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 Além disso, o Plano Municipal de Cultura de Lajeado (2016) enfatiza que a cidade 
precisa de uma politica de formação para a cultura que não a denomine um sub-setor. 
A cidade é considerada um município musical, porém, não possui conservatórios de 
música de nenhum tipo. Da mesma maneira, existem bairros que não possuem nem 
uma pequena biblioteca pública, nem uma sala de cinema ou qualquer setor cultural. 
Isto demonstra a precariedade deste setor na cidade de Lajeado.

 O empreendimento tem a intenção de contemplar todos os tipos de públicos, 
criando um espaço que terá caráter inclusivo e acolhedor. Por se tratar de uma 
parceria público-privado, além de existirem aulas gratuitas para crianças de escolas 
públicas, também se farão presentes aulas pagas para adultos interessados, além de 
existir a possibilidade de sublocação de salas para grupos de danças já existentes na 
cidade. Além disso, o projeto terá locais abertos ao público que não frequentarem as 
aulas, como um café, um auditório, e áreas abertas para convívio da comunidade.

 

O QUE É?

 O tema escolhido é um Centro de Artes Performáticas para a cidade de Lajeado - 
RS, que tem como o intuito trazer arte e cultura para a região, oferecendo aulas de 
danças como ballet, dança moderna, dança de rua, jazz, teatro, entre outras 
modalidades. Além de proporcionar salas para estas diversas aulas, o centro irá 
oferecer um local para apresentações dos alunos para a comunidade, trazendo um 
novo local público cultural, buscando a integração do equipamento com a cidade. 

POR QUÊ?

 A arte no Brasil é pouco valorizada, são poucas as disciplinas nas escolas que 
englobam esta modalidade, fazendo com que exista uma grande lacuna em relação 
a isto no país. Diferentemente dos países da Europa, a pintura, música, teatro e dança 
não possuem muita visibilidade e não ganham o devido valor. Porém, as artes tem 
grande importância na educação, e além de auxiliar no desenvolvimento do 
raciocínio, auxilia no lado afetivo e emocional, tornando das pessoas seres humanos 
melhores. O objetivo principal do tema é trazer lazer e cultura para a região, 
proporcionando um local que inspire arte, despertando a criatividade e o 
desenvolvimento do sistema sensorial dos alunos, oportunizando desempenho corporal 
em suas vidas.

PARA QUEM?

 O programa será organizado em 3 setores: setor administrativo, setor de ensino e 
setor público. 
 O setor administrativo contempla as salas que organizam o centro e de quem 
trabalha no local. Este núcleo tem a função de apoio, coordenando tudo o que 
acontece na edicação. 

ONDE?

COMO?

 O setor ensino é o verdadeiro coração do centro, é nesta área que a função mais 
importante do programa se realiza. É aqui que acontecem as aulas de artes 
performáticas, podendo ser elas tanto de danças como de teatro. Esta parte do 
projeto tem a intenção de dedicar-se totalmente aos alunos, buscando fazê-los se 
sentirem bem e em contato com seu corpo e espírito, com vontade de frequentarem as 
aulas.   A verdadeira intenção é incluir todos os tipos de pessoas, tornando as aulas um 
momento de liberdade e contato com a arte.
 O setor público tem a intenção de tornar o equipamento interativo com a cidade, 
trazendo uma troca entre ambiente público e privado. Esta parte do programa irá 
contemplar um café, pátios de vivência, uma loja de artigos de dança e um mini 
auditório. Nesta sala ocorrerão apresentações criadas e ensaiadas no centro, 
podendo também ser utilizada pela prefeitura para algum evento futuro. Trazer esta 
interação da comunidade é essencial para que a população se aproprie deste 
espaço de cultura e lazer e crie um apreço por ele, trazendo uma nova visão da 
preedicação existente no terreno, que antes era vista como uma casa abandonada.

 O centro de artes irá se localizar na cidade de Lajeado, no Vale do Taquari, Rio 
Grande do Sul.  O terreno escolhido está no centro histórico da cidade, na rua Júlio de 
Castilhos, a rua de comércio mais antiga da cidade. Está também em frente a principal 
praça da cidade, Praça Matriz, se utilizando de um terreno com uma edicação 
preexistente, ressaltando o valor histórico desta edicação e readequando a um novo 
uso.
 Desta maneira, será possível requalicar a parte histórica da cidade e trazer 
maior movimentação de pessoas para esta zona.

01/14



CENTRO  DE ARTES PERFORMÁTICAS

ARQUITETURA E URBANISMO

ORIENTADORA: JAMILE WEIZENMANN|2019A

UNIVERSIDADE UNIVATES|

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

ACADÊMICA: LUISA RODRIGUES KOBER

Cinese

Lajeado possui  um acesso 

facilitado devido às duas rodovias 

que cortam a cidade, BR386 e RS 130. 

É conhecida por ser a metrópole do 

Vale do Taquari, por possuir grande 

importância socioeconômica para o 

vale.

 A cidade está a uma distância 

de 112 quilômetros da capital do 

estado, Porto Alegre, e faz divisa com 

os municípios de: Arroio do Meio, 

Estrela, Forquetinha, Marques de 

Souza, Santa Clara do Sul e Cruzeiro 

do Sul. 

O terreno escolhido localiza-se 

na cidade de Lajeado, no Vale do 

Taquari, Rio Grande do Sul.  A cidade 

é uma das mais desenvolvidas do país 

e a mais desenvolvida do estado. 

