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RADIAÇÃO SOLAR ACUMULADA RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA EM DEZEMBRO RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA EM JULHO
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Cobertura verde para controle de 
chuvas e plantio de temperos e hortaliças

Bloco de circulação central em 
estrutura metálica, concentração do tráfego

e das novas instalações

Terraço de descompressão
sombreado, com áreas verdes

e espelhos d’água

Proteção solar nas 
fachadas norte e sul com 
maiores aberturas

Marquise externa 
demacando o nível 
do térreo

Conforme apontam os estudos de radiação solar das fachadas, mostrado acima, houve a necessidade de sombreamento adicional na fachada frontal, especialmente durante o verão, quando a radiação solar média atinge valores 
próximos aos 500 Wh/m². Já no inverno, quando a radiação solar é necessária, pouca contribuição atinge esta face. Dessa maneira, a possibilidade que os brises móveis apresentam no controle da iluminação natural contra a 
exposição excessiva ao sol, se mostra vantajosa, e dá flexbilidade a cada atividade no interior do edifício. Além dissso, os brises dão a identidade estética do conjunto. Já no térreo, a grande marquise que se alonga na fachada, 
dá o sombreamento necessário às atividades do interior do edifício.  dá o sombreamento necessário às atividades do interior do edifício.  

TRÊS POSSÍVEIS OCUPAÇÕES PARA O 
AUDITÓRIO MULTIUSO:

1. Teatro de arena; 
2. Auditório com palco italiano; 
3. Auditório aberto para a praça. 

O auditório será do tipo black box, com parafernália O auditório será do tipo black box, com parafernália 
espalhada por toda a extensão de sua área, podendo 
ser apopriado de diferentes maneiras. Isso reforça a 
ideia de ambientes flexiveis como descrito no conceito 
do projeto.

Acesso principal

Acréscimo de
área permeável

Acréscimo de dois pavimentos
nos fundos do bloco mais baixo

Auditório flexível com 
abertura para a 
praça interna

Identidade visual das áreas comuns com um piso lúdico
e paginação com piso drenante na praça

Proteção da fachada norte
também com painéis modulares

Escada para circulação entre 
pavimentos e ligação entre áreas de 
convivência como praça e terraço


