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RESUMO 
A tentativa de aproximação entre arquitetura e música é freqüente ao longo da 

história e permanece como um tópico fascinante para os arquitetos até hoje. Goethe já 

colocava a arquitetura como música congelada. Esse trabalho em um primeiro 

momento busca relacionar essas duas artes aparentemente muito distintas, para em 

um segundo momento propor o projeto de um centro cultural que incorpore estes dois 

conceitos. 

 

Palavras chave: projeto de arquitetura, música. 
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1 INTRODUÇÃO 
Embora o som descreva um espaço imaterial, alguns estilos musicais, de alguma 

forma, remetem a estilos arquitetônicos. Por exemplo, ao ouvir o canto gregoriano, 

imediatamente há a lembrança de mosteiros românicos; Bach geralmente é sinônimo 

de igrejas barrocas; Wagner evoca imagens lúdicas de contos de fadas, como o 

castelo da Bela Adormecida construído pelo rei Ludwig II; e John Cage se encaixa no 

minimalismo de Mies van der Rohe. 

“A música é a arquitetura do tempo, e a arquitetura é a música do espaço”. (Mário 

Quintana). 
O que é música se não a combinação entre som e silêncio? E arquitetura? Não seria a 

união entre a arte e a técnica de planejar e modificar o espaço? 

Mário Quintana, na frase acima citada, combina de modo excepcional essas duas 

artes. Afinal, música nada mais é do que o resultado do planejamento entre som e 

silêncio no tempo, este denominado tempo musical. E arquitetura, a conseqüência do 

desenvolvimento de cheios e vazios no espaço através do tempo. 

Ao analisar ambas cuidadosamente, muitas semelhanças são notadas. A música exige 

grande disciplina para ser realizada, seja para tocar um instrumento, para ler uma 

partitura ou para ser apresentada perante o público. Não é possível tocar música 

aproximadamente, é necessário executar cada nota, tempo e harmonia corretamente 

para obter um bom resultado. Da mesma forma não é possível fazer arquitetura 

aproximadamente, tem que ser exatamente, caso contrário também não se obtém o 

resultado esperado. Ambas são muito precisas e representadas com uma linguagem 

específica, seja por desenhos arquitetônicos ou pontuações na partitura. 

O arquiteto renascentista Leon Battista Alberti disse que as mesmas características 

que satisfazem a visão também satisfazem a audição. Termos musicais, como ritmo, 

textura, harmonia, proporção, dinâmica e articulação fazem referência tanto à 

arquitetura quanto a música. Ritmo na música se refere ao conjunto de sons que 

formam a batida; na arquitetura, está relacionado com a repetição de elementos. A 

textura musical envolve sobreposições de sons e ritmos produzidos por diferentes 

instrumentos, arquitetonicamente se expressa no uso dos diversos materiais. 

Harmonia é o equilíbrio do som na composição ou o das partes no conjunto da obra 

arquitetônica. Proporção é a relação entre as partes, na música se dá pela distância 

entre as notas ou intervalos. A dinâmica é a qualidade da ação na música ou se 
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mostra na fachada do edifício, conforme mostra a figura abaixo (Pelo site - 

http://www.next.cc/pdfs/music_architecture.pdf). 

 

          
 

Figura 1 - Dinâmica, ritmo e textura da partitura à arquitetura. 
Fonte: http://www.next.cc/pdfs/music_architecture.pdf 

 

Alguns dos exemplos mais populares da idéia da tradução formal de música em 

arquitetura são as inovadoras aberturas da capela de Ronchamp e da capela da igreja 

do mosteiro de La Tourette, em ambas é perceptível a marca do compositor, 

engenheiro e arquiteto grego que trabalhava com Le Corbusier, Iannis Xenakis. Onde 

a composição das janelas apresenta similaridade como o ritmo de uma composição 

musical. 

 

  

Figura 2 - Capela de Ronchamp. Vista 
externa.                          

Figura 3  - Capela de Ronchamp. Vista 
interna. 

    Fonte: http://boralalx.blogspot.com/2009/01/le-corbusier-igrejas.html 
 

É realmente um desafio instigante unir música e arquitetura, mas feita a conexão, é 

possível obter resultados fantásticos, seja em projetos apenas inspirados em música 

http://www.next.cc/pdfs/music_architecture.pdf
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ou que também proporcionam a oportunidade da prática de tal arte, afinal, o público 

completa o espaço projetado. Como citou Libeskind (2002) “eu sempre pensei que 

meus edifícios não seriam nada se não fossem para as pessoas construírem seus 

significados”. (Pelo site - http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/daniel-

libeskind-the-links-between-music-and-architecture-649764.html). 

Na cidade de São Paulo, o SESC Itaquera integra brincadeira, música e aprendizado 

na Orquestra Mágica, um espaço lúdico com área de 1.000 m² formado por um 

conjunto de instrumentos musicais em grande escala; com escorregadores, trepa-

trepa e labirintos gigantes que representam as famílias de sopro, cordas e percussão. 

 

 

Figura 4 - Orquestra Mágica no SESC Itaquera. 

Fonte: http://www.sescsp.org.br/sesc/revistas/subindex.cfm?paramend=1&IDCategoria=5316 
 

Este espaço permite às crianças manipular, tocar e escalar, extraindo sons 

harmoniosos no intuito de estimular os sentidos e vivenciar a música. 

Concertos foram concebidos especialmente para suas características. Artistas como 

Hermeto Paschoal, UAKTI, Fernando Sardo e Loop B já escreveram obras para a 

Orquestra Mágica. 
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Figura 5 - Orquestra Mágica Figura 6 - Orquestra Mágica 

Fonte: http://www.sescsp.org.br/sesc/hotsites/mostrasesc08/orquestramagica.cfm 
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2 OBJETIVO 
O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é propor um centro cultural inspirado 

em características semelhantes tanto à música quanto a arquitetura, como o ritmo, a 

textura, a harmonia; citados no item anterior. Este local também deve permitir que os 

visitantes possam aprender e desenvolver seu conhecimento musical, e abranger 

outras artes como dança e artes plásticas. Deve oferecer espetáculos de teatro, dança 

e música, mostras de artes visuais, projeções de cinema e vídeo, oficinas, debates e 

cursos. 

O centro cultural deverá ser um ícone artístico e cultural para a região, proporcionando 

conhecimento de forma técnica e lúdica. O local de implantação desta edificação será 

a cidade de Piracicaba, importante pólo regional de desenvolvimento industrial e 

agrícola. Piracicaba está situada em uma das regiões mais industrializadas e 

produtivas de todo o estado de São Paulo. A região concentra uma população 

aproximada de 1,2 milhão de habitantes. 
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3 A CIDADE 
 

3.1 Localização do município 

O município de Piracicaba está localizado no estado de São Paulo a 22º43´31´´ de 

latitude sul e 47º38´57´´ de longitude oeste; e altitude de 554m. Apresenta uma 

topografia pouco acidentada. A população da cidade é de 329.158 habitantes, de 

acordo com o senso de 2000. E a área territorial é de 1.369,40 km², tornando-se 

assim, o 19º município do estado em extensão. 

