
O AUDITÓRIO
Para projetar internamente o auditório utilizamos como referencial teórico 
principal os autores SOLER, C., KOWALTOWSKI, D., MIKAMI, S.A. e BERTOLI, S.R. 
De seus textos estão questões chaves para geometria interna de um auditó-
rio. Para uma plateia de 200 lugares seguimos a sugestão de L: 1,2 e C: 2 garan-
tindo maior eficiência acústica e visual. Para altura de degraus calculamos o 
ponto crítico e traçamos os eixos verticais, atendendo a curva de visibilidade 
e garantindo visão completa a todos espectadores. As inclinações de forros e 
das paredes laterais eliminam os efeitos de eco tendo a parede de fundo 
revestimento absorvente.

O BISTRÔ
Na face nordeste do lote, no pavimento térreo junto à divisa, está o bistrô. O 
acesso no centro do lote estimula a ocupação do conjunto trazendo vida 
social ao redor do patrimônio. Das mesas em seu interior se visualiza o rio.
A ADMINISTRAÇÃO
Uma das premissas para a administração foi dotá-la de maior conforto térmi-
co, devido a maior permanência dos usuários. Para isso criamos um rasgo na 
laje de cobertura permitindo iluminação de nordeste e a ventilação cruzada 
com as esquadrias de sudoeste, voltadas ao rio e ao patrimônio.

AS EXPOSIÇÕES
Conforme recomenda o termo de referência as exposições foram locadas na 
edificação existente. O acesso a essa edificação se dá pela rua interna onde 
foi criado um hall/foyer que distribui os fluxos e permite o uso independente 
do equipamento. Do hall acessa-se a exposição permanente no térreo e a 
exposição temporária, localizada no andar superior da edificação preservada.
AS OFICINAS
No pavimento superior ao auditório estão as salas das oficinas de arte, 
música e dança. Cada sala possui uma vitrine voltada ao hall central, que 
além de marcar o programa, possibilita a visualização interna, estimulando os 
usuários do equipamento público a frequentarem as aulas. As salas possuem 
tratamento acústico, ventilação e iluminação pela face noroeste, com esqua-
drias acústicas e brises móveis para controle de incidência solar.

*Usamos, de forma ilustrativa, uma exposição com os trabalhos de Maxwell 
Alexandre, artista brasileiro de grande repercussão nos últimos anos.
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LINGUAGEM
Os novos volumes (auditó-
rio/foyer+oficinas, bistrô+ad-
ministração e hall/foyer+ex-
posições) estão postos de 
forma silenciosa, como um 
pano de fundo que evidencia 
o protagonismo do patrimô-
nio histórico. São volumes 
simples, racionais, despoja-
dos, antíteses de uma arqui-
tetura espetacular, e que 
visam a execução factível do 
complexo por meio de técni-
cas construtivas e materiais 
simples, identificados com o 
lugar.

piso de paralelepípedo
nas áreas de lazer e na área 
para passagem de veículos

piso basalto regular
áreas de acesso e calçadas

A estrutura, quando necessá-
rio, ganha pilares em concreto 
e as lajes são planas em con-
creto aparente impermeabili-
zadas e com sistema vegetal 
nas coberturas.

As alvenarias, na maior parte 
do projeto, são portantes em 
tijolos maciços, rebocadas e 
pintadas em cor neutra.

Negativo em vidro 
ao “tocar” a edifica-
ção histórica.

Os painéis internos serão em 
madeira certificada da região 
garantem conforto acústico e 
marcam acessos.
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ESTRATÉGIAS E AÇÕES ECOLÓGICAS
Baseado nas certificações LEED, WELL e nos ODS.

Fornecer um nível de qualidade do ar interno que 
contribua para a saúde e bem estar dos usuários 
do edifício por meio de: ambiente livre de fumaça, 
ventilação cruzada nos ambientes de maior per-
manência (administração), janelas operáveis pro-
movendo conexão com o exterior, sistema de 
climatização com equipamentos de alta eficiência 
e elevado coeficiente de performance.

