
A CIDADE DE FRECHEIRINHA

   Frecheirinha está localizada na região nordeste do Estado do 
Ceará, a 283 quilômetros de Fortaleza e, em 2019 possui segundo 
estimativa do Instituto brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 
(2020), 14.072 habitantes. Seus limites geográficos são: Coreaú, 
Tianguá e Ubajara. Sua área é totalizada em 181,240 quilômetros 
quadrados, possuindo 9 distritos.

O TERMINAL RODOVIÁRIO COMO ELEMENTO DIVULGADOR 
DA CIDADE

  A palavra ícone na contemporaneidade se provém muito do seu 
significado original grego (eikón) que se associa à “imagem”. Onde 
assim, ícone, do ponto de vista semântico, representa em modo 
geral (imagem, figura, retrato ou ilustração). 
Quando o conceito da palavra ícone é levado para obras de 
arquitetura e urbanismo, o mesmo pode ser entendido como uma 
construção de impacto, seja ela por sua localização estratégica, 
monumentalidade, forma, aparência, escala, visibilidade ou uso. O 
conceito ícone é marcado por expressar em uma construção a 
percepção de um lugar que cause expectativas e novos 
dinamismos.

   A criação de atrativos turísticos necessariamente precisa alinhar-
se à Arquitetura, onde o papel da mesma é fundamental para que 
novas configurações arquitetônicas surjam e estimulem a atração 
pelo o local. Assim como em vários lugares do mundo, por meio da 
permanência na paisagem e artefatos culturais, forma verdadeiros 
ícones arquitetônicos, onde alguns foram criados para realmente 
surgirem como um ícone para o local. 

O ÍCONE POR MEIO DA ARQUITETURA
  
  A Arquitetura pode abrir uma serie de alternativas para a cidade, de 
forma a intervir e por sua forte influência sobre todas as 
características da cidade, onde por característica pode trazer o 
protagonismo e glamour.

CONCEITO

  A fluidez traz como apropriação da composição projetual na 
arquitetura movimentos que no qual podem se equiparar com a 
moda, ambas possuem uma ampla interação.

TEMÁTICA 

   A divulgação da cidade através da arquitetura icônica vem de um 
fator histórico, muitas cidades conhecidas  mundialmente por suas 
obras arquitetônicas,  como o Parthernon em Atenas, o Coliseu em 
Roma, as Pirâmides do Egito, e como cidades atuais como Valença 
com as grandes obras da cidade das artes e das ciências por 
Santiago Calatrava.
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A PROPOSTA PROJETUAL

  O Terminal Rodoviário proposto deverá oferecer ao usuário 
sensações e experiencias de satisfação e conforto, com contatos 
visuais direto com o meio natural, proporcionando um local de 
encontro, de compras e principalmente de viagens.
  A arquitetura pode promover a cidade, sendo utilizada como 
elemento divulgador da cidade, afim de fomentar a economia e o 
turismo. Em decorrência disso, a proposta projetual deste trabalho 
parte de uma implantação em um terreno público na cidade de 
Frecheirinha, onde a área fica próxima a um rio e a um lago, sendo 
um local de fácil acesso.
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