A Figura a seguir apresenta a localização da cidade de Piracicaba no estado de São 

Paulo. 

 

 

Figura 7 - Localização de Piracicaba no estado de São Paulo e no Brasil. 

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SaoPaulo_Municip_Piracicaba.svg 
 

3.2 Dados Econômicos 

Situada em uma das regiões mais industrializadas e produtivas de todo estado de São 

Paulo, o município de Piracicaba é considerado um importante pólo industrial e 

agrícola. É uma das maiores forças econômicas do interior paulista, sendo a 52º 

cidade mais rica do Brasil, com um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 5,7 bilhões. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SaoPaulo_Municip_Piracicaba.svg


 10 

Muitos habitantes dos municípios próximos são atraídos pelo comércio e pelo lazer 

que a cidade oferece. Nas figuras abaixo, estão localizados esses municípios e as 

principais rodovias que dão acesso a cidade. 

 

 

Figura 8 - Piracicaba e cidades próximas 

Fonte: http://www.piracicaba.sp.gov.br/ 
 

 

Figura 9 - Malha urbana de Piracicaba e principais rodovias de acesso 

Fonte: Google Maps 

http://www.piracicaba.sp.gov.br/goto/store/index.aspx?SID=7e7d5b238bee6a0bc30baa164b9ad91e
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O complexo industrial da cidade é formado por mais de cinco mil indústrias, 

destacando-se atividades do setor metalúrgico, mecânico, têxtil, alimentício e 

combustível. 

No setor agrícola, destaca-se o cultivo da cana-de-açúcar, café, laranja e milho. A 

pecuária e a avicultura também são atividades significativas. 

 

3.3 Malha urbana 

Seguem abaixo mapas extraídos do Plano Diretor de Piracicaba, que mostram 

algumas características da cidade. 

 

 

Figura 10 - Evolução da mancha urbana de Piracicaba. 

Fonte: http://www.ipplap.com.br/planejando_pldiretor.php 
 

Na Figura 10, acima, a linha roxa contornando o mapa, representa o perímetro urbano 

no ano de 2002. As áreas coloridas apresentam o crescimento da ocupação urbana 

anterior a 1940 (em cinza), na década de 1940 (em verde), de 1950 (em azul claro), de 

1960 (em amarelo), de 1970 (em laranja), de 1980 (em vermelho), de 1990 (em roxo) 

e, na década de 2000 (em azul escuro). Conforme a legenda. 
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Já na Figura 12, a seguir, estão os perímetros urbanos da cidade ao longo dos anos. 

Segundo a legenda, em azul claro está o perímetro urbano de 1956; em amarelo claro, 

o de 1969; em amarelo escuro, o de 1975; em laranja, o de 1978; em vermelho, o de 

1982/1983; em roxo, o de 1989; e em azul escuro, o de 1999. A linha contornando o 

mapa mostra o perímetro urbano no ano de 2002. 

 

 

Figura 11 - Perímetros urbanos ao longo dos anos. 

Fonte: http://www.ipplap.com.br/planejando_pldiretor.php 
 

Na Figura 12 é possível ver a ocupação urbana até a década de 2000, em azul escuro, 

e o perímetro urbano em 2002, segundo a linha roxa pontilhada que envolve o mapa. 
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Figura 12 - Perímetro urbano em 2002 e ocupação urbana em 2000. 

Fonte: http://www.ipplap.com.br/planejando_pldiretor.php 
 

 

Figura 13 - Zonas Institucionais e Vazios Urbanos. 
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Fonte: http://www.ipplap.com.br/planejando_pldiretor.php 
 

Acima, na Figura 13, a Zona Institucional de Piracicaba está representada na área 

branca, os vazios urbanos nas áreas vermelhas listradas, o uso rural nas áreas verdes 

listradas, e os maciços vegetais nas áreas verdes. 

Na Figura 14, abaixo, o Mapa de Uso Real do Solo apresenta o perímetro urbano 

delimitado pela linha roxa, as zonas industriais em cinza, as áreas residenciais em 

amarelo e as industriais em roxo, loteamentos em verde, favelas em vermelho, 

condomínio fechado em azul, conjunto habitacional em marrom e áreas comerciais em 

laranja. 

 

 

Figura 14 - Mapa de Uso Real do Solo. 

Fonte: http://www.ipplap.com.br/planejando_pldiretor.php 
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3.4 Histórico 

“O rio de Piracicaba apaixonou-se por uma bela jovem. Foi um amor tão intenso que 

num delírio de suas águas, ele acabou aprisionando-a para sempre no fundo de seu 

leito” (Brusantin, 2009). Através dessa lenda, repetida pelos pescadores com o passar 

dos anos, que se pode ilustrar o fascínio que o rio exerce sobre aqueles que o 

conhecem. 

O nome “Piracicaba”, na língua indígena, significa “lugar onde o peixe pára, ajunta, 

passa, chega e sofre”; e, era através desse rio que até a segunda metade do século 

XVIII, passavam barcos levando desbravadores, com armas e equipamentos, até o 

sertão do Brasil. Portanto, foi o rio que deu o nome a cidade e determinou seu 

crescimento. (Pelo site - 

http://www.indicapira.com.br/padrao.aspx?texto.aspx?idcontent=1645&idContentSectio

n=1823) 

Os índios paiaguás, conhecidos por sua bravura e violência contra os brancos, foram 

os primeiros habitantes da região, atraídos pela fatura da pesca e da caça. 

Em 1863, Pedro de Morais Cavalcanti pediu ao governo português a concessão de 

uma sesmaria, cujo centro era o rio Piracicaba. Porém, não foi nesse período que se 

deu o inicio do povoamento do local. Só mais tarde, com o movimento das bandeiras, 

que um número crescente de sertanejos foram se estabelecendo a beira rio. 

Por volta de 1700, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, 

houve uma grande migração de paulistas para essas regiões, deixando o estado de 

São Paulo em estagnação e retrocesso. Piracicaba também se encontrou nessa 

situação até 1726, quando uma longa picada foi aberta no meio da floresta. 

Atravessando o rio, logo abaixo do salto, nos baixios que davam passagem na época 

da seca, formou-se um caminho que ligava Itu a Cuiabá. Através dele o ituano Felipe 

Cardoso, abriu uma sesmaria no porto nascente, abrangendo grande parte da atual 

zona urbana do município. Ele é considerado um dos primeiros povoadores da cidade 

(pelo site - 

http://www.indicapira.com.br/padrao.aspx?texto.aspx?idcontent=1645&idContentSectio

n=1823). 

