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RESUMO 
 
Esse trabalho tem como principal objetivo a descrição do sistema construtivo empregado, EMY,  

na construção do ginásio Sylvio Pedrosa em Natal/RN. O trabalho foi realizado por meio da 
identificação dos elementos estruturais, elementos de ligação, vãos, dimensões dos elementos, 
plantas, modelagem em 3D e  fotos, bem como pela pesquisa bibliográfica junto a jornais da 
época da inauguração. A pesquisa realizada, além de descrever o sistema empregado, pôde 
atribuir a autoria do projeto estrutural  desse ginásio ao famoso Engenheiro Austríaco Erwin Hauff, 
que realizou muitas obras no Brasil entre as décadas de 20 a 60. 

 

ABSTRACT 
 

This work has as main objective the description of the construction system employed, EMY, in the 
construction of the gym Sylvio Pedrosa in Natal / RN. The work was accomplished through the 
identification of structural elements, connecting elements, spans, elements dimensions, plants, 3D 
modeling and pictures, as well as the literature from the newspapers at the time of the 
inauguration. The research, beyond describing the system employed, it could assign responsibility 
for the structural design of the gym to the famous Austrian engineer Erwin Hauff, who did many 
works in Brazil among the 20 to 60. 

 
 

1. Introdução 
 
O presente estudo realizado na cidade do Natal tem um significado especial. Nesta cidade, como 

em diversas outras pertencentes a Estados da região Nordeste do Brasil, o uso da madeira na 
construção civil se limitou aos elementos estruturais para coberturas de pequeno e médio porte, a 
esquadrias e a revestimentos, sobretudo assoalhos. O edifício aqui apresentado extrapola este 



CIMAD 11 – 1º Congresso Ibero-LatinoAmericano da Madeira na Construção, 7-9/06/2011, Coimbra, PORTUGAL 
 
 

 

2 

 

uso corrente e se revela por meio de uma singular leveza e belo sistema estrutural. A cobertura do 
ginásio Sylvio Pedroza do Atheneu Norteriograndense é composta por vigas treliçadas de madeira 
associada a elementos metálicos. Passados mais de meio século da sua execução sua autoria 
hoje é uma incógnita, embora a análise dos materiais obtidos por essa pesquisa conduzam a 
indicar que seja uma estrutura projetada pelo engenheiro austríaco Erwin Hauff, que atuou no 
Brasil entre as décadas de 20 a 60. 

 
2. O Atheneu Rio Grandense 

 
Tradicional instituição de ensino da Cidade, fundada em 1834, funcionou inicialmente durante 

muitos anos no Quartel Militar da cidade e a partir de 1859 mudou-se para edificação própria 
localizada na Av. Junqueira Aires em Natal. 

 

 
Figura 1 – Edifício do Atheneu Norteriograndense, vê-se ao  

fundo o ginásio Sylvio Pedroza 

 
O prédio que abriga as atividades do Atheneu apresenta formato similar a letra alfabética “X”, 

Fig. 1, foi construído no período compreendido entre 1944 e 1954, e inaugurado no dia 11 de 
março desse último ano pelo então governador Sylvio Pedroza, a quem coube nomear as 
instalações. Os Engenheiros responsáveis pela obra foram Apolônio Zenaide e Wilson de O. 
Miranda, o construtor foi Joaquim Victor de Holanda, sendo o projeto arquitetônico de 
responsabilidade de José Quirino de Avelar Simões. 

 
 

2.1.1. O Ginásio Sylvio Pedrosa 
 
No dia 20 de julho de 1954 o Jornal de Natal1 anunciava-se a inauguração do Ginásio, quatro 

meses após a do colégio. 
 