Segundo o IBGE, Lajeado possui uma 

população 71.445 pessoas, censo de 

2010 (IBGE, 2010).
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Rua Julho de 
Castilhos

Rua Borges de 
Medeiros 

Av. Senador Alberto 
Pasqualini

Rua Bento Rosa

Lote

A zona escolhida tem acesso 

facilitado pois se encontra em meio as 

vias mais antigas e principais da 

cidade, sendo próximo a edicações 

do poder público que estão na 

mesma quadra,  marcadas  na 

imagem a seguir (imagem 08).

 O lote está no Bairro centro, e 

pode ser acessado através da Rua 

Bento Rosa ou Avenida Senador 

Alberto Pasqualini, ambas com 

ligação à BR 386.

 O terreno é de meio de quadra e 

sua rua de acesso é uma das 

principais ruas da cidade, a Júlio de 

Castilhos, com bastante comércio e 

alto uxo de pessoas durante o dia.  

Ainda está próximo a Avenida 

Benjamin Constant, que também é 

uma das principais vias comerciais da 

cidade. 

LOCALIZAÇÃO DO TERRENO

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TERRENO
 

 «Uma coisa é o lugar físico, outra coisa é o 
lugar para o projeto. E o lugar não é nenhum 
ponto de partida, mas é m ponto de chegada. 
Perceber o que é o lugar é já fazer o projeto». 
(Álvaro Siza, texto digital)

 Por isso, ao encontrar um terreno público vazio nesta zona tão nobre,  não houve dúvidas de que o local ideal para um novo empreendimento cultural deveria ser 

este, valorizando o patrimônio edicado.   

 Sendo assim, pelo tema do projeto ser de cunho público-privado, o terreno deveria apresentar uma localização que fosse importante para a cidade, visualizando 
seu impacto de maneira conjunta com as edicações que se localizassem ao seu redor.

  Como cita Álvaro Siza, a escolha do lugar em que irá se inserir um projeto já faz parte do projeto. Cabe aos arquitetos perceberem os espaços e terem a 
sensibilidade de prever os impactos que serão causados na formação das cidades. Por isso, não se deve perceber o lugar como um espaço isolado e sim como um 
espaço que irá gerar interesses, visibilidade e tensão.

Desta maneira, foram observados os bairros da cidade onde houvesse espaço para ser implantado um equipamento público cultural, trazendo maior apropriação dos 

moradores e maior movimentação durante o dia.

O centro histórico de Lajeado está parcialmente abandonado e não existem locais públicos com incentivo a cultura, o que faz com que a população não valorize 

esta zona como deveria. Além de desvalorizado, o centro histórico é visto pelos moradores como um local inseguro, pois não existem muitas atividades durante o dia nesta 

região. A principal praça da cidade, que se localiza em frente ao lote, é vista sempre vazia. 

Fonte: Autora
Imagem 07 -  Acesso ao lote

DIAGRAMAS ANÁLISE DO LUGAR

 

 O bairro Centro possui uma 
innidade de usos, variando de 
atividades residenciais a comerciais. 
Como se pode vericar na imagem 02, 
o entorno predominante do lote é de 
uso misto, notando-se também uma 
grande presença de uso institucional, 
que são representados por edifícios 
públicos e religiosos.

 

 Quanto à alturas, o entorno é 
relativamente baixo, possuindo em sua
maioria construções de até 9 metros. 
Existem alguns prédios mais altos que 
foram construídos ao longo dos anos, 
porém, são minoria.

 E m b o r a  a i n d a  e x i s t a  u m a 
q u a n t i d a d e  g r a n d e  d e s t a s 
edicações, não existe uma real 
manutenção e preservação delas por 
parte do poder público, e várias outras 
que já não estão no mapa foram 
demolidas.

 O terreno tem incidência solar 
Leste na parte frontal, recebendo 
insolação da manhã na fachada 
principal, e o Oeste na parte dos 
fundos. 
 Quanto aos ventos, a cidade tem 
ação predominante norte-noroeste 
(NNO), leste-sudeste (ESE) e norte-
nordeste (NNE). 

 Por estar em uma zona de 
preservação patrimonial, possui em 
seu entorno   várias edicações com 
valor histórico, que estão marcados 
em roxo na imagem  04. 

Residencial

Misto

Comercial

Instutucional

3 a 5 metros

6 a 9 metros

9 a 12 metros

12 a 15 metros

edicações históricas

Diagrama de usos

Diagrama de alturas

Diagrama edif. históricas

Diagrama sol e ventos

NNE

SSE

NNO
trajetória solar

ventos

Fonte: Autora
Imagem 06-  Cidades vizinhas e eixos de acesso à cidade
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Imagem 02-  Usos do entorno
Fonte: Autora

Fonte: Autora
Imagem 03-  Alturas do entorno

Imagem 04-  Edif. hist. do entorno
Fonte: Autora

Imagem 05-  Sol e ventos
Fonte: Autora
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Fonte: Autora
Imagem 08 -  Mapa de localização e entorno (1/750) 

RUA JULHO DE CASTILHOS



Segundo pav. edicação preexistente
Escala 1/150

Manter

Demolir

Construir

N

Imagem 11- Fachada da casa
Fonte: Autora

Imagem 12- Térreo com pé direito duplo
Fonte: Autora

Imagem 13 - Escada existente
Fonte: Autora

Imagem 14- segundo pavimento
Fonte: Autora

Imagem 15-  vista do segundo pavimento
Fonte: Autora

Térreo edicação preexistente
Escala 1/150

Manter

Demolir

Construir

N

Imagem 09 - Fachada Júlio de Castilhos anos 
1900
Fonte: blog patrimonio e memória de Lajeado
        Preexistência

Imagem 10 - Fachada Júlio de Castilhos atual
Fonte: Autora
       Preexistência
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PREEDIFICAÇÃO 