Com o fim do ciclo do ouro, os paulistas voltaram para seu estado e começaram a 

plantar. A chagada do capitão português Luis Antônio de Souza Botelho e Mourão em 

1765, conhecido também como Morgado de Mateus, governador paulista nomeado, 

trouxe a cultura da cana-de-açúcar para o estado de São Paulo. O governo de 

Morgado de Mateus incluía aumento do número de povoações e desenvolvimento 

agrícola, dessa forma, nasceram cidades como São José dos Campos, Itapetininga e 

Registro, entre outras (Brusantin, 2009). 
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No dia 1º de agosto de 1767, Antônio Correa Barbosa oficializou a fundação do 

povoado de Piracicaba, e sob sua direção, a cidade começou a se formar. Em 1777, 

Piracicaba contava com 300 moradores e já tinha forças para sobreviver sozinha. 

A então freguesia recebeu autorização para se mudar para a margem esquerda do rio, 

em 1784. Foi executado um plano de arruamento de autoria do mestre entalhador 

Miguel Francisco Paes Soares, que seguia o esquema ortogonal rígido da época, com 

as quatro primeiras ruas demarcadas em traçado reto, no sentido norte-sul e as 

travessias no sentido leste-oeste, cada uma com doze metros de largura. 

Completamente cercado, o núcleo inicial foi se desenvolvendo a partir da pequena 

igreja, com as propriedades agrícolas a sua volta (Oliveira Bruno, 2004 – pelo site - 

http://www.genealogiafreire.com.br/jeo_historia_de_piracicaba.htm). 

A chegada do ciclo da cana-de-açúcar proporcionou a abertura de novas vias 

terrestres, e áreas antes abandonadas foram reativadas. Dessa forma, em 1816, o 

número de habitantes era superior a duas mil pessoas. O número de engenhos de 

açúcar e aguardente aumentou de 18 naquele ano, para 78 em 1822. 

 

3.4.1 Rua do Porto – Descrição da área de intervenção 

A primeira ocupação humana em Piracicaba ocorreu na margem direita do rio, logo 

abaixo do salto. Isso aconteceu, principalmente porque o risco de enchentes nessa 

área sempre foi menor; por se tratar do lado de dentro da curva do rio (Figura 15). 

 

 

Figura 15 - Vista aérea do Rio Piracicaba atualmente, mostrando o salto e sua curvatura. 
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Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=55749931 
 

Após a chegada dos portugueses, foi concebida pela coroa portuguesa a primeira 

sesmaria da região a Felipe Cardoso, e abrangia tanto a margem direita quanto a 

esquerda do rio. Em troca da real concessão, em 1725, o sesmeiro se comprometeu 

com o governo da capitania em abrir um caminho terrestre entre Piracicaba e Itu. E 

assim foi feito, mas cinco anos depois, o caminho foi fechado por determinação de 

Lisboa para evitar qualquer possibilidade de contrabando de ouro das recém 

descobertas minas de Cuiabá. Por isso, a povoação pela sesmaria de Cardoso não 

vingou (Martins, 2008 – pelo site - 

http://www.aprovincia.com.br/padrao.aspx?texto.aspx?idContent=8657&idContentSecti

on=755). 

Em 1767, o capitão povoador, Antonio Correa Barbosa, enviado pelo governador da 

capitania, D. Luis Antônio de Souza Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, para 

eregir uma povoação na foz do rio Piracicaba com o Tietê. Mas Barbosa achou melhor 

subir o rio, pois sabia da existência de um salto num local já trilhado e conhecido – 

segundo historiadores, como Sérgio Buarque de Holanda, desde 1693 já havia ali uma 

população fixa (Martins, 2008 – pelo site - 

http://www.aprovincia.com.br/padrao.aspx?texto.aspx?idContent=8657&idContentSecti

on=755). 

Com o capitão Correa Barbosa a frente, a vila foi fundada oficialmente no ano de 

1767. E, nesse primeiro instante, sua principal ocupação era a fabricação de canoas 

destinadas principalmente a colônia militar de Iguatemy, situada as margens do rio de 

mesmo nome na fronteira com o Paraguai. 

Iguatemy, como Piracicaba, teve sua fundação ordenada por Morgado de Mateus, 

possuía importante função estratégica naquela metade do século XVIII, por se situar 

em área de confronto entre portugueses e espanhóis. Freqüentemente assediada por 

castelhanos paraguaios, Iguatemy caiu definitivamente em 1777. Dez anos após a 

fundação de Piracicaba, que perdeu então, sua principal fonte de renda. 

Perdido o contato com o oeste e a principal fonte de renda, o pequeno núcleo viu-se 

obrigado a se aproximar de Itu, sua sede de comarca, e com a fronteira agrícola 

representada pela cana-de-açúcar. Por isso, em 1784, a povoação foi transferida para 

a margem esquerda do rio. O local que recebeu a população foi um alargamento do 

picadão de Cuiabá à beira do rio, que originou o atual Largo dos Pescadores, no 

cruzamento das atuais rua Moraes Barros e avenida Beira Rio. 

Nenhum indício sobrou da população da margem direita. A margem esquerda então, 

constituída pelo segundo núcleo de ocupação de Piracicaba possui os marcos mais 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=55749931
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antigos da cidade. Dali, a pequena vila cresceu, descendo o salto e formando a rua da 

praia (depois rua do porto – Figura 16) e subindo a colina do divisor de águas entre o 

rio Piracicaba e o córrego Itapeva, platô onde foi implantada a Casa de Câmara e a 

Igreja Matriz (Brusantin, 2009). 

 

 

Figura 16 – Mapa. Rua do Porto em destaque. Em cor. 

Fonte: GoogleMaps 
 

A edificação de maior valor histórico e mais significativa da margem esquerda é a 

chamada “Casa do Povoador” (Figura 17). Se trata de uma antiga construção em 

taipa, situada quase ao lado do Largo, que teve várias funções como a de entreposto 

de sal e alfândega à época em que por aquele ponto da margem lançava-se uma 

ponte, na direção da atual rua Prudente de Moraes. Provavelmente a edificação data 

da primeira metade do século XIX, mas fixou-se na memória popular como 

pertencente ao capitão povoador Antônio Corrêa Barbosa; exercendo uma forte 

atração no imaginário, constituindo-se assim num importante fator de identidade para 

a cidade e seus habitantes. 
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Figura 17 - Casa do Povoador. 

Fonte: http://www.pclq.usp.br/povoador3.jpg 
 

Na mesma margem, esquerda, o Largo dos Pescadores provavelmente é o local mais 

representativo da história da cidade. Como foi mencionado anteriormente, este local 

foi ponto de descanso das tropas que cruzavam o rio Piracicaba, transitando pela 

longa rota terrestre entre Itu e Cuiabá, e ponto que recebeu a mudança de margem em 

1784. 