“Dentro de poucos dias, a cidade estará engalanada, pois, a 27 do 
corrente, será oficialmente inaugurado o Gimnasium do instituto de 
educação, mandado construir pelo governador do Estado e que como 
homenagem dos desportistas ao chefe do executivo, será denominado 
Gimnasium “Sylvio Pedroza”. (jornal de Natal, 1954) 

 

                                                 
1 Jornal de Natal edição de 20 de julho de 1954, p.03 
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(a) 
 

(b) 
 

Figura 2 – (a) e (b) Registros da inauguração do ginásio, em Jornais da época 

Fonte: Jornal de Natal, 1954, p.03 

 
O ginásio foi o primeiro coberto do Estado, o que se manteve por muitos anos na cidade. Não há nos 

arquivos da Instituição ou na sua biblioteca, nem mesmo no livro “A história da cidade do Natal”2, escrito 
por Câmara Cascudo, ou em outras fontes consultadas, nenhuma referência ao construtor, ou 
construtores, do Ginásio. Podemos supor pelo período coincidente com os anos de construção e pela 
data da sua inauguração que a equipe de profissionais responsáveis pelas obras da Escola tenha 
também participado da construção do Ginásio Sylvio Pedroza. 

 
 

Situado na parte posterior do terreno onde se encontra o Atheneu Norteriograndense. O Ginásio tem 
acesso tanto a partir do pátio posterior da escola como diretamente pela rua lateral contigua a ele, onde 
se localiza a bilheteria. Foi construído para abrigar aproximadamente 500 espectadores em duas 
arquibancadas de alvenaria com cinco degraus cada um delas, todos revestidos com réguas de madeira 
e localizadas lateralmente em relação à quadra, Fig. 3.  

 
Sob uma das arquibancadas encontramos os vestiários e locais para guarda de material esportivo. A 
quadra em si, delimitada por um guarda corpo de aço pintado, possui dimensões de 15x28m e também 
foi inaugurada com piso de réguas de madeira. Completa a edificação um palco, seus respectivos 
camarins e espaços de apoio localizados por trás de uma das cabeceiras da quadra. 

 
 

                                                 
2 CASCUDO, Câmara. História da Cidade do Natal. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. 
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Figura 3 – Planta esquemática do Ginásio. 
 

A estrutura da cobertura é constituída por seis pórticos treliçados de madeira, ver Fig. 4 e 5. Os 
pórticos guardam entre eixos um afastamento de 5,02m e são apoiados em bases de concreto. A 
partir da base, o primeiro módulo é constituído por uma espera também executada em concreto, 
Fig. 6, sendo que a partir do segundo módulo, o arco se apresenta como uma viga treliçada de 
madeira. 

 
O vão vencido pelo pórtico, no nível onde se encontra o quinto degrau da arquibancada, é de 
26,50m. A altura do pórtico na sua parte central, a partir do nível da quadra é de 11,90m, a altura 
final até o lanternim e de 13,50m, ver Fig. 4 . 

 
 

 
Figura 4 – Corte transversal. 
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Figura 5 – Pórticos Figura 6 – Espera de concreto. 

 

 

 
Figura 7 – Fixação da treliça no pilar 

Figura 8 – Peças em “T” 
 

Os banzos superior e inferior das treliças são compostos por quatro pranchas de madeira com 
diferentes espessuras, coladas e parafusadas, Fig. 7 e 8. As ligações utilizam-se de cavilhas de 
madeira como travamento. Cada um dos arcos é composto por vinte e dois módulos sendo o primeiro 
contíguo à base de concreto e menor que as demais. Estes módulos são delimitados por pequenas 
elementos com seções “T” que mantém eqüidistantes os banzos da treliça, Fig. 8. 
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Figura 9 – Peça de fixação dos módulos Figura 10 – Contraventamento dos pórticos 

 
Por sua vez, as barras verticais são presas ao banzo com o auxílio de peças de madeira maciça, 
ver detalhe 01, figura 9, as quais servem com ponto de ancoragem para as duas hastes metálicas 
que as tracionam fazendo o contraventamento de cada um dos módulos constituintes do arco 
treliçado, Fig. 8 e 9. 
 
 
Entre si os pórticos são contraventados alternadamente por duas vigas treliçadas de madeira que 
se unem na altura dos módulos 3 e 6 do pórtico, Fig. 10 e por barras de aço cruzadas que se 
fixam ao banzo superior dos pórticos, Fig. 11, 12 e 13. 
 

 
Figura 11– Elementos componentes do pórtico. 

