, tais como temperatura, ventos, insolação e
relevo, foram considerados no projeto. A preocupação ambiental é hoje um
dos temas diplomáticos tratados entre os países e a arquitetura deve
externar a posição do Brasil. A utilização de elementos arquitetônicos que
aproveitem os recursos naturais disponíveis e propiciem conforto faz parte
também das diretrizes adotadas neste trabalho. Os ruídos, provenientes da
avenida e da escola, foram minimizados a partir da implantação adequada .

Como se trata de obra pública, alguns princípios que influenciaram
no resultado final, como a austeridade, a sobriedade e a economia. A bossa
do projeto está na torção do último pavimento voltado para a bela paisagem
com a montanha Ararat ao fundo.

Fonte:http://arquiteturadobrasil.wordpress.com/arquitetura-neoclassica-no-brasil/
(Site visitado em junho de 2014)

Fonte:http://arquiteturadobrasil.wordpress.com/arquitetura-neoclassica-no-brasil/
(Site visitado em junho de 2014)

Fonte: Ataptadas do Google Maps.

Fonte: Arquivos do MRE.

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yerevan_Mount_Ararat.jpg
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Conforto climático

Aspectos climáticos locais

As quatro estações são bem definidas no país localizado em uma zona
subtropical continental, no hemisfério norte. A capital, Yerevan, possui verões
secos e quentes com temperatura média de 26ºC e máxima de 42ºC. Os
invernos são bem frios com nevascas, chegando até - 31ºC no mês de janeiro.

As chuvas prevalecem no mês de maio com precipitação média anual
de 250-370 mm. Para comparação, a média anual de Brasília ultrapassa
1000mm.  Logo, o clima em Yerevan é bem seco. Os ventos provenientes das
montanhas são intensos no verão e amenizam o calor, principalmente no
período da tarde. No inverno, os ventos são suaves. Durante o ano, os ventos
predominantes vêm do nordeste.

A carta solar em relação aos limites do terreno fornece informações
importantes sobre a incidência solar nas possíveis fachadas dispostas em
paralelo. Os dias são curtos no inverno e longos no verão, devido à alta
latitude, aproximadamente 40°10'21" N. A fachada sul deverá receber proteção
especial, pois é a mais solicitada.

Chancelaria Residência Oficial

N

Cobertura - Inverno

No inverno, devido às baixas temperaturas
e às nevascas, as lajes e trechos das
calçadas  receberão um sistema de
aquecimento para evitar acumulo de neve.
A partir de um sensor, o sistema se ativa
quando há neve. O sistema pode ser ainda
elétrico ou hidráulico. No segundo caso, a
água é misturada com propileno glicol para
não congelar. Esse tipo de tecnologia é
considerada limpa comparada com outras
formas de descongelamento do gelo que
usam produtos químicos.

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Snowmelt_system

Cobertura - Verão

O verão na cidade é
escaldante, chegando a
40 graus.  Uma cobertura
verde, além de servir
como uma manta
térmica, alivia o excesso
de concreto das cidades.
A proposta é a
implantação de módulos
que são facilmente
instalados, com altura de
7 cm e peso máximo de
61 kg/m².
Existem diversos tipos de
espécies que podem ser
plantadas, mas o ideal é
buscar alguma nativa.

Fonte:  http://www.ecotelhado.com.br/

Especificações

Envoltório Amarelo

Após análise da carta solar,  a fachada que mais recebe insolação,

a sul, recebeu brises horizontais que amenizam a temperatura nos horários
mais da tarde. Os mesmo elementos servem de proteção para a cobertura. A
cor é uma referência aos brises do Anexo I do Itamaraty e também pela
sensação que pode transmitir, alegria, riqueza e calor.

Fonte:http://en.wikipedia.org/wiki/Armenia ( Site  visitado em junho de 2014)
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Fonte:
http://www.festivalarchitettura.it/Upload/Articoli/zoom/1BIetXgr05_509.jpg
(Site  visitado em junho de 2014)
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EMBAIXADA E RESIDÊNCIA OFICIAL DO BRASIL NA ARMÊNIA

 As relações diplomáticas entre Brasil e Armênia estão se

aprofundando nos últimos anos e ainda não há, neste país, um

imóvel Próprio Nacional para abrigar a Embaixada e a Residência

Oficial do Brasil. A arquitetura junto a outros aspectos culturais

brasileiros ajuda a consolidar a imagem do país no exterior e,

portanto, a construção de uma edificação que esteja em

consonância com tais características é essencial. Além disso, o corte

com aluguel seria significativo e, em um curto período, já se teria

economia.

