
São previstos processos de execução racionalizados e econômicos como a estrutura de 
concreto armado protendido que, além de atender à necessidade de grandes vãos, reduz o 
tempo de obra, custos com execução e materiais. 

   A proposta prevê uma série de estratégias bioclimáticas que visam otimizar o desempenho 
energético, maximizar o aproveitamento de recursos, instalações e materiais de ponta a ponta: 
desde a execução até  a posterior utilização dos espaços pelos usuários.

    Numa concepção mais abrangente,  a  sustentabilidade também está presente na premissa 
de tornar os espaços culturais amplamente acessíveis à comunidade em geral, visto que a 
cultura é tida pela ONU como um componente fundamental para o desenvolvimento humano 
sustentável.

     O  projeto  também prevê placas fotovoltaicas para geração de energia elétrica limpa e um 
sistema de reaproveitamento de águas pluviais através da captação na cobertura, 
armazenagem , ltragem e bombeamento para posterior utilização em descargas e irrigação de 
jardins. 

   Além disso, foram empregadas soluções bioclimáticas passivas como a maximização da 
iluminação e ventilação naturais através de grandes aberturas paralelas, adjacentes e zenitais 
e materiais de fachada ventilada translúcidos e semitranslúcidos que permitem o controle de 
incidência solar para maior conforto térmico.

  De maneira geral, o projeto foi pensado de forma a reduzir ao máximo a ocupação e 
impermeabilização das superfícies, dando lugar para espaços abertos ajardinados e 
arborizados que propiciam um microclima termicamente agradável e maximizam a 
permeabilidade do solo. O verde está abundantemente presente no projeto a exemplo do 
paisagismo do térreo e da cobertura verde da passarela que conecta os dois blocos do conjunto, 
que pode servir tanto como espaço de estar como para  ns educacionais.
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Reservatórios Superiores

Nova Escada e Elevador Estrutura Metálica de Reforço p/ 
abertura do vão da nova entrada

Estrutura de Concreto
Armado Protendido

Esquadria de PVC com Vidro Duplo
com Isolamento Termoacústico

Chapa Metálica Perfurada
com pintura eletrostática 

Branca

Piso Elevado de Linóleo

Passarela Metálica
de Apoio ao Palco

Forro Acústico
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Painés de Correr
para abertura do Palco
de Madeira Maciça de

Reflorestamento

Placas Fotovoltaicas

Estrutura Metálica p/ apoio do telhado existente
Estrutura Metálica de Reforço para ampliação
de vão existente

Chapa Metálica Perfurada

Abertura de vão na laje existente 

Estrutura Metálica de Reforço abertura do vão na laje

Painéis de Correr para Abertura do Palco

Nova Estrutura de Cobertura em madeira
com telha metálica termoacústica
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Abertura Zenital 
Shed p/ iluminação zenital
Laje verde/Horta

Exposição Permanente

Ocina de Música

Auditório

Ocina de Dança/Teatro Auditório
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