A casa atualmente pertence à Empresa Bandeirantes Administradora de Imóveis 

LTDA, e alguns períodos ela é alugada para ns comerciais e em outras ca fechada e 

sem atividade, não apresentando  atividades signicativas para a região. Neste 

momento ela está sendo utilizada como uma lancheria/bar, que funciona tanto no 

período do dia quanto no período da noite, 

A casa ca na zona de importância patrimonial determinada pela cidade de 

Lajeado, que inclui um conjunto de edicações com estilos arquitetônicos de valor 

histórico. Esta zona contempla a Casa de Cultura, a Prefeitura da Cidade e outras 

edicações nas proximidades do perímetro. Além disso, a Praça da Matriz, principal 

praça da cidade está na frente do terreno, o que faz com que seja ainda mais 

valorizado em relação a patrimônio da cidade.

Lajeado não possui uma legislação que proteja o seu patrimônio histórico 

edicado, o que faz com que estas edicações quem desprotegidas e ameaçadas. 

Segundo Eder Santos (2013), existem 35 prédios históricos de Lajeado catalogados pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado (IPHAE), porém, 12 deles já foram 

demolidos e muitos outros estão em situação precária. 

O terreno possui uma área total de 1123,94m², sendo a soma de um terreno baldio 

mais um terreno com uma preedicação. Esta edicação possui uma área de  246,31 

m², correspondendo à 22% da área em questão.

 Por estes motivos surgiu o real interesse em utilizar esta preexistência para o 

trabalho, com o intuito de preservar e valorizar o que temos de patrimônio edicado na 

nossa cidade.

A casa foi construída com estrutura de vigas e pilares, apresentando elementos 

externos que remetem a arquitetura colonial, como o frontão e ornamentos na 

fachada. A cobertura apresenta telha cerâmica e está semi escondida por trás da 

platibanda. O piso é um porcelanato 40x40cm e o forro no pavimento térreo é de gesso, 

feito provavelmente anos após a construção.

 No pavimento térreo o pé direito é de 2,67 metros, apresentando pé direito duplo 

na parte da entrada da cada. Já no pavimento superior, o pé direito do pavimento é 

bem mais baixo, de 2,40 metros de altura.

As esquadrias são de madeira e possuem grades para a segurança, que 

provavelmente foram adicionadas ao longo dos tempos. O revestimento, tanto externo 

quanto interno é reboco pintado com tinta plástica. As instalações elétricas e 

hidráulicas são embutidas.

 Se observarmos os detalhes da foto 10 podemos constatar que o entorno foi bem 

modicado, o que gera uma certa preocupação e faz questionar o que restará do 

nosso patrimônio se medidas de preservação e incentivo a apreciação do patrimônio 

histórico não forem tomadas.

O projeto tem a intenção de mexer o mínimo possível na estrutura da 

preedicação, pois não encontra-se danicada, fazendo assim pequenos ajustes de 

layout e abrindo pequenos rasgos para integrá-la com o terreno ao lado e com seu 

entorno. 

Na imagem 09, localizada na parte superior, pode-se observar como era a Rua 

Júlio de Castilhos nos anos 1950 (aproximadamente).  Percebe-se que existia uma 

edicação no terreno que será utilizado no trabalho, e foi demolida.

 O Curso de Arquitetura e Urbanismo da Univates promovem ações chamadas de 

Patrimônio Vivo, onde visitam edicações de valor histórico do Vale do Taquari e 

realizam ações de incentivo à preservação das mesmas. Estas atividades, embora 

ainda em pequeno número, são fundamentais para a preservação do que temos do 

passado.

Conforme dados coletados no registro de imóveis, a casa foi construída antes de 

1965 por Bernardino Rios Pinto, depois sendo vendida à Pedro Albino Muller. Pedro 

Albino Muller foi criador da Rádio Independente, que é um dos expoentes no ramo de 

comunicação do estado. A empresa nasceu dentro da instituição Acil, cujo presidente 

era o mesmo senhor. Esta casa possui um valor histórico para a cidade não só pela 

época em que foi construída, mas também por ter sido residência de uma pessoa tão 

importante para a cidade. 
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nível da rua

05
Ponto inicial:  a escolha do terreno fez-se 

no centro histórico de Lajeado, RS, onde existe 

um vazio urbano no local. O lote  é de meio de 

quadra e situa-se na principal rua da cidade, 

Rua Júlio de Castilhos, em frente à Praça da 

Matriz.

A  p a r t e  d o s  f u n d o s  d o  l o t e  d a 

preexistência apresenta uma pequena 

construção feita posteriormente que está 

abandonada e é utilizada como depósito de 

materiais. Optou-se por remover esta parte 

que não apresenta relevância ao lote.

Preexistência:  o terreno possui  uma 

área de 1123,9 m² com uma edicação 

preexistente 268,10m². Por ocupar uma 

grande área do lote e ter relevância histórica, 

será mantida e utilizada como condicionante 

principal para a proposta.

Condicionantes naturais:  a topograa 

do terreno apresenta 3 metros de desnível,  

iniciando na cota 29m na Rua Júlio de 

Castilhos, e atingindo a cota 31m conforme 

adentra no terreno. Quanto à orientação 

solar, a fachada principal recebe insolação 

leste.

Térreo livre:  o principal objetivo da 

proposta é criar um espaço de térreo semi  

público para o uso da cidade, incorporando 

a preexistencia e trazendo o jogo do novo e 

antigo.  Para isso, foi acertado o nível da 

entrada do terreno para o mesmo da 

entrada da preexistência, tornando-os um 

único elemento.

