
A Face leste (pé direito duplo), envolve a sala de teatro (e apoio, aula 
de circo). Esta fachada, comporta várias camadas para dar flexibili-
dade para este ambiente: este espaço deve abrir para a praça para 
configurar um palco para apresentações de música, teatro, desfile e 
cinema. No pavimento térreo, esta face está modulada em 4 partes e é 
composta por uma cortina (teatro), Tela branca (cinema), portas de 
correr em vidro (fechamento) e portão ripado metálico (sombreamento 
ee privacidade). Esta, se transforma conforme a necessidade de con-
trole térmico e lumínico (e conforme a atividade vigente).
A parte superior é fechada com vidro fixo e a saída de ar quente acon-
tece por meio de exaustores eólicos. Além dos brises metálicos, o 
sistema de sombreamento é complementado por telas solares (inter-
nas). 

A face oeste apresenta aberturas apenas na área de circulação. A 
saída de ar situa-se nas aberturas superiores. A área externa, adjacen-
te ao patamar da escada, forma parte do índice verde e deve ser com-
plementada com vegetação (árvore), para compor o sombreamento. 
As coberturas com inclinação, são compostas por telha metálica (san-
duiche), seguindo materialidade similar à da edificação preexistente. 
Esta opção tem como propósito, mimetizar com o entorno. Entre o tel-
hado e o forro (gesso acartonado), foram previstos manta térmica e 
complementos para melhor isolamento do envoltório.
As superfícies planas da cobertura tem como revestimento de pavi-
mento, piso atérmico (cimentício). Esta superfície deve estar apta para 
manutenção técnica de instalações complementares. 

Envoltórios (Ampliação)

As relações entre fechamentos opacos e transparentes não seguiram 
as mesmas regras da edificação existente, considerando o programa 
voltado para as artes, as diretrizes para o conforto visual e luz natural 
foram preponderantes, gerando algumas definições de projeto que 
foram corrigidas por meio de mecanismos para o controle solar. 
OO desenho da cobertura da nova proposição não foi apenas um recur-
so para contextualizar com o entorno: as inclinações para norte e sul, 
buscam compensar o aporte de energia solar (N), para aquecimento 
passivo durante os meses mais frios, para as salas situadas na face 
Sul (do segundo pavimento). E as salas situadas à Norte, buscam a luz 
constante do Sul (também no segundo pavimento). Esta iluminação 
complementa quando necessário acionar os toldos de sombreamento 
aoao norte. Os toldos e telas solares são os dispositivos de sombrea-
mento usados para o controle da face norte. Este permite a flexibili-
dade de controle térmico e lumínico sem perder as visuais do entorno.
Estas salas maiores, apresentam terraços para as atividades de artes 
visuais e escultura (espaço contiguo às salas destinadas a estas ativi-
dades)
Estas aberturas que configuram a cobertura, também funcionam como 
saídas de ar, fluxo ascendente (efeito chaminé). Esta forma foi um re-
curso de melhor controle para a renovação de ar e ventilação térmica 
por ambiente (entende-se que gerar fluxos de ventilação cruzada nas 
salas com materiais para artes poderia comprometer algumas funções 
em períodos de maior velocidade dos ventos). 
As inclinações das coberturas também buscam ângulos compatíveis 
para a instalação de energia solar fotovoltaica (melhor integração com 
a arquitetura).

Luz, Sol e Vento

Estratégias de Conforto 
e Integração de energias Renováveis

As análises sobre as escalas climáticas (macro e microclima), 
delinearam as diretrizes de projetos para a intervenção, levando em 
consideração os condicionantes da edificação preexistente.  A análise 
da geometria solar e ventos dominantes, foram fundamentais para as 
estratégias de habitabilidade.

Envoltórios (Edificação Preexistente)

SobSobre a edificação preexistente, não houve intervenções externas nas 
faces Norte, Leste e Oeste. A proporção entre os fechamentos opacos 
e transparentes já são bastante adequados para este contexto climáti-
co que exige massa térmica tanto para os períodos frios como para os 
quentes. Para as aberturas destas fachadas, foram previstas telas 
solares internas para controle lumínico e complemento para o térmico. 
A face Sul foi desenvolvida como uma caixa de luz natural para os 
espaços contíguos das salas do setor de economia criativa. Esta 
envolve a área de circulação e mirante para a praça. Esta, tem como 
propósito compensar o aporte de luz natural, tênue nas demais facha-
das. Nos períodos próximos ao solstício de verão, fachada rema-
nescente e a edificação adjacente, atuam como barreira para a 
incidência transversal nas primeiras horas da manhã e final da tarde. 
Esta fachada possui sistemas de aberturas apenas no térreo para os 
acessos. A ventilação é feita por meio das aberturas da fachada rema-
nescente  e exaustores eólicos.
O lanternim na cumeeira é resgatado para a retirada do ar quente do 
pavimento superior. 

Ocupação: Praça e feiras ao ar livre

Ocupação: Praça com visibiliadade para aulas no Teatro e Circo

Ocupação: Teatro com palco voltado para praça, possibilitando apresentações

Ocupação: Cinema ao ar livre