Gestão da água não potável através de recolhi-
mento, armazenamento em cisternas e reuso para 
vasos e irrigação de plantas nativas.

Criar equilíbrio visual pela exposição à luz 
natural indireta por meio das grandes abertu-
ras nas fachadas sudeste e sudoeste e com o 
controle da incidência solar direta no caso das 
fachadas nordeste e noroeste.

Facilitar todo tipo de movimento de modo a redu-
zir o sedentarismo através de um projeto intencio-
nal dos espaços construídos, como escadas aces-
síveis e visíveis que desestimulem o uso de eleva-
dor, bicicletário que permite o uso de diferente 
modal, conexões e fluxos liberados que estimulam 
o caminhar pelo conjunto.

Paredes externas com menor transmitância térmi-
ca (tijolos maciços). Controles solar nas aberturas 
que recebem incidência solar direta por meio de 
brises móveis. Cobertura zenital com aletas 
móveis no hall/foyer garantindo aquecimento 
solar passivo no inverno e sombreamento no 
verão.

O auditório é o local onde o conforto acústico 
deve ser total. Sua geometria interna é decorrente 
do número de pessoas que se deseja atender na 
plateia, em nosso caso, 200 pessoas. Para se obter 
o melhor efeito de som natural, o auditório deve 
evitar superfícies muito próximas, vibrantes e 
paralelas, pois podem gerar ecos palpitantes. 
Distâncias muito grandes entre as paredes podem 
também propiciar a ocorrência de ecos. A relação 
de largura e comprimento em 1,2 para 2 é reco-
mendada por diversos autores e foi a adotada. O 
forro é projetado para que as primeiras reflexões 
(som refletido apenas uma vez) possam ser refor-
çadas através de placa reflexiva no teto. As placas 
reflexivas nas paredes garantem melhor sonorida-
de em apreciação musical. A parede posterior, 
fonte mais provável de ecos, é tratada com mate-
rial absorvente. Uma antecâmara evita o vaza-
mento de som entre o mesmo e o foyer. Em rela-
ção as oficinas no pavimento superior, especial 
cuidado na sala de dança, onde deve-se atender a 
Classe Mínima de Isolamento de Impacto (IIC) no 
piso. Na sala de música, o projeto acústico deve 
evitar as paredes paralelas em função do rebati-
mento das ondas sonoras. Toda as oficinas devem 
ser isoladas acusticamente evitando vazamentos 
indesejáveis de som.

Reduzir ou eliminar a exposição humana a 
materiais de construção conhecidos como 
perigosos. Minimizar o impacto de compostos 
orgânicos voláteis (COVs) emitidos por produ-
tos na qualidade do ar interno. Promover a 
seleção de produtos auditados para minimizar 
os impactos na saúde humana e ambiental, 
especificar materiais e técnicas construtivas 
do lugar.  

Apoiar o bem estar dos ocupantes incorporan-
do o ambiente natural em todo projeto por 
meio da vegetação que hora adentra e hora 
circunda as edificações, promovendo espaços 
de restauração e alívio da fadiga mental ou 
estresse. Estratégias do partido permitem 
enxegar a praça e o rio de praticamente todos 
os espaços do complexo.

Colocar em um primeiro plano a capacidade 
de identificação e apropriação por parte do 
grupo social usuário, protagonista em qual-
quer operação a ser empreendida no objeto. 
Incentivar a comunidade ao uso total do equi-
pamento por meio de projeto que incentive os 
fluxos internos, seja acessível, confortável e 
utilizável. Tratar o patrimônio de modo a fixar 
a população, evitando a todo custo sua expul-
são, promovendo programas de engajamento 
da comunidade utilizando auditório, oficinas, 
exposições e espaços abertos de livre acesso.
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