 Além de acertar a entrada, todo o lote 

foi ajustado para car no mesmo nível 

criando um térreo de livre percurso com fácil 

acesso de pedestres.  

A s  s a l a s ,  j u n t a m e n t e  c o m  a 

administração, formam um pavimento de 

caráter mais privado, diferente do térro, pois é 

de uso  mais frenquente dos alunos.

Salas de aula:  no segundo pavimento se 

localiza a parte principal do programa, as salas 

de aula. Foram distribuídas ao longo de uma 

barra, separadas por um vazio do pátio interno 

que trás luz e ventilação a elas.

Conexão entre volumes: adicionou-se um 

volume de circulação horizontal e um de 

circulação vertical ao projeto. O volume de 

circulação vertical está ao fundo do lote,  

abrigando escada, elevador e banheiros, 

localizando-se estrategicamente aos fundos do 

terreno, dando suporte tanto ao mini auditório 

quanto a todo andar superior.

O volume de circulação horizontal liga 

todos os blocos do segundo pavimento, 

servindo também como cobertura para o eixo 

principal de uxo do térreo.

Subsolo:  Cons iderando o devido 

afastamento da preexistência, escavou-se o 

terreno para a colocação do subsolo, que 

ocupa todo terreno, exceto abaixo da da 

mesma.

terreno

terreno preexistência

terreno preexistência

terreno preexistência mini auditóriocafeteria adm.

terreno preexistência mini auditóriocafeteria adm.

ensino

terreno preexistência mini auditóriocafeteria adm.

ensino conexão apoio + circ. vertical

01

02

03

04
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ESQUEMAS COMPOSITIVOS

Imagem 21-  Diagrama compositivo 01
Fonte: Autora

Imagem 22-  Diagrama compositivo 02
Fonte: Autora

Imagem 23-  Diagrama compositivo 03
Fonte: Autora

Imagem 24-  Diagrama compositivo 04
Fonte: Autora

Fonte: Autora
Imagem 25-  Diagrama compositivo 05

Fonte: Autora
Imagem 26-  Diagrama compositivo 05

Imagem 27-  Diagrama compositivo 06
Fonte: Autora

Imagem 28-  Diagrama compositivo 07
Fonte: Autora

Térreo livre:  Para manter a ideia de térreo 

permeável, procurou-se ocupar o mínimo 

possível do acesso.

 A cafeteria foi prevista no primeiro 

pavimento da preexistência, e o mini auditório 

nos fundos do lote. Assim,  o pavimento de 

acesso abriga as partes públicas, sendo 

parc ia lmente l iv re.  Es ta implantação 

proporciona uma grande esplanada que serve 

como pátios públ icos para a cidade, 

convidando o pedestre a entrar na edicação.

 

 Para acessar os fundos do lote, deve-se 

passar pelo controle

ACESSOS

 Por possuir o conceito de térreo livre, o pedestre pode escolher o caminho que 

preferir para percorrer o centro.

 Uma das grandes condicionantes da proposta foi a necessidade de criar um 

espaço que se integrasse com a cidade e que, mais do que isso, atraísse as pessoas 

para dentro do local. 

 Estudando este fato,  constatou-se que o ideal seria um térreo livre, onde o uxo 

fosse aberto e permeável. Para isso, foi criado um acesso por uma grande esplanada,  

possibilitando uma permeabilidade grande. Neste acesso as pessoas podem entrar e 

usufruir do café ou entrar para o centro.  A cafeteria também pode ser acessada pela 

frente, porém, serve como entrada secundária.

Acesso secundário 
cafeteria

Acesso centro de artes e 
cafeteria

Acesso veículos

FLUXOS

Térreo

O uxo é uido e intuitivo, o acesso induz o visitante a conhecer o centro, fazendo 

com que ele passe por pátios e experimente sensações até chegar ao fundo do lote. 

Neste caminho podem ser encontradas experiências diferentes dependendo do dia, 

pois o pátio servirá como palco de eventos interativos com a população. A ideia é fazer 

com que o uxo tenha caráter investigativo e faça a pessoa ir descobrindo o local.

Entrada dias de 
evento

Entrada em dias 
normais (catraca 
de controle)

Segundo pav.

Entrada pela 
circulação do 
café

Entrada pela 
circulação principal

Fonte: Autora
Imagem 16- Diagrama de acessoss

Fonte: Autora
Imagem 17- Diagrama de uxos

Fonte: Autora
Imagem 18- Diagrama de uxos

Fonte: Autora
Imagem 19- Diagrama de uxos Imagem 20- Diagrama de uxos

Fonte: Autora

LEGISLAÇÃO 

 O terreno escolhido  situa-se na UTP 07, no Polo de Comércio e Serviço (PCS), Setor 1, quadra 36. 

 Além do plano diretor,  uma das normas mais utilizadas para o lançamento do projeto, foi a norma de incêndio NBR 9077, 
que regulamenta  as saídas de emergência das edicações.  Para isso, foram observadas as tabelas de classicação e 
realizado o cálculo da população para obter o número de saídas e sua dimensão. 

 Ao lado, será apresentada uma tabela com o resumo dos principais índices que nortearam o projeto.

 Porém, Lajeado possui uma área de revitalização na zona central por se tratar de uma zona com muitas edicações 
antigas, e o terreno está compreendido neste perímetro.

 Dividindo a população encontrada por 60 (capacidade de U. de passagem), conclui-se que são necessárias 7 unidades 
de passagem, 7x0,55 = 3,85. Ou seja, a edicação necessita de uma escada com 3,85 metros de unidade de passagem ou de 
duas com 1,92 metros. Optou-se pela colocação de duas escadas de 2 metros, uma na edicação antiga e uma na nova para 
melhor atender ao uxo de pessoas.

