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 O local escolhido para a implantação do novo edifício foi pensado para ter um acesso próximo à 
entrada da pré-existência, fazendo assim com que os fluxos de entrada ficassem aglomerados o mais 
próximo possível, mas mantendo uma distância entre o novo e o antigo, para respeitar e dar evidência a 
edificação histórica.  

 Ao afastar a edificação nova da calçada criou-se um jardim interno que ilumina e traz ventilação nat-
ural para os dois pavimentos que ficam semienterrados, além trazer para o centro do projeto a vegetação 
que é predominante ao redor do terreno.

 Outra solução de projeto utilizado na edificação nova foi a colocação dos núcleos “rígidos” nas duas 
extremidades da barra, que se repetem ao longo dos pavimentos, como circulações verticais, depósitos, 
sanitários e serviços, formando assim um vazio central onde estão os principais usos do projeto. Desta 
forma estes usos possuem a permeabilidade visual entre a visual do terreno e o jardim interno, fazendo 
assim com que o projeto se integre entre o interno e o externo, e permitindo que os frequentadores do 
restaurante que fica no térreo da nova edificação tenham uma vista privilegiada do Vale do Taquari, que é 
hoje um dos principais atrativos explorado hoje em dia pelo restaurante que se encontra no local.

 O terreno com declividade acentuada possui duas edificações sobre ele, uma 
de valor histórico e cultural para a cidade e o outro uma edificação que foi construída 
no terreno devido a uma doação política que abriga um restaurante, conhecido na 
cidade e no vale do Taquari, porém sua construção desrespeita a edificação 
tombada que está ao seu lado, e agride a paisagem onde está inserido.

  Para a proposta de readequação do espaço, para inserir nele um local de 
cultura e lazer na cidade, foi pensado primeiramente em fazer uma esplanada de 
chegada, larga e com espaços de estar, para o pedestre ter a permeabilidade visual e 
escolher onde deseja ir, se é nos espaços culturais, na pré-existência ou contemplar a 
vista.

 O volume térreo foi alongado até a extremidade do terreno, formando uma barra 
mais linear e esbelta. Nesta barra está alocado o restaurante (que já existia no terreno) 
para ter fácil acesso de visitantes e carga e descarga, porém na nova proposta o bloco 
estará alinhado em planta baixa com o final dos arcos q o limite da área de 
contemplação, permitindo assim que toda a lateral da pré-existência fique aparente 
para quem chega na esplanada.  O bloco também possui alinhamento superior com os 
arcos, porém os elementos decorativos dos arcos se sobressaem ao bloco do 
restaurante, deixando assim com que a casa ganhe destaque.

 Para elevar o mínimo possível a edificação, e não alterar tanto o perfil natural 
do terreno, optou-se por escavar parte do terreno e fazer uma edificação 
escalonada, semienterrando o pavimento com as salas de dança e música, deixando 
assim, este pavimento mais restrito apenas para os frequentadores dos espaços 
culturais. Este pavimento possui abertura nas salas para o declive do terreno, onde 
é possível ter a vista das copas das árvores, uma maneira de integrar o interno com 
o externo.

 O terceiro e último pavimento é o que fica mais enterrado, por isso optou-se por 
colocar nele um uso que pudesse ter mais a ventilação através de ar condicionado, que 
é o caso do auditório, o fato deste pavimento estar mais enterrado ajuda na questão 
acústica e climática do local, e como possuí um uso mais esporádico seu acesso é mais 
controlado. 

 Como a fachada de fundos dos blocos semienterrados ficariam sem ventilação 
natural, foi feita uma abertura até a metade do último pavimento como um jardim 
interno, permitindo assim a abertura de janelas em fita no auditório e foyer, além das 
aberturas no corredor das salas de aula, fazendo assim com que haja iluminação 
natural e ventilação para estes espaços.

 Para trazer a integração das salas de aula com o terreno e o local que estão 
inseridos, optou-se por fazer uma varanda de acesso exclusivo dos alunos, que 
funciona como uma extensão das salas de aula e permite que os usuários se 
apropriem do espaço.

 A abertura feita no pavimento térreo onde está o restaurante foi pensada para 
integrar as pessoas que estão no espaço com a visual que possui o terreno, fazendo 
com que não apenas as pessoas que estão na área de contemplação possam usufruir 
da vista, além de remeter a largura dos arcos da fachada principal da pré-existência.

 Imagem final da composição do projeto, dando evidência para a pré-existência e 
utilizando materiais simples, leves, de redução de resíduos na obra (conforme o 
diagrama estrutural da prancha 07) e da natureza para compor o novo edifício, 
deixando ele o mais mimetizado possível diante da natureza.
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Diagrama desenvolvido pela aluna.

Diagramas e layout desenvolvidos 
pela aluna.

Edificação do restaurante, 
existente no terreno. 

Pré-existência de 
valor histórico.

Esplanada de ligação entre 
o novo edifício e o antigo.

Pré-existência de 
valor histórico.

Fluxos entre as 
edificações e a visual.

Pavimento -1, onde fica a 
sala de dança e música.

Pré-existência de 
valor histórico.

Volume térreo.

Vista das copas das árvores.

Abertura para iluminação e
ventilação natural, com jardim interno.

Pré-existência de 
valor histórico.

Volumes 
escalonados.

Local da abertura do fosso.

Plano de vidro na nova 
edificação.

Pré-existência de 
valor histórico.

Volumes 
escalonados.

Referência de largura “X” da pré 
existência na nova edificação.

Pavimento -2 semi enterrado, 
onde fica o auditório.

Pré-existência de 
valor histórico.

Volumes 
escalonados.

Nivel de terra, devolvendo parte do 
perfil natural do terreno.

Sacada no pavimento da sala 
de música e dança, para os 
alunos usufruirem.

Pré-existência de 
valor histórico.

Volumes 
escalonados.

Acesso das pessoas na sacada.

Térreo da nova edificação, 
onde fica o restaurante.

Pré-existência de 
valor histórico.

Alinhamentos com a 
pré-existência, altura e largura.