O Largo dos Pescadores sedia festas folclóricas, como a do Divino Espírito Santo, 

tradicional festa da cidade há mais de 170 anos. Também é o tradicional ponto de 

descida de barcos as águas do rio, local de intenso movimento durante todo o ano, 

especialmente aos fins de semana. 

 

 

http://www.pclq.usp.br/povoador3.jpg
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Figura 18 - Festa do Divino Espírito Santo 

Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_1YIxt32yoWE/Sgmmhvm-
wNI/AAAAAAAACrw/5z1TcvRE57o/s400/festa+do+Divino.jpg 

 

A rua do porto, até meados do século XIX, era conhecida por rua da praia. O nome se 

alterou lentamente após o inicio das explorações comerciais portuárias naquele trecho 

do rio, logo abaixo do Largo dos Pescadores. O nome “rua do porto” provavelmente 

era associado a toda margem esquerda do rio e adjacências, correspondendo as 

atuais Avenida Beira Rio e a Rua do Porto (Brusantin, 2009). 

De qualquer forma, continuou a ser um local associado a enchentes, à doenças e à 

plebe que não tinha condições de viver nos altos do centro, local das classes mais 

elevadas. Esse estigma atravessou todo o século XIX, adentrou o XX, e de certa 

maneira perdura até hoje, somado a problemas como o tráfico de drogas, prostituição 

e violência (Brusantin, 2009). 

A Rua do Porto é associada também às chaminés das antigas olarias que retiravam 

barro do charco ali existente para a produção de tijolos e telhas. As olarias existiram 

até o começo da década de 1980, quando foram iniciadas as obras de drenagem 

daquele alagadiço e de construção da Avenida Beira Rio e do Parque da Rua do 

Porto. Desse processo, restaram apenas três chaminés e algumas poucas casas, uma 

das quais, utilizada hoje como um posto da Secretaria de Turismo, como mostram as 

figuras abaixo. 

 

  

Figura 19 - Posto da Secretaria de Turismo                           Figura 20 - Uma das chaminés restantes 
das olarias. 

Fonte: Acervo pessoal. 
 

No fim do século XIX, as margens passam por transformações físicas para a abertura 

dos canais que captariam água do rio para o abastecimento da cidade e para 

alimentar novos centros de produção: as instalações da fábrica de tecidos Santa 

Francisca e do Engenho Central. A fábrica de tecidos Santa Francisca foi construída 
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por Luiz de Queiroz em 1874, um industrial progressista e conhecedor de recentes 

tecnologias européias (Martins, 2008 – pelo site - 

http://www.aprovincia.com.br/padrao.aspx?texto.aspx?idContent=8657&idContentSecti

on=755). 

Para o abastecimento de energia elétrica e água para sua fábrica, Queiroz constituiu a 

primeira hidrelétrica de Piracicaba, por volta de 1892, passando a fornecer energia 

elétrica para toda a cidade. Sua fábrica foi vendida em 1902, passou a ter o nome de 

Fábrica de Tecidos Arethusina e depois novamente em 1912, passando a chamar 

Boyes e Cia. como é até os dias de hoje (Martins, 2008 – pelo site - 

http://www.aprovincia.com.br/padrao.aspx?texto.aspx?idContent=8657&idContentSecti

on=755). 

Atualmente, o local da antiga usina de Queiroz comporta o chamado “Museu da Água” 

(Figuras 21 e 22), que contém em seu acervo a história do abastecimento e geração 

de energia na cidade. O complexo da Boyes e do Engenho Central, são marcos do 

primeiro momento da arquitetura fabril na cidade. 

 

  

Figura 21 - Museu da Água. Fachada.            Figura 22 - Museu da Água. Detalhe. 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=55749931 
 

Assim como o porto da antiga rua da praia, os terrenos do Engenho Central, faziam 

parte de uma grande propriedade do Barão de Resende, a Fazenda São Pedro. O 

Barão, representante da aristocracia rural piracicabana, juntamente com um grupo de 

empresários, iniciaram neste local a mecanização da produção de açúcar na cidade 

em 1882. 

A esse complexo do Engenho Central adicionado a Boyes, foram continuamente 

acrescentadas novas edificações, de acordo com as necessidades, as novas 

tecnologias e os novos proprietários (Brusantin, 2009). Esse complexo consolidou-se 

ao longo do tempo como um importantíssimo fator de identificação visual da cidade, foi 

tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal em 1989, durante a primeira gestão do 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=55749931
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prefeito José Machado. A construção da Ponte Pênsil (figura 23), no início da década 

de 1990, proporcionou a inédita integração entre as margens, potencializando a 

vivência do espaço do Engenho pelo cidadão. Atualmente é um dos principais pontos 

de atração da cidade, atraindo eventos e turistas, impressionados pelas dimensões, 

pela visão do salto e pela exuberante vegetação de todo o entorno (Figura 24). 

 

 

Figura 23 - Ponte Pênsil e Engenho Central ao fundo. 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=55749931 
 

 

Figura 24 - Vista aérea de parte do Engenho Central. 

Fonte: http://static.blogstorage.hi-
pi.com/photos/anjoazul.spaceblog.com.br/images/gd/1207253741/piracicaba.jpg 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=55749931
http://static.blogstorage.hi-pi.com/photos/anjoazul.spaceblog.com.br/images/gd/1207253741/piracicaba.jpg
http://static.blogstorage.hi-pi.com/photos/anjoazul.spaceblog.com.br/images/gd/1207253741/piracicaba.jpg
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Atualmente a Rua do Porto também compreende inúmeros restaurantes, algumas 

antigas casas de pescadores restantes, e o Parque da Rua do Porto, utilizado todos os 

dias por moradores da região, principalmente. Como mostram as Figuras 25 e 26. 

 

 

Figura 25 - Alguns restaurantes da Rua do Porto. 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=55749931 
 

 

 

Figura 26 - Vista aérea do Parque da Rua do Porto. 

Fonte: 
http://www.jogosabertos2008.selam.piracicaba.sp.gov.br/userfiles/image/parque%20da%20rua

%20do%20porto.jpg 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=55749931
http://www.jogosabertos2008.selam.piracicaba.sp.gov.br/userfiles/image/parque%20da%20rua%20do%20porto.jpg
http://www.jogosabertos2008.selam.piracicaba.sp.gov.br/userfiles/image/parque%20da%20rua%20do%20porto.jpg
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4 PROJETOS DE ESPAÇOS CULTURAIS NO BRASIL E NO 
EXTERIOR 

 

Um centro cultural, em sua forma física, se trata de um espaço cultural, uma edificação 

que abriga atividades artístico-culturais variadas. A seguir são apresentados alguns 

espaços culturais de relevância no Brasil e exterior que permitirão analisar a 

arquitetura e os espaços internos. 

 

4.1 Parc de La Villette 

O Parc de La Villette, que não deixa de ser um complexo de cultura e que entre outras 

artes e ciências, a música tem destaque (pelo site - http://www.villette.com/fr/parc-

villette/). 