 Por isso, os índices considerados não devem ser do Plo de Comércio e Serviço, e sim, desta zona com índices especiais. 

 A edicação se enquadra nas categorias Educacional e Reunião de público, reunindo as classicações E3, F5 e F8. Além 
disso, a altura é média (M: 6-12m) e a planta do maior pavimento é pequena (P: menor que 750 m²). O tipo de propagação do 
fogo é difícil, o que classica na letra Z.
 Com estas constatações, pode-se vericar que a edicação necessita de uma escada não enclausurada (NE). Para 
dimensioná-la foi utilizada a área do maior pavimento, que é a do andar das salas de aula. 

PPDI LAJEADO ÍNDICES LEGAIS ÍNDICES ATINGIDOS

Área do terreno 902,56 m² (mais 221,36m² preexistência)

IA (7) 6317,92m² 1463,04m²

TO (4/5) 722,048m² 628,50m² 

Altura (8) livre 6,70 (alinhamento com edicação 
preexistente)

Recuos Ajardinamento isento, 1/10 recuo dos fundos
(até 5m de altura isento)

6,85m

Tabela 01- Tabela  Índices
Fonte: Autora
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DIAGRAMA ESTRUTURAL

 Por se tratar de um centro de artes com salas de dança, o 
projeto necessita de vãos signicativos sem apresentar pilares no 
meio das áreas de ensino.  Desta maneira, foi escolhida a estrutura 
de laje de nervurada, utilizando-se uma modulação de 7,60m x 
10,20 para os pilares, apresentando uma variação de 5,20x10,20 na 
parte do pátio central e dos banheiros.
 A laje nervurada escolhida foi a com cubeta de 80 cm, sendo 
esta modulação utilizada para a colocação das paredes 
posteriormente.
 

Escala: 1/300
Planta de Forma

Planta Baixa Subsolo
Escala 1/150

N

Corte AA
Escala 1/150

L E G E N D A  D E  A M B I E N T E S

01. Estacionamento....................................712,9m²
02. Hall de acesso.......................................07,75m²
03. Depósito materiais de palco...............21,80m²
04. Depósito de fantasias...........................21,90m²
05. Reservatório inferior..............................25,20m²
06. Depósito de limpeza............................14,74m²
07. Camarim................................................97,80m²
08. Sanitário unissex...................................07,95m²

05/14

Pilares

Laje nervurada
 80x80cm

Imagem 29: Diagrama estrutural
Fonte: autora

Preexistência

 80x80cm
Laje nervurada
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 Neste espaço ocorrerão aulas de ioga, de alongamento, meditação, funcional, e 

várias outras  práticas que promovam o exercício da mente e do corpo.

ZONEAMENTO

 O zoneamento do projeto partiu do princípio de que deveria car claro o que era 
público e o que era privado. Como a intenção é integrar o máximo possível do projeto 
com a cidade, optou-se por não construir em boa parte do térreo, fazendo uma 
grande esplanada, onde as pessoas podem circular e desfrutar do espaço.  Ao entrar 
no lote encontra-se uma área aberta coberta, que tem como intenção ser um espaço 
exível, onde ocorram eventos gratuitos nos nais de semana para a população.

 

Ao lado desses dois pátios, na preexistência, foi alocado a cafeteria, que é mais 

um ambiente público que trará pessoas ao centro. Foram abertos rasgos nesta 

edicação para conectá-la com os pátios, criando uma conexão da edicação 

antiga com a nova.

 Após o pátio coberto, localizou-se um pátio aberto de grama com dois grandes 

canteiros que se tornam bancos. Este pátio ca bem no centro do projeto, gerando a 

integração do aberto com o fechado, do construído com a natureza.

 

 

 

Atrás do palco existe também grandes portas de madeira camarão, que dão de 

frente para um pátio mais reservado, que serve como pano de fundo para 

apresentações quando abertas. Além disso, este pátio possui bancos onde os pais 

podem sentar e observar as aulas dos lhos quando quiserem.

 Atrás do palco do mini auditório, existeum monta cargas que da acesso ao 

subsolo com a parte de camarins, onde os artistas podem se arrumar nos momentos de 

apresentações.  

Após passar por estes pátios, existe uma catraca que faz o controle de acesso ao 

fundo do terreno, tornando esta parte mais privada. Após as catracas foi inserido o mini 

auditório (, que funcionará como sala de aula de teatro e será palco de eventos em 

alguns dias especícos. 

06/14

Planta baixa Térreo
Escala 1/150

N

Corte BB
Escala 1/150

Fonte: Autora
Imagem 30- Zoneamento

L E G E N D A  D E  A M B I E N T E S

09. Pátio coberto....................................172,53m²
10. Pátio aberto......................................135,24m²
11. Foyer..................................................110,30m²
12. Loja......................................................14,45m²
13. Sanitário feminino...............................2,95m²
14. Sanitário masculino............................2,79m²
15. Circulação vertical...........................24,90m²
16. Sala de projeção...............................7,32m²
17. Mini auditório..................................100,06m²
18. Palco....................................................53,9m²
19. Apoio de palco................................25,53m²
20. Pátio dos fundos.............................126,53m²
21. Cafeteria..........................................139,60m²
22. Cozinha/caixa..................................22,30m²
23. Circulação vertical.........................23,88m²
24. Depósito.............................................3,30m²
25. Lavatório............................................6,36m²
26. Sanitário Feminino..............................3,43m²
27.  Sanitário masculino.............................3,00m²

Loja de artigos 
de dança

Pátio aberto

Pátio coberto

Mini auditório

Foyer

Cafeteria

Circ. vertical

Apoio

Junto a este uso existe um grande foyer onde foi localizada a loja de 

artigos de dança, e onde ca a recepcionista do centro, que orienta as 

pessoas conforme suas necessidades.

