
Intervenções no Edifício Histórico
 A casa histórica sofrerá intervenções para qualificação do seu es-
paço para abrigar as novas atividades, como troca de piso, forros, in-
fraestrutura elétrica e lógica (externa para maior flexibilidade), hidráu-
lica (através de shaft), pinturas internas, rodapés, etc. O telhado do 
espaço anexo a casa será demolido, sendo substituído por tesouras me-
tálicas com telhas sanduíche de cor cerâmica e zenital com vidros leitosos 
para iluminação natural. Junto às oficinas, onde o reboco das paredes in-
ternas já se mostram frágeis, será optado por utilizá-lo de forma aparente. 
  

 Associa-se também a esta, a utilização de tijolo cerâmico maci-
ço, pelo seu baixo custo, baixo impacto ambiental, cultura regional, de-
sempenho térmico, fácil acesso ao material no mercado local, e como for-
ma de estabelecer relação cromática com a edificação histórica.    
Tais escolhas visam possibilitar que a obra seja executada por empre-
sas locais, incentivando a economia e a empregabilidade da região.
 O projeto abordou também as questões que tangem a qualidade de con-
forto térmico-acústico e a acessibilidade universal. Atentou-se à orientação so-
lar como forma de propiciar iluminação e ventilação natural a todos os espaços, 
utilizou-se cobertura com impermeabilização e brita leve sobre o volume das 
exposições e telha termo-acústica, tipo sanduíche, no auditório. Sugere-se ain-
da o reaproveitamento da água da chuva para irrigação do jardim e limpeza das 
áreas externas, e uso de painéis fotovoltaicos para geração de energia elétrica.

 A nova parede deste anexo (orientação oeste) será exe-
cutada em plano distinto das paredes originais, com uma jane-
la possibilitando relações visuais entre interior e exterior. Externa-
mente este plano será destinado ao uso dos artistas locais, como 
forma de integrar a arte popular urbana à cultura institucionalizada. 

 Atenta-se que as novas edificações, em concreto armado, não se 
apoiam na edificação histórica. A estrutura de concreto proposta parte de 
duas linhas de pilares, uma junto à divisa norte e outra mais ao centro do lote, 
fazendo que a laje plana fique em balanço, sem necessidade de execução de 
uma estrutura complementar junto às antigas estruturas da pré-existência.
Externamente a casa seguirá com sua cor atual (que remete a sua original).

Economicidade, Viabilidade Construtiva e 
Sustentabilidade
 Como ponto de partida, evitou-se a utilização de subsolo, dada 
a proximidade com o Rio Gravataí e a grande probabilidade do len-
çol freático da região ser superficial, dado o histórico de alagamen-
tos do local. Desta forma, evita-se custos de escavação, arrimos, dre-
nagem e custos futuros de manutenção de impermeabilizações.
 Propõe-se o uso de estrutura concreto armado molda-
do “in loco”, técnica de grande facilidade de execução e com cus-
tos menores frente a outros sistemas estruturais (metálica e madeira). 
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