
F. AUDITÓRIO

25. Sala Tradução Simultanêa
26. Cabine de Controle
27. Balcão (14 pessoas)
28. Passarela Técnica
29. Sanitários

  4,80 m²
  9,70 m²
65,00 m²
  5,30 m²
28,80 m²

42,50 m²
23,10 m²
21,00 m²
15,90 m²
19,30 m²

12,90 m²
26,80 m²
10,00 m²
16,20 m²
   5,90 m²

  17,00 m²
193,00 m²
  43,70 m²

Legendas Áreas (m²) Áreas (m²) Áreas (m²)

Para a Área de Exposições Permanentes foi elaborado um 
Sistema de Paineis modulares para fixação e suporte das 
obras sem precisar furar as paredes, permitindo configurações 
espaciais adequadas para os elementos expositivos. 

Devido a proximidade com o Viaduto na Avenida 
Flores da Cunha e a Base Aérea do Município 
de Canoas, auditórios e demais salas de ensino 
serão devidamente tratadas acusticamente.
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10m50PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR
Planta 02 . Escala 1/200

CORTE TRANSVERSAL
Corte 02. Escala 1/200

ELEVAÇÃO OESTE
Elevação 03 . Escala 1/200
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ELEVAÇÃO LESTE
Elevação 02 . Escala 1/200
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G. EXPOSIÇÕES

30. Sala de Depósito
31. Exposições Temporárias
32. Acervo

H. ADMINISTRATIVO

33. Sala Extra
34. Sala Turismo/Esportes/Projetos
35. Sala de Cultura/Lazer
36. Sala Financeiro/Jurídico
37. Sala Administrativo

38. Gabinete Secretário
39. Sala de Reuniões
40. Depósito
41. Copa
42. Sanitários
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ESTRUTURA DA COBERTURA

Os volumes de cobertura que afloram acima da cota +8,00 tem 
como solução estrutural um sistema unidirecional de vigas de 
concreto armado moldadas “in loco”, lançadas, em média, a cada 
2 – e vencendo vão máximo de 11m no auditório e 7m na Sala de 
Exposições Temporárias.

As lajes, incorporadas no sistema, fazem as vigas funcionarem com 
seção “T” – desenho eficiente para a flexão em concreto armado. 
Além disso, a espessura de concreto das lajes, nesse sistema 
adotado, é importante para o isolamento acústico do auditório.

ISOLAMENTO ACÚSTICO DO AUDITÓRIO
‘‘BOX IN BOX’’

Optamos pela estratégia “Box in Box”. Se trata essencialmente 
uma estrutura independente (box de madeira) isolada da estrutura 
principal em concreto do edifício através de elementos resilientes 
(isoladores de vibração).

É muito utilizada para o controle de ruído entre ambientes. 
Resumidamente: uma caixa de madeira dentro de uma caixa de 
concreto. Este tipo de solução estrutural é utilizada em estúdios de 
gravação audiovisual, teatros, salas de concerto, auditórios, escolas 
de música, espaços de ensaios e performances artísticas.

Uma estrutura Box in Box é composta por 3 elementos principais:
[1] Laje Flutuante: o componente mais importante deste sistema é o 
piso e, para obter alto isolamento acústico, o sistema de piso precisa 
ser flutuante. Este sistema é composto por uma laje construída em 
concreto armado e apoiada em isoladores elastoméricos. Entre 
a laje estrutural e a laje flutuante existe uma camada de ar, que 
também exerce função importante para o desempenho do sistema. 

[2] Paredes isoladas acusticamente: as paredes 
internas nervuradas, serão isoladores de vibração 
específicos para esta finalidade, recebendo placa 
acústicas de madeiras preenchendo os nichos 
específicos.

[3] Forro flutuante com hangers (penduarais): 
completa o sistema um forro acústico flutuante de 
placas suspensas por pendurais.

ECO-EFICIÊNCIA & CONFORTO AMBIENTAL

Aplicamos princípios tradicionais, junto aos 
requerimentos tecnológicos próprios para o 
desempenho solicitado de cada atividade.

A partir da análise climática foram escolhidas 
estratégias passivas para obter um bom desempenho 
de conforto ambiental: [1] utilização de ventilação 
natural cruzada; [2] fachadas duplas ventiladas; 
[3] superfícies independentes para proteção solar 
e para sombreamento. Somando isso aos critérios 
de eco-eficiência: [1] redução das cargas térmicas 
internas; [2] captação de águas pluviais; [3] baixo 
impacto ambiental, uso de sistemas construtivos 
pré-fabricados em grande quantidade; [4] redução 
do consumo energético; [5] redução de emissões 
e resíduos; [6] otimização dos materiais e recursos 
utilizados; [7] diminuição do custo de manutenção 
geram no conjunto um sistema sustentável pleno.

Tudo isso permitirá que a COMPLEXO DE CULTURA 
assuma um caráter demonstrativo-educativo para os 
usuários e demais visitantes.
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