C.D 01
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N

Corte DD
Escala 1/150

L E G E N D A  D E  A M B I E N T E S

28. Circulação vertical................................23,88m²
29. Sala de Convivência.............................44,33m²
30. Circulação horizontal............................98,98m²
31. Sala de ballet...........................................75,8m²
32. Depósito sala de ballet...........................9,00m²
33. Sala dança modalidades variadas.....75,80m²
34. Depósito salas modalidades variadas.....9,00m²
35. Sanitário feminino.....................................19,37m²
36. Sanitário masculino................................20,12m²
37. Administração.......................................123,22m²
38. Sala de espera.........................................37,17m²
30. Circulação vertical.......................................24,25m²
40.  Copa + recepcionista...................................14,00m²
41. Sanitário professores.................................3,26m²
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Corte CC
Escala 1/150

Planta baixa Segundo Pavimento
Escala 1/150

ZONEAMENTO

 Nas salas de ensino foram colocadas grandes janelas para a entrada de luz, com 

a proteção de brises perfurados que trazem uma iluminação difusa com ar lúdico.

 As salas de ballet se localizam na  parte frontal, e as salas de dança de salão, jazz, 

dança de rua e outras modalidades, se localizam na parte de trás desta barra. Elas 

foram separadas pois apesar de ambas serem aulas de performance corporais, as 

aulas de ballet necessitam de barras de apoio e de um piso especíco, diferente do que 

as outras modalidades necessitam.

O segundo pavimento foi zoneado de maneira que as salas todas se 

concentrassem em uma única barra, que é separada apenas pelo jardim interno, que 

trás iluminação e ventilação para as mesmas.

 Todas elas possuem um pequeno depósito em seu interior para melhor 

desenvolvimento das aulas. Neste depósito serão guardados colchonetes, caixa de 

som e utensílios necessários. 

 Os sanitários também se localizam ao fundo da barra, e junto a eles existem 

chuveiros para que, se houver necessidade, os alunos possam tomar banho após a 

aula.

 Estas salas são amplas e conseguem comportar até 20 alunos. Para as aulas de 

ballet, é necessário dividir a turma em dois, para metade fazer passos de solo e a outra 

metade passos de giro quando utilizadas na capacidade máxima.

 Ao lado da circulação vertical foi criado um espaço inteiro de espera/convívio 

dos alunos, onde existem bancos e uma grande estante onde podem guardar seus 

utensílios. Esta estante possui nichos abertos e gavetas inferiores com travas para quem 

preferir. 

 

 As salas de ballet são separadas por uma divisória leve, que conforme a 

necessidade de uma sala maior, pode ser retirada.

 Como a preexistência não possui janelas em sua lateral, optou-se por uma 

administração mais aberta, estilo coworking, para que se conseguisse a função de 

ventilar pelo vazio que existe, utilizando as janelas da frente.

Na preexistência cou determinado a colocação da administração do centro. É 

ali que acontece toda a parte burocrática, onde são organizadas as aulas, a relação 

de professores e a agenda de eventos que acontecerá ao longo do ano.

Imagem 31- Zoneamento
Fonte: Autora

Apoio

Salas de dança

Conexão entre volumes

Sala de espera 
dos alunos

Administração

Circ. vertical

07/14
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 No mini auditório foi projetado um forro de gesso com a 
colocação de lã de rocha, já nas salas, para manter a estrutura 
aparente, optou-se pela utilização de uma espuma acústica no 
interior das cubetas, na cor cinza, da marca  Sonex.

 O tema se trata de um centro de artes que funcionará com 
vários ruídos em salas diferentes durantes os turnos de aulas. Por este 
motivo, deve ser previsto um isolamento acústico adequado para 
não atrapalhar nas atividades internas, e ao mesmo tempo, para 
não gerar ruídos excessivos com o entorno.

 Nas salas de aula e no mini auditório foram utilizadas paredes 
duplas, optando-se por, posterior a alvenaria, prever paredes 
internas de gesso acartonado com lã de rocha. Desta maneira, os 
ambientes mantém o som e não deixam ele se propagar para fora. 
Além disso, a lã de rocha também funciona como isolamento 
térmico para a edicação.

ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

 Além das medidas citadas acima para isolamento acústico, 
foram previstas medidas para melhorar a questão térmica do 
centro. A lajes da edicação foram avançadas nas bordas, xando-
se nelas brises metálicos, que juntos fazem a proteção solar das 
fachadas. 

 O piso escolhido para as salas é o piso elevado, pois além de ser 
um piso exível, absorve o impacto e diminui os ruídos dos passos de 
dança. O escolhido é o piso de madeira Tauari, com a aplicação de 
uma camada de linóleo apenas nas salas de ballet, para torná-lo 
menos deslizante para os movimentos.

 O brise escolhido é o SCREENPANEL G da Hunter Douglas, que 
será uma placa perfurada na cor Oro Velho. As placas são 
pivotantes, com o objetivo de controlar a incidência de sol  
conforme a necessidade nos ambientes.