Procurando resgatar uma área deteriorada na periferia de Paris, França, o Parc de La 

Villette abrange museus, salas, áreas externas para concertos, jardins temáticos e 

escola, o programa do parque é bastante complexo. É constituído pela “Cité des 

Sciences et de l’ Industrie” (Cidade da Ciência e da Indústria), pela “Grande Halle”, 

pelo “Zénith” e pela “Cité de la Musique” (Cidade da Música). 

 

 

Figura 27 - Vista 3d do Parc de La Villette. 
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Fonte: http://www.cite-sciences.com/francais/ala_cite/villette/site.htm 
 

A Cidade da Música e o Conservatório Nacional localizam-se na entrada principal, 

ambos projetados por Christian de Portzamparc. Inaugurada em janeiro de 1995, a 

Cidade da Música é um convite à descoberta da música e seus múltiplos aspectos. 

Local de ensino e prática musical, de informação e descoberta, atingindo a todos os 

públicos: jovens, artistas e futuros artistas, amadores e profissionais da música. 

 

4.2 Centro Cultural Calouste Gulbenkian 

Também em Paris, criado em 1965, o Centro Cultural Calouste Gulbenkian tem como 

objetivo promover a cultura portuguesa na França. Este local apresenta obras de 

artistas portugueses em diversas áreas: pintura, escultura, fotografia, arquitetura. 

Conta com um programa de concertos e recitais que é concebido pelo Serviço de 

Música da Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, com a colaboração do Centro 

de Paris que se encarrega da sua organização. O critério a que obedece esta 

programação inclui: solistas portugueses de grande prestígio, solistas da Orquestra 

Gulbenkian e laureados de concursos internacionais (de acordo com o site oficial do 

centro cultural, 2010). 

 

4.3 Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) 

No Brasil, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), localizado em Brasília, foi 

inaugurado no dia 12 de outubro de 2000, com o objetivo de inserir a capital do país 

no roteiro nacional dos melhores eventos e produções culturais. Desde então, o CCBB 

consolidou-se como um dos principais protagonistas do cenário artístico brasiliense, 

desenvolvendo uma programação pautada em valores como diversidade temática, 

brasilidade, ineditismo e relevância cultural. Além disso, todo trabalho é voltado para 

possibilitar acesso à cultura aos diversos segmentos da sociedade. 

Se trata de um espaço multidisciplinar, que abriga as diferentes expressões da arte. 

Possui cinema, teatro, salas de exposição e locais para debate e rodas de leitura, 

além de um amplo espaço externo, com jardins e uma cafeteria (pelo site - 

http://www.paragonbrasil.com.br/conteudo.php?item=2525, 2010) 

Os projetos realizados no CCBB aliam conhecimento e entretenimento cultural nas 

áreas de música, teatro, artes plásticas, cinema, dança, literatura, idéias e arte-

educação. 

http://www.musica.gulbenkian.pt/
http://www.musica.gulbenkian.pt/
http://www.paragonbrasil.com.br/conteudo.php?item=2525
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Ele funciona no SCES (Setor de Clubes Esportivos Sul), no Edifício Tancredo Neves, 

projetado por Oscar Niemeyer para abrigar a área de educação do BB (ver Figuras a 

seguir). (Pelo site - http://www.bb.com.br/portalbb/page504,128,10544,0,0,1,1.bb? 

codigoNoticia=18050&codigoMenu=10675 ). 

 

 

Figura 28 - Parte da fachada do CCBB. 

Fonte: 
http://www.guiadasemana.com.br/Brasilia/Musica_e_Artes/Estabelecimento/Centro_Cultural_B

anco_do_Brasil.aspx?id=10768 
 

 

Figura 29 - Fachada do CCBB em perspectiva. 

Fonte: http://br.olhares.com/centro_cultural_banco_do_brasil_brasilia_foto1952274.html 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
http://br.olhares.com/centro_cultural_banco_do_brasil_brasilia_foto1952274.html
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Assim como na música, o ritmo presente nas aberturas dessa edificação é uma marca 

muito forte. Outras características musicais também podem ser vistas no edifício, 

como a fluidez e a dinâmica, na plasticidade da construção. 

 

4.4 Centro Cultural de São Paulo (CCSP) 

Já o Centro Cultural de São Paulo (CCSP), inaugurado em 1982, na cidade de mesmo 

nome, foi concebido inicialmente para abrigar uma extensão da Biblioteca Mário de 

Andrade, o projeto acabou sofrendo, no decorrer de suas obras, uma série de 

adaptações para se transformar em um dos primeiros espaços culturais 

multidisciplinares do país (CCSP, 2010). 

A concepção do centro cultural foi baseada em extensa pesquisa para entender o que 

significava o acesso à informação em um país como o Brasil. O edifício foi projetado 

com o objetivo de facilitar ao máximo o encontro do usuário com aquilo que seria 

oferecido no centro cultural. Dessa maneira, a arquitetura do prédio não obedeceu a 

padrões pré-estabelecidos, privilegiando as dimensões amplas e as múltiplas entradas 

e caminhos. Seguem alguns croquis do projeto. 

 

 

Figura 30 - Croquis do CCSP. 

Fonte: http://www.centrocultural.sp.gov.br/ccsp_historico.asp 
 

 

http://www.centrocultural.sp.gov.br/ccsp_historico.asp
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Figura 31 - Croqui do CCSP. 

Fonte: http://kikipedia.wordpress.com/2009/05/16/centro-cultural-sao-paulo/ 
 

Este projeto foi amplamente discutido na mídia, pois, além de apresentar conceitos 

inéditos como integração e multidisciplinaridade, conforme as plantas abaixo, sua 

construção contou com alguns problemas de ordem técnica, já que apresentava 

muitas inovações arquitetônicas. 

 

 

Figura 32 - Planta do Piso Caio Graco. 

Fonte: http://www.centrocultural.sp.gov.br/pdfs/plantapisocaiograco.pdf 
 

http://kikipedia.wordpress.com/2009/05/16/centro-cultural-sao-paulo/
http://www.centrocultural.sp.gov.br/pdfs/plantapisocaiograco.pdf
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Figura 33 - Planta do Piso Flávio de Carvalho. 

Fonte: http://www.centrocultural.sp.gov.br/pdfs/plantapisoflaviodecarvalho.pdf 
 

 

Figura 34 - Planta da Sala Tarsila do Amaral. 

Fonte: http://www.centrocultural.sp.gov.br/pdfs/plantasalatarsila.pdf 

http://www.centrocultural.sp.gov.br/pdfs/plantapisoflaviodecarvalho.pdf
http://www.centrocultural.sp.gov.br/pdfs/plantasalatarsila.pdf
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Pesquisas e experimentações tiveram que ser realizadas antes que se pudesse 

chegar ao produto final. Para viabilizar as formas arrojadas pretendidas pelos 

arquitetos, utilizou-se dos mais variados materiais, como vidro, aço, concreto, acrílico, 

tijolo e tecido; gerando uma certa textura no edifício, como acontece na música com a 

sobreposição de sons e ritmos, conforme mencionado anteriormente. 