 
As telhas são apoiadas em terças que coincidem com as divisões dos módulos, a cada 1,60m, 
aproximadamente, Fig. 10. 
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Figura 12 –Detalhe do contraventamento dos pórticos 

Figura 13 – Fixação das barras de aço 

  

 
No alto da cobertura temos um lanternim para exaustão do ar. A cobertura era originalmente constituída 
por telhas onduladas de cimento amianto, as quais foram substituídas posteriormente por telhas 
metálicas em 2004. 

 
Sucessivas intervenções levaram a substituição dos revestimentos originais. O assoalho de madeira da 
arquibancada, por exemplo, foi substituído em 1986 e o da quadra de esportes em 1989. 

 
 

2.2. A Presença de Erwin Hauff 
 

O engenheiro austríaco Erwin Hauff, estabeleceu no Brasil a firma “Hauff” que atuou no país durante 
cinqüenta anos. Durante esse período é possível descrever três fases distintas de sua atuação: 

 
a) A primeira se caracteriza pelo uso exclusivo das estruturas de madeira e ocorreu do final dos anos 
vinte até meados dos anos cinqüenta.  
 
b) A segunda de 1956 ao final dos anos sessenta caracteriza-se pelo emprego do concreto armado e 
pré-moldado,  
c) o terceiro e último período, a partir dos anos setenta caracteriza-se pelo uso das estruturas metálicas. 

 
Na fase inicial, o destaque foi para a os sistemas estruturais de telhados, que constituíram a maior 
produção da “Hauff”. Os critérios para definição/adoção das estruturas de madeira, por ele adotados: 
 

• Vão livre a vencer 

• Tipo de telha a ser utilizada 

• Custo da madeira  

• Custo da Mão de obra. 

 
Tesouras, arcos, pórticos, vigas e treliças eram os tipos de estrutura mais utilizados para coberturas. A 
variação de cada tipo e a escolha do seu emprego, decorriam das características e particularidades de 
cada uma das coberturas e dos seus projetos. 
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Dois períodos caracterizam as estruturas de coberturas produzidas pela firma Hauff. No primeiro 
período até o início dos anos cinquenta, as estruturas utilizando o sistema Hauff, caracterizam-se 
pelo uso de ligações cavilhadas entalhadas e estruturas treliçadas. Os arcos aparecem com 
frequencia nas estruturas com vão de 20 a 70 metros executadas de diversas formas. Comumente 
era utilizado o sistema de tábuas cruzadas com seção duplo “T”, o sistema EMY composto por 
tábuas laminadas pregadas, o sistema de seção caixão feitos de madeira compensada e o 
sistema treliçado. 

 
O tipo de arco utilizado na estrutura do Ginásio Sylvio Pedrosa é similar a um dos tipos de 

arco empregados durante os anos cinqüenta. São arcos com banzos compostos por tábuas 
justapostas, fixadas com parafusos e seus montantes são feitos com peças em seção “T”. No 
ponto onde existem os montantes são aplicadas peças maciças tanto no banzo Inferior quanto no 
superior para fixar as diagonais metálicas. Essas peças simplificam as ligações das diagonais 
metálicas com os banzos que são feitas com porcas e arruelas. 
 
Racionais, com geometria simplificada e de fácil execução, o sistema EMY foi utilizado em face a 
necessidade de adaptação ao mercado, pois permitia a execução em oficina e a posterior 
montagem definitiva no local da obra. Estas características construtivas justificam sua aplicação 
no contexto local, deslocado dos centros de produção e que não possuía mão de obra qualificada 
para sua confecção in loco. 

 
 

3. Considerações finais 
 

O registro do sistema construtivo do Ginásio Sylvio Pedroza contribui para o mapeamento da 
utilização da madeira em estruturas de grande porte em uma região de pouca tradição neste tipo 
de construção. É importante ressaltar, sobretudo para o contexto local, o avanço tecnológico 
representado pela complexidade desta estrutura, seus inúmeros detalhes e o refinamento de sua 
elaboração. 
 
Resgatar as informações sobre a construção da edificação e sobre seus aspectos arquitetônicos 
relevantes, produzir documentos gráficos atualizados e fazer o registro fotográfico, nos permite 
dar início ao processo de tombamento estadual da edificação. 
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