08/14

Corte EE
Escala 1/150

Planta baixa Cobertura
Escala 1/150

N

Fonte: Autora

Imagem 33- Brise metálico Hunter 
Douglas

Fonte:  Site Recomaex
Imagem 32- Piso elevado Recomaex
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Fachada Leste
Escala 1/150

Modelagem e renderização: Autora
Imagem 38- Pátio coberto térro Imagem 39- Pátio descoberto térro 

Modelagem e renderização: Autora

Imagem 40- Entrada para foyer 
Modelagem e renderização: Autora Modelagem e renderização: Autora

Imagem 41- Pátio dos fundos 
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Imagem 34- Cafeteria preexistência
Modelagem e renderização: Autora

Imagem 35- Cafeteria preexistência
Modelagem e renderização: Autora

Imagem 36- Cafeteria preexistência
Modelagem e renderização: Autora

Imagem 37- Cafeteria preexistência
Modelagem e renderização: Autora



Fachada Oeste
Escala 1/150

Modelagem e renderização: Autora
Imagem 47- Corredor ligação salas 

Imagem 48- Sala de espera/convivência
Modelagem e renderização: Autora Modelagem e renderização: Autora

Imagem 49- Sala de dança

Imagem 46- Corredor ligação salas
Modelagem e renderização: Autora
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Imagem 42- Loja artigos de dança
Modelagem e renderização: Autora

Imagem 43- Administração preexistência
Modelagem e renderização: Autora

Imagem 44 - Administração preexistência
Modelagem e renderização: Autora

Modelagem e renderização: Autora
Imagem 45- Administração preexistência
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 Proposta de intervenção em um terreno com 
preexistência onde a edicação antiga é um 
importante marco histórico e arquitetônico da 
cidade, o Antigo Conservatório Dramático Musical de 
São Paulo, que abriga salas de recitais que estavam a 
muito tempo inutilizadas. 

 

Ano do projeto: 2012 

Praça das Artes | Brasil Arquitetura

Área: 28500.0 m2 

 Referencial utilizado para composição da 
estrutura formal do trabalho de conclusão, 
observando a maneira com que a  edicação nova 
foi implantada, deixando o térreo livre, fazendo com 
que as pessoas entrem no terreno e proporcionando 
uma área coberta onde podem ocorrer diversos 
eventos.

Localização: Av. São João, 281 - Centro São Paulo - SP, 
Brasil

Arquitetos: Brasil Arquitetura

Fonte: Archdaily 
Imagem 50-  Praça das Artes Imagem 51-  Museu Rodin 

Fonte: Archdaily 
Fonte: Archdaily 
Imagem 52-  Instituto Moreira Salles

Arquitetos: Brasil Arquitetura
 

Localização: R. da Graça, 284 - Graça, Salvador - BA, 
Brasil
Ano do projeto: 2002
Área: 3055.0 m2 

 Proposta de criar a primeira lial do Museu Rodin 
fora da frança. Procurou-se encontrar um terreno com 
signicado cultural para a cidade e que atendesse ao 
programa. 

Museu Rodin | Brasil Arquitetura

 Referencial utilizado para composição de 
fachada. Os planos de vidro cobertos por brises 
contrastando com concreto aparente também foram 
utilizados no trabalho.

Instituto Moreira Sales | Andrade Morettin Arquitetos

Ano do projeto: 2017

Área: 8662.0 m2

 Projeto da nova sede do IMS, instituição com um 
precioso acervo e com vasta experiência na 
promoção de exposições e de eventos culturais.

 Referencial utilizado para reforçar a ideia da 
importância de projetos com programas abertos ao 
público, levando em conta a relação que os 
arquitetos buscaram criar entre o projeto e a cidade, 
proporcionando um ambiente livre e uido, mas ao 
mesmo tempo controlado.

Arquitetos: Andrade Morettin Arquitetos
 

Autores: Francisco Fanucci e Marcelo Ferraz + Luciana 
Dornellas 

Localização: Av. Paulista, 2424 - Bela Vista, São Paulo - 
SP, Brasil

Modelagem e renderização: Autora
Imagem 53-  Fachada  principal
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Modelagem e renderização: Autora
Imagem 56-  Corte perspectivado

Imagem 51-  Corte perspectivado
Modelagem e renderização: Autora

Imagem 52-  Corte perspectivado
Modelagem e renderização: Autora

Imagem 53-  Corte perspectivado
Modelagem e renderização: Autora Modelagem e renderização: Autora

Imagem 54-  Corte perspectivado Imagem 55-  Corte perspectivado
Modelagem e renderização: Autora
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4. Laje nervurada em concreto aparente | Atex |Cubeta 80 cm | Dim: 30cm
3. Platibanda em concreto aparente 

7. Separação
8. Proteção mecânica

11. Junta de dilatação no encontro das edicações

2. Rufo metálico

12. Preenchimento platibanda preexistente
13. Platibanda preexistente

15. Tesoura de sustentação do telhado
16. Calha | tipo platibanda | Galvanizada | Calha forte

6. Impermeabilização com emulsão asfáltica

14. Telha cerâmica preexistente

1. Bloco de circulação revestido com placa cimentícia | Brasilit | 
Dim.1200X2400x10mm (LxCxH)

9. Rufo metálico para transição entre edicação nova e antiga

5. Regularização

10. Chapisco + emboço + reboco com aditivo hidrofugante com pintura Toque de 
Seda | Suvinil |Acetinado | dim: 25mm

19. Porta/janela em perl alumínio | de correr e xa | pintura eletrostática preta | 
brilho

18. Espuma expansiva
17. Laje maciça preexistente 

25. Guarda corpo em perl de alumínio com chapa metálica perfurada | pintura 
eletrostática | cor preto

29. Parquet de madeira Madipe | cor: Tauari | acabamento verniz marítmo incolor 
fosco suvinil| dim: 48x48cmx1,9  (LxCxH)