A imagem abaixo mostra um detalhe de algumas formas da edificação, bem fluidas, 

similares com um arranjo musical. 

 

 

Figura 35 - Detalhe do edifício. 

Fonte: http://www.centrocultural.sp.gov.br/ccsp_historico.asp 
 

O CCSP oferece espetáculos de teatro, dança e música, mostras de artes visuais, 

projeções de cinema e vídeo, oficinas, debates e cursos, além de manter sob sua 

guarda expressivos acervos da cidade de São Paulo: a Coleção de Arte da Cidade a 

Discoteca Oneyda Alvarenga, a coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas de Mário 

de Andrade, o Arquivo Multimeios e um conjunto de bibliotecas que ocupa uma área 

superior a 9 mil m² (de acordo com o site oficial do CCSP, 2010). 

Imagem de uma das bibliotecas, detalhe que mostra as formas incomuns, orgânicas e 

fluidas das colunas. 

 

http://www.centrocultural.sp.gov.br/ccsp_historico.asp
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Figura 36 - Vista de uma parte de uma das bibliotecas. 

Fonte: http://kikipedia.wordpress.com/2009/05/16/centro-cultural-sao-paulo/ 
 

Com quatro pavimentos e uma área de 46500 m², o projeto arquitetônico se destaca 

por sua integração com o entorno. O projeto dos arquitetos Luiz Benedito Telles e 

Eurico Prado Lopes dissolve a construção na topografia do terreno. De fachada 

dinâmica, sem barreiras, convida quem passa a entrar. Para quebrar a rigidez do 

concreto e do aço, amplamente utilizados na construção, o projeto arquitetônico previu 

imensos espaços vazados e envidraçados, que permitem a entrada de luz natural, e 

ainda manteve, no centro da construção, um jardim de 700m², onde a vegetação 

original foi preservada (CCSP, 2010). 

A construção completa do Centro Cultural, conforme prevista em seu projeto original, 

nunca chegou a ser concluída. A respeito disso, o CCSP firmou-se como um pólo de 

apoio às produções experimentais, um ponto de encontro de artistas, um lugar de 

convivência que assumiu a característica de extensão da casa de seus 

freqüentadores. 

Localizado em um ponto estratégico da cidade, atravessado entre a Rua Vergueiro e a 

Avenida 23 de maio, próximo à Avenida Paulista e junto a duas estações de metrô, a 

instituição tem um número expressivo de freqüentadores. Sua programação 

diversificada, oferecida gratuitamente ou a preços populares, atrai faixas distintas da 

população, fazendo do CCSP um dos espaços culturais mais democráticos da cidade. 

Em 2003, recebeu 650 mil usuários, uma visitação comparável à dos maiores museus 

e centros culturais do mundo. 

 

http://kikipedia.wordpress.com/2009/05/16/centro-cultural-sao-paulo/
http://www.centrocultural.sp.gov.br/ccsp_entrevista.asp
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Figura 37 - Vista aérea do CCSP junto ao entorno. 

Fonte: http://kikipedia.wordpress.com/2009/05/16/centro-cultural-sao-paulo/ 
 

4.5 Centro Cultural na antiga Estação Ferroviária de Araras 

O conjunto da antiga estação ferroviária de Araras, no estado de São Paulo, datado do 

final do século XIX, pertencia a Companhia Paulista de Estrada de Ferro e integrava 

um ramal incorporado pelo FEPASA no inicio da década de 1970, porém em menos de 

dez anos depois os trens de passageiros deixaram de circular por ali e em seguida os 

de carga. Abandonada, a estação passou por saqueamentos e deterioração ao 

decorrer dos anos, restando apenas ruínas. Conforme as figuras 38 à 40. (Corbioli, 

2009 – pelo site - http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/aum-arquitetos-centro-

cultural-06-01-2010.html). 

 

  

Figura 38 - Ruínas da Estação Ferroviário 
da Araras 

Figura 39 - Ruínas da Estação Ferroviário 
da Araras 

http://kikipedia.wordpress.com/2009/05/16/centro-cultural-sao-paulo/
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Figura 40 - Ruínas da Estação Ferroviário da Araras. 

Fonte: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/aum-arquitetos-centro-cultural-06-01-2010.html 
 

No ano 2000, a prefeitura desapropriou a área com o objetivo de transformá-la num 

centro cultural para o público jovem. Foi feito um concurso em 2003 e escolhida a 

proposta do escritório Aum Arquitetos, que previa a recuperação da estrutura existente 

e a construção de um volume, onde seria instalada a biblioteca. 

A intervenção foi bem extensa, e a partir do auxílio de um acervo histórico foi possível 

recuperar a aparência original dos prédios. Aproveitando a antiga estrutura, os 

arquitetos reconstruíram os edifícios deteriorados e utilizaram o aço corten para 

distinguir os novos elementos dos preexistentes. (Corbioli, 2009 - – pelo site - 

http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/aum-arquitetos-centro-cultural-06-01-

2010.html). 

 

 

http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/aum-arquitetos-centro-cultural-06-01-2010.html
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Figura 41 - Maquete eletrônica do projeto. 

Fonte: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/aum-arquitetos-centro-cultural-06-01-2010.html 
 

 

Figura 42 - Implantação do projeto. 

Fonte: 
http://www.arcoweb.com.br/index2.php?option=com_content&task=view&id=4723&pop=1&pag

e=0&Itemid=14&link_aux=true 
 

 

 

Figura 43 - Corte A 

Fonte: 
http://www.arcoweb.com.br/index2.php?option=com_content&task=view&id=4723&pop=1&pag

e=0&Itemid=14&link_aux=true 
 

O projeto conta com um auditório pra duzentas pessoas, no antigo armazém (Figuras 

44, 45 e 46). No pátio formado pela implantação desalinhada de duas antigas 

edificações foram criados um deque de madeira para mesas do café e uma rampa 

para o acesso ao bloco do auditório (Figura 47). 

 

http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/aum-arquitetos-centro-cultural-06-01-2010.html
http://www.arcoweb.com.br/index2.php?option=com_content&task=view&id=4723&pop=1&page=0&Itemid=14&link_aux=true
http://www.arcoweb.com.br/index2.php?option=com_content&task=view&id=4723&pop=1&page=0&Itemid=14&link_aux=true
http://www.arcoweb.com.br/index2.php?option=com_content&task=view&id=4723&pop=1&page=0&Itemid=14&link_aux=true
http://www.arcoweb.com.br/index2.php?option=com_content&task=view&id=4723&pop=1&page=0&Itemid=14&link_aux=true
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Figura 44 - Foto do auditório no local do antigo armazém. 