Diplomacia e Arquitetura

A relação entre dois ou mais países é normalmente realizada pelo
Chefe de Estado junto a um corpo diplomático e pode abranger as vertentes
política, comercial, econômica, financeira, cultural e consular. No Brasil, é o
Ministério das Relações Exteriores (MRE) que desempenha este papel.
Atualmente, o Brasil mantém relações diplomáticas com 138 países  e
possui, dentre suas representações diplomáticas, embaixadas, consulados,
vice-consulados, organizações multilaterais e escritórios financeiro e
comercial.

Há muitos imóveis que são patrimônios nacionais, chamados no MRE
de Próprios Nacionais. Dentre eles, destacam-se as obras do arquiteto Elvin
Makay Dubugras, que foi professor da UnB e funcionário do órgão. Uma
particularidade desses imóveis é a forma como o arquiteto faz a junção
entre aspectos locais de outros países e elementos que estão presentes na
cultura brasileira, com destaque para a arquitetura e as artes.

Para o psiquiatra e psicoterapeuta JUNG (1964), o símbolo pode ser
associado pelo homem a coisas infindáveis. Associar um objeto a um ideal é
uma forma de consolidar algo tão abstrato. E, ao falar de arquitetura, é
pensar neste objeto em uma escala maior, que atenda as necessidades
práticas materiais e também ao caráter simbólico intangível e não menos
necessário. Logo, uma edificação é também uma forma de o país externar
suas intenções diplomáticas em território estrangeiro.

A arquitetura, a princípio, tem a finalidade de abrigar. Entretanto,
isso não exclui as outras funções. De acordo com SILVA (1985), a partir da
analogia linguística, é possível afirmar que a arquitetura comunica algo, ou
seja, elementos arquitetônicos tridimensionais são como palavras que
quando articuladas podem transmitir algo para o usuário ou o
contemplador. Essa visão semiológica da arquitetura é fundamental para se
estabelecer o sentido de uma construção brasileira em território estrangeiro.

A diplomacia cultural é hoje uma forma eficaz de estabelecer
questões de política externa. Esse tema foi abordado pelo embaixador
Edgard Telles Ribeiro, no livro Diplomacia Cultural - Seu Papel na Politica
Externa Brasileira. Para ele, os Estados desenvolvidos já tiram partido disso
e procuram entrosar às diversas vertentes de suas atuações diplomáticas,
sejam elas politicas, econômicas, comerciais ou de assistência.

A arquitetura, como linguagem, arte e cultura, pode iniciar esse
intercambio entre países por intermédio da edificação embaixada. Quando
tratada como símbolo, esta deve transmitir a essência de seu país, as
intenções em relação ao país que a sedia, além de suprir um programa de
necessidades peculiar. A disposição do prédio em relação ao lote, as cores
utilizadas, o material, o desenho interno e externo, tudo isso pode ser feito
com o intuito de reafirmar o que foi acordado entre dois países.

O palácio do Itamaraty, cujo nome original é Palácio dos Arcos,
possui em sua própria estrutura um símbolo. A disposição das colunas e a
modulação externa e interna remete a arquitetura clássica, tida por abrigar
espaços nobres e importantes. Também faz referencia a primeira sede
homônima, no Rio de Janeiro. Suas arcadas fazem parte da logo, presente
no site oficial e em muitos documentos do ministério .

Armênia e Brasil

A escolha do tema está ligada com a consolidação da relação entre
Armênia e Brasil. Após a independência da URSS (União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas), o país reestrutura-se de uma economia planificada e
busca aliados para se reafirmar no cenário internacional. Além disso, o
Brasil é um dos principais países que acolheram os milhões de armênios
espalhados pelo mundo, em razão da diáspora armênia, intensificada na
década de 1910, após o genocídio armênio. Eles se concentram em São
Paulo, Rio de Janeiro e Recife e são 40 mil ao todo (Dados fornecidos pelo
site <http://www.armeniadiaspora.com/population.html>).