24. Cano pluvial em vista

28. Porcelanato esmaltado | Decortiles | Clean Hard Gray | acabamento 
acetinado | dim: 120x240x2cm(LxCxH)

21. Folha de correr em corte
20. Montante em alumínio para xação da porta/janela

22. Vidro Laminado |incolor | dim: 8mm
23. Folha em vista

26. Pingadeira de basalto regular cinza 
27. Regularização para preenchimento na mesma altura do piso elevado das salas

30. Avanço do montante da esquadria para acabamento

35. Paredes preexistência com reboco descascado em alguns pontos |acamento: 
pintura  |cor: Toque de Seda - Suvinil | acetinado

34. Esquadria pivotante em vista

33. Pilar em concreto armado | acabamento aparente | dim: 30x40cm (LxC)

32. Forro de gesso acartonado preexistente | acabamento reboco e pitura | cor: 
branco

31. Laje maciça preexistente |Dim: 20cm
49. Projeção bloco de fundação
50. Pilar preexistente | dim: 50x50cm (LxC)

44. Camada de manta | bidim

41. Cortina de concreto

45. Dreno em corte
46. Viga de baldrame em concreto armado

40. Piso em cimento queimado com aplicação de verniz

42. Camada anti-vapor - lona plástica

47. Camada de seixos | nº2

43. Camada de brita | nº 3

48. Solo compactado

51. Tijolo maciço | dim:19x29x9cm (LxCxH)

55. Perl de alumínio em corte

39. Porcelanato Joy MZ | Portinari | cores (BE,PK,GN,YL) | dim: 13x22,5cm (LxC)

56. Chumbador

37. Pedra portuguesa | cor: bege claro

52. Pilar preexistente | dim: 25x50cm (LxC)

36. Piso de basalto regular | cor: cinza claro com variações | dim: 40x160cm (LxC)

54. Chapa metálica parfurada

38. Pingadeira de basalto regular pigmentado de preto

53. Perl de alumínio em vista

Detalhe 03
Escala 1/15

Detalhe 02
Escala 1/15

Detalhe 01
Escala 1/15

Segmento de planta (segundo pav.)
Escala 1/25

Segmento de planta (cobertura)
Escala 1/25

Segmento de fachada
Escala 1/25

Segmento de planta (térreo)
Escala 1/25

Corte detalhado 01
Escala 1/25

Legenda:



18. Proteção solar tipo brise metálico |pivotante |Hunter Douglas |SCREENPANEL 
G |perfurações #420 |cor: Oro Velho

17. Porta de abrir em vista | pvc | acabamento primer branco

15. Peitoril em vidro duplo | xo | dim: 4+4mm
16. Pingadeira de basalto regular pigmentado de preto

3. Laje nervurada em concreto aparente | Atex |Cubeta 80 cm | Dim: 30cm
4. Regularização
5. Impermeabilização com emulção asfáltica

8. Espuma acústica Sonex | dim: 80x80x2cm

10. Esquadria em perl alumínio | de correr com peitoril xo | pintura eletrostática 
preta | brilho

11. Montante em alumínio para xação da esquadria

2. Platibanda em concreto aparente 

6. Separação
7. Proteção mecânica

12. Esquadria de correr em corte

1. Rufo metálico

13. Vidro duplo laminado | incolor | dim: 4+4mm
14. Esquadria de correr em vista

9. Espuma expansiva

19. Barra de comando em acço carbono | secçao circular | Ø =1
20. Estrutura do brise metálico | montante vertical em perl "L" de aço carbono 2x 

"4" | e = 1/4

21. Estrutura do brise metálico | suporte em chapa de aço carbono | e = 8mm

31. Folha de madeira ripada que corre

23. Tábuas com encaixe macho/fêmea

26. Amortecedores bioex | dureza Shore 50

33. Argamassa colante de regularização

24. Chapas laminadas plywood | dim: 15mm

28. Isolamento com lã de rocha

30. Esquadria camarão | de correr | madeira ripada Cumaru |acabamento: 
verniz maritmo Suvinil incolor | fosco

27. Forro de gesso acartonado auditório | acabamento reboco e pitura | cor: 
branco

25. Barrotes | imunizados | dim: 50x25mm

32. Montante em madeira

22. Piso utuante isolante acústico | Recomaex | madeira Tauari | acabamento: 
resina 

29. Montantes metálicos que sustentam o forro

35. Pedra portuguesa | cor: bege claroPingadeira de basalto regular cinza 

37. Rodapé em madeira Tauari xado com cimento cola

40. Perl metálico para sustentação do palco

42. Camada de brita | nº 3
43. Camada anti-vapor - lona plástica

45. Piso em cimento queimado com aplicação de verniz

47. Dreno em corte
48. Camada de seixos | nº2

51. Revestimento em madeira ripada Cumaru | xado com cimento cola

44. Cortina de concreto

52. Bloco cerâmico de vedação |Paluzzi | 19x29X19cm (LXCxH)

50. Projeção bloco de fundação

53. Fixação montante/suporte: parafuso, porca e contra-porca

38. Palco em madeira Tauari com encaixe macho/fêmea

41. Camada de manta | bidim

34. Piso de basalto regular | cor: cinza claro com variações | dim: 40x160cm (LxC)

39. Estrutura metálica que sustenta palco

46. Viga de baldrame em concreto armado

49. Solo compactado

36. Pingadeira de basalto regular cinza 

Corte detalhado 02
Escala 1/25

Segmento de fachada
Escala 1/25

Segmento de planta (segundo pav.)
Escala 1/25

Segmento de planta (cobertura)
Escala 1/25

Segmento de planta (térreo)
Escala 1/25
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Detalhe 03
Escala 1/15

Detalhe 02
Escala 1/15

Detalhe 01
Escala 1/15
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