Fonte: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/aum-arquitetos-centro-cultural-06-01-2010.html 
 

 

 

Figura 45 - Planta do bloco do auditório. 

Fonte: 
http://www.arcoweb.com.br/index2.php?option=com_content&task=view&id=4723&pop=1&pag

e=0&Itemid=14&link_aux=true 
 

 

 

http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/aum-arquitetos-centro-cultural-06-01-2010.html
http://www.arcoweb.com.br/index2.php?option=com_content&task=view&id=4723&pop=1&page=0&Itemid=14&link_aux=true
http://www.arcoweb.com.br/index2.php?option=com_content&task=view&id=4723&pop=1&page=0&Itemid=14&link_aux=true
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Figura 46 - Corte B. 

Fonte: 
http://www.arcoweb.com.br/index2.php?option=com_content&task=view&id=4723&pop=1&pag

e=0&Itemid=14&link_aux=true 
 

 

 

Figura 47 - Rampa com piso e guarda-corpo de aço corten define o acesso ao auditório. 

Fonte: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/aum-arquitetos-centro-cultural-06-01-2010.html 
 

O aço corten aparece no revestimento externo do antigo embasamento de pedras do 

prédio, no guarda-corpo e nos painéis que vedam os vãos onde antes encostavam 

caminhões para carga e descarga. 

As intervenções abrangeram ainda a plataforma, que ganhou novos pilares, iguais aos 

roubados. Ela responde pela articulação do conjunto e induz os visitantes a percorrer 

todo o centro. Sua antiga cobertura metálica foi restaurada e ganhou extensão em 

concreto para ampliar a área externa coberta onde são realizados eventos (Figura 48). 

No antigo prédio da sede hoje funciona a administração do centro; a casa do chefe da 

estação abriga vestiários para funcionários, sala da segurança e outros setores de 

serviços. (Corbioli, 2009 - – pelo site - http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/aum-

arquitetos-centro-cultural-06-01-2010.html). 

 

http://www.arcoweb.com.br/index2.php?option=com_content&task=view&id=4723&pop=1&page=0&Itemid=14&link_aux=true
http://www.arcoweb.com.br/index2.php?option=com_content&task=view&id=4723&pop=1&page=0&Itemid=14&link_aux=true
http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/aum-arquitetos-centro-cultural-06-01-2010.html
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Figura 48 - A marquise e a arquibancada favorecem a realização de eventos externos. 

Fonte: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/aum-arquitetos-centro-cultural-06-01-2010.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/aum-arquitetos-centro-cultural-06-01-2010.html
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5 O PROJETO 
 

5.1 Localização 

Como já mencionado, o projeto do centro cultural será está localizado na cidade de 

Piracicaba, na Rua do Porto (Figuras 49 a 52). Este local foi escolhido devido a sua 

importância histórica, por atrair cidadãos piracicabanos e turistas, além de ter boa 

acessibilidade e infra-estrutura. 

 

 

Figura 49 - Vista aérea da Rua do Porto. 

Fonte: Google Earth. 
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Figura 50 - Mapa da Rua do Porto, mostrando principais as vias de aceeso a área. 

Fonte: Google Maps. 
 

A região da Rua do Porto abriga o poder executivo da cidade, a Prefeitura Municipal, e 

conforme mencionado oferece muitos atrativos como o Museu da Água, o Engenho 

Central, a Ponte Pênsil, os restaurantes e o Parque da Rua do Porto. Além dos 

eventos culturais que ocorrem ali. Portanto, a instalação do centro cultural neste local 

daria continuidade a esse roteiro, com eventos freqüentes e nova oportunidade de 

espaço para atrações e aprendizado. 
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Figura 51 - Área do projeto destacada no retângulo vermelho e os atrativos da região. 
 

 

Figura 52 - Área destinada ao projeto, colorida na elipse. 
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Fonte: Google Earth. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 53 - Detalhe. Área destinada ao projeto. 

Fonte: http://www.ipplap.com.br/docs/BR-PRANCHA-1.pdf 

 
O terreno escolhido para o projeto se encontra na extremidade da Rua do Porto, 

depois dos restaurantes, entre o Parque da Rua do Porto e o Rio Piracicaba, ao lado 

de uma importante avenida do município, Av. Dr. Paulo de Moraes, que cruza o rio, 

ligando o Centro da cidade ao outro bairro, Nova Piracicaba. O terreno possui Ele 

conta com uma extensão de aproximadamente 230 metros e área de 1900 m². 

Nesse local existem duas chaminés e uma pequena casa que faziam parte das antigas 

olarias existentes na região (Figura 54), e devido a sua importância histórica foram 

tombadas pelo CODEPAC (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural). 

Área escolhida para o projeto 
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Figura 54 - A casa e uma das chaminés remanescentes das olarias. 

Fonte: Acervo pessoal. 
 

Antigamente o casebre pertencia ao zelador de uma das olarias. Atualmente, é a 

chamada Casa do Artesão, funciona apenas aos fins de semana e feriados, 

oferecendo cursos e exposição de artesanato local. É rodeada por árvores nativas e 

se encontra à em frente do ao Calçadão da Rua do Porto (Figuras 55 a 57). 

 

  

Figura 55 - Casa do Artesão rodeada por 
árvores. 

Figura 56 - Calçadão da Rua do Porto, 
atrás da Casa do Artesão. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 57 - Localização do Calçadão, Casa do Artesão e das Chaminés. 

Fonte: Google Earth. 
 

Há também um campo de futebol na área, que a Prefeitura aluga esporadicamente 

para associações, conforme as Figuras a seguir. 

 

 

Figura 58 - Campo de futebol à esquerda do calçadão. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 59 - O campo de futebol. 

Fonte: Acervo pessoal. 
 

O Calçadão da Rua do Porto, executado no ano de 2006 pela Prefeitura Municipal, é 

um dos resultados do Projeto Beira Rio. Projeto este, que visa o processo contínuo de 

desenvolvimento das áreas próximas ao Rio Piracicaba, desde 2001, com políticas e 

projetos focados na relação rio/cidade. (Pelo site - 

http://www.ipplap.com.br/projetos_beirario.php). 

O Calçadão está localizado entre a área escolhida para o projeto do centro cultural e o 

Rio Piracicaba, e percorre boa parte da Rua do Porto, sendo de uso exclusivo de 

pedestres, ele possuitêm postes de luziluminação, bancos, lixeiras e telefones públicos 

em sua extensão, além de alguns decks de uso dos restaurantes próximos e mirantes 

para os pedestres. (Figuras 60 a 63). 
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Figura 60 - Extensão do Calçadão da Rua do Porto - . eEm amarelo. 

Fonte: Google Earth. 
 