Atualmente, a embaixada e a residência oficial ocupam edificações
alugadas que foram adaptadas e, portanto, não atendem de forma
adequada ao programa de necessidades. Além disso, a economia ao longo
do tempo por não se pagar aluguel seria outro fator para a construção de
um edifício Próprio Nacional.

Nos arquivos do MRE há um projeto de autoria do arquiteto Oscar
Niemeyer. Em visita a embaixada da Armênia no Brasil, o embaixador cita
este projeto como belo, mas nada funcional. O espaço não atende as
necessidades atuais de uma chancelaria ou de uma residência oficial, mas a
elegância formalista da proposta é indubitável.

Localização

A área destinada à embaixada está localizada em  Yerevan, capital da
Armênia. O terreno de aproximadamente 2300 m² foi concedido ao Brasil
para a construção da Embaixada.

A face maior do lote é voltada para uma larga avenida, chamada
Grigor Lusavorich, com 6 faixas de rolamento. Ao lado sul é tangenciado
por uma ruela de pouco movimento. O fundo do lote dá para o pátio de
uma escola e, portanto, há horários de muito barulho.

Ao sul, há uma estação de metrô e paradas de ônibus. O fluxo de
pedestres, neste caso, poderia influenciar a disposição da entrada para o
público.

O espaço era ocupado por uma edificação que estava comprometida e
foi demolida. Árvores de grande porte fazem a divisa entre o terreno e a
avenida. A proposta foi mantê-las, por causa da privacidade e do conforto
climático.

Diretrizes de Projeto

Os programas de necessidades das edificações em questão possuem
peculiaridades. A residência oficial abriga um represente de Estado e, por
isso, não possui o mesmo programa de necessidades de uma casa comum.
O primeiro pavimento é destinado a recepções e reuniões de médio porte.

A modulação é crucial para se obter um espaço flexível. Os programas
de necessidades das edificações, tanto chancelaria quanto residência, estão
sujeitos a mudanças. O binômio pilar-laje, seguindo uma coordenação
modular, possibilita mudanças no layout sem comprometer a estrutura. O
próprio Palácio do Itamaraty e os anexos são exemplos de prédios públicos
com flexibilidade interna quanto à disposição de paredes.

Outra diretriz importante é a segurança. Na residência, os quartos de
visitante estão isolados da área destinada ao embaixador e os funcionários
que trabalham na casa devem circulam por áreas distintas. Quanto a
Chancelaria, a segurança é ainda mais reforçada, a partir de um único ponto
de controle, a identificação é feita tanto para pedestres quanto veículos.

Os aspectos ambientais, tais como temperatura, ventos, insolação e
relevo, foram considerados no projeto. A preocupação ambiental é hoje um
dos temas diplomáticos tratados entre os países e a arquitetura deve
externar a posição do Brasil. A utilização de elementos arquitetônicos que
aproveitem os recursos naturais disponíveis e propiciem conforto faz parte
também das diretrizes adotadas neste trabalho. Os ruídos, provenientes da
avenida e da escola, foram minimizados a partir da implantação adequada .

Como se trata de obra pública, alguns princípios que influenciaram
no resultado final, como a austeridade, a sobriedade e a economia. A bossa
do projeto está na torção do último pavimento voltado para a bela paisagem
com a montanha Ararat ao fundo.

Fonte:http://arquiteturadobrasil.wordpress.com/arquitetura-neoclassica-no-brasil/
(Site visitado em junho de 2014)

Fonte:http://arquiteturadobrasil.wordpress.com/arquitetura-neoclassica-no-brasil/
(Site visitado em junho de 2014)

Fonte: Ataptadas do Google Maps.

Fonte: Arquivos do MRE.

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yerevan_Mount_Ararat.jpg

Circulação

Programa de necessidades e Áreas

Cortes
Esc.: 1:250

Fachadas
Esc.: 1:250
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suítes
sala de estar

sala
closet
lavabos
sala de jantar
biblioteca
cozinha
DCE

garagem
lavanderia
despensa

terraço

sala do embaixador
comunicações
administração
contabiliadade

copa
banheiros

setor cultural/biblioteca
sala de aula

setor comercial
adidos

banheiros
copa

informática/dados

recepção
setor consular
salão multiuso

banheiros
copa

garagem
maquinário

servidores

visitantes

embaixador

serviços domésticos

Área destinada a Circulação vertical de

servidores

serviços

embaixador

Planta de locação | Paisagismo
Esc.: 1:1250 N

Planta Baixa | Garagem
Esc.: 1:250

Croquis

Planta Baixa | Térreo
Esc.: 1:250

Planta Baixa | 1º Andar
Esc.: 1:250

Planta Baixa | 2º Andar
Esc.: 1:250

Planta Baixa | Terraço
Esc.: 1:250

Conforto climático

Aspectos climáticos locais

As quatro estações são bem definidas no país localizado em uma zona
subtropical continental, no hemisfério norte. A capital, Yerevan, possui verões
secos e quentes com temperatura média de 26ºC e máxima de 42ºC. Os
invernos são bem frios com nevascas, chegando até - 31ºC no mês de janeiro.

As chuvas prevalecem no mês de maio com precipitação média anual
de 250-370 mm. Para comparação, a média anual de Brasília ultrapassa
1000mm.  Logo, o clima em Yerevan é bem seco. Os ventos provenientes das
montanhas são intensos no verão e amenizam o calor, principalmente no
período da tarde. No inverno, os ventos são suaves. Durante o ano, os ventos
predominantes vêm do nordeste.

A carta solar em relação aos limites do terreno fornece informações
importantes sobre a incidência solar nas possíveis fachadas dispostas em
paralelo. Os dias são curtos no inverno e longos no verão, devido à alta
latitude, aproximadamente 40°10'21" N. A fachada sul deverá receber proteção
especial, pois é a mais solicitada.

Chancelaria Residência Oficial

N

Cobertura - Inverno

No inverno, devido às baixas temperaturas
e às nevascas, as lajes e trechos das
calçadas  receberão um sistema de
aquecimento para evitar acumulo de neve.
A partir de um sensor, o sistema se ativa
quando há neve. O sistema pode ser ainda
elétrico ou hidráulico. No segundo caso, a
água é misturada com propileno glicol para
não congelar. Esse tipo de tecnologia é
considerada limpa comparada com outras
formas de descongelamento do gelo que
usam produtos químicos.

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Snowmelt_system

Cobertura - Verão

O verão na cidade é
escaldante, chegando a
40 graus.  Uma cobertura
verde, além de servir
como uma manta
térmica, alivia o excesso
de concreto das cidades.
A proposta é a
implantação de módulos
que são facilmente
instalados, com altura de
7 cm e peso máximo de
61 kg/m².
Existem diversos tipos de
espécies que podem ser
plantadas, mas o ideal é
buscar alguma nativa.

Fonte:  http://www.ecotelhado.com.br/

Especificações

Envoltório Amarelo

Após análise da carta solar,  a fachada que mais recebe insolação,

a sul, recebeu brises horizontais que amenizam a temperatura nos horários
mais da tarde. Os mesmo elementos servem de proteção para a cobertura. A
cor é uma referência aos brises do Anexo I do Itamaraty e também pela
sensação que pode transmitir, alegria, riqueza e calor.

Fonte:http://en.wikipedia.org/wiki/Armenia ( Site  visitado em junho de 2014)

laje (10<h<20cm)

serpentina

grade de apoio

argamassa (5<h<8cm)

piso (h<6cm)

manta térmica

garagem
-3,30m

Térreo

0,10m

1º pavimento
3,00m

2º pavimento
6,95m

terraço
10,00m

garagem
-3,30m

Térreo

0,10m

1º pavimento
3,00m

2º pavimento
6,95m

terraço
10,00m

garagem
-3,30m

Térreo

0,10m

1º pavimento
3,00m

Cobertura
6,00m

Detalhe Brise
Facha sul

Fonte:
http://www.festivalarchitettura.it/Upload/Articoli/zoom/1BIetXgr05_509.jpg
(Site  visitado em junho de 2014)