 

Figura 61 - Mirante ao lado do Calçadão. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 62 - Deck de um dos restaurantes. Figura 63 - Bancos e orelhões. 

Fonte: Acervo pessoal. 
 

5.2 Programa de Necessidades 

A partir do levantamento fotográfico e histórico da área, o programa de necessidades 

buscou proporcionar diferentes atividades relacionadas à cultura e também as áreas 

livres integradas ao entorno, procurando atingir o público de todas as faixas etárias. A 

proposta projetual está dividida em duas partes:Contará com: 

i. No entorno da área - estacionamento, parque musical, parque lúdico, ciclovia, 

calçada ampla para pedestres, pista de caminhada de saibro. 

ii. No O edifício - recepção e área administrativa, centro de exposições, auditório, 

salas para cursos de artesanato, restaurante, jardins, sala de leitura, salas de 

música, salas de dança, área de convivência e serviços. 

 

5.3 Memorial do Projeto do Centro Cultural 

O Projeto Beira Rio, já mencionado anteriormente, revitalizou grande parte da Rua do 

Porto, porém o terreno escolhido para o projeto não entrou nessa revitalização. 

Portanto, aAtualmente existe interesse da Prefeitura Municipal de Piracicaba em 

revitalizá-lo, ; algumas idéias já foram concebidas, mas nenhuma realizada. O projeto 

do Centro Cultural uniu algumas dessas diretrizes com as necessidades da área e do 

próprio projeto do Centro. 

Como no terreno existem as duas chaminés e a Casa do Artesão, tombadas pelo 

CODEPAC, elas foram incorporadas ao projeto. E dessa forma, o artesanato também 

teve papel importante na definição dno Centro Cultural. 

A seguir é apresentado cada um dos itens propostos: 
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 Área de estacionamento 
Ao analisar o fluxo das vias do entorno (Figura 64) e os estacionamentos já existentes 

na região – para atender devido aos restaurantes da área, foi definida umaa nova área 

que seria destinada aode estacionamento para atender a demanda do Centro Cultural. 

Como já existe outro campo de futebol em uma na região próxima ao campo de futebol 

existente no terreno (, com a mesma finalidade decom locação também realizada pela 

Prefeitura), optou-se por utilizar o espaço do campo existente na área do projeto para 

este novo estacionamento. E, dessa forma, oEste novo estacionamento dar;aia 

continuidade a um estacionamento próximo que atende aos restaurantes nos finais de 

semana (ver Figura 65). 

 

 

Figura 64 - Fluxo das vias do entorno representado pelas setas. 

Fonte: Google Earth. 
 

 

Figura 65 - Localização das áreas a serem reutilizadas no projetode interesse. 
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Fonte: Google Earth. 
 

Para diferenciar -se dos estacionamentos proposto existentes e das vias de acesso e 

para permitir uma permeabilidade da água da chuva, optou-se por utilizar piso 

intertravado ao invés de asfalto, empregando assim a questão da territorialidade, 

definida por Altman (1975) como “conjunto de comportamentos e atitudes por parte de 

um indivíduo ou grupo, baseados em controle percebido, tentado ou real sobre um 

espaço físico definível, objeto ou idéia, que pode implicar em ocupação habitual, 

defesa, personalização e demarcação” (Figura 66). A territorialidade também está 

presente em outros espaços do Centro Cultural.  

 

 

Figura 66 - Estacionamento do Centro Cultural de piso intertravado, em tom mais claro 
que o asfalto. 

 

As calçadas e o Calçadão da Rua do Porto também são em piso intertravado, portanto 

para diferenciá-los do estacionamento, foi proposta uma diferenciação na cor do piso 

deste é diferente. - uUm tom entre o do asfalto e das calçadas.  

O estacionamento pPossui uma área de 4500 m² e 130 vagas, . Ele é sombreado 

pelas árvores existentes nos canteiros centrais, propostos. O fluxo de carros de 

passeio e de carga e descarga se dão conforme as Figuras a seguir. 
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Figura 67 - As setas indicam o fluxo de carros de passeio. 
 

 

Figura 68 - As setas indicam o fluxo de carros de carga e descarga. 
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 Área para pedestres e ciclistas 
Foi proposto para os pedestres uma calçada ampla que envolve todo o Centro 

Cultural, incluiu-se na proposta possui uma ciclovia, localizada  em seu centroentre 

duas faixas de calçadas – interna e externa ao centro cultural que, ao encontrar com o 

Calçadão, se torna ciclofaixa, conforme mo mostram as Figuras abaixo. 

 

 
Figura 69 - Vista da implantação do projeto – calçadas (em cinza) e ciclovia (em laranja). 

 

 
Figura 70 - Vista em corte da calçada com a ciclovia. 

 

A calçada é dividida pela ciclovia e dois canteiros para proporcionar segurança a todos 

os usuários – ciclistas e pedestres. , Ccada parte segmento da calçada desta mede 5 

metros de largura, os canteiros medem 1,5 metros cada e a ciclovia 2,5 metros, 
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conforme recomenda a legislação referente a infraestrutura de calçadas e ciclovias. 

Como a ciclovia tem mão dupla, cada parte via mede 1,25 metros. 

O piso daA ciclovia é deum asfalto pintado de vermelho e o da calçada em é piso 

intertravado, para dardando continuidade ao piso do Calçadão e das calçadas 

existentes na região, sendo utilizada também da mesma cor. Apenas quandoNos 

cruzamentos da a ciclovia encontra com o calçadão, será adotada torna uma faixa 

pintada de vermelho sobre o piso intertravado, conforme legislação específica. 

Para não haver interferências de pedestres na ciclovia, principalmente crianças, os 

canteiros foram projetados pra terem espécies arbustivas. O ideal é que neles sejam 

cultivadas espécies arbustivas densas, como o cipreste (Figura 71), que podado tem a 

função de cerca viva, protegendo então a ciclovia e os ciclistas de terceiros. 

 

 

Figura 71 - Cipreste, podado, utilizado como cerca viva. 

Fonte: http://www.viveirodoico.com.br/cipreste%207.htm 
 

A ciclovia e a ciclofaixa devem ter sinalização horizontal, conforme as normas ser bem 

sinalizadas para a prevenção de prevenir acidentes, seja colisões entre ciclistas ou 

colisões de ciclistas com pedestres. Para isso, há a necessidade de faixas pintadas ao 

centro em todo seu percurso, e sinalização nos cruzamentos, pois a preferência 

sempre é do pedestre (Figura 72). 
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Figura 72 - Ciclovia. Sinalização Horizontal. 

Fonte: http://www.ciclobr.com.br/diasemcarro/noticias47.asp 
 

A iluminação também é um fator importante nas áreas de , na ciclovia, na calçada, nos 

parques infantis e em todo o entorno do Centro Cultural. , aA proposta é inserir um 

poste de luz iluminação de LEDs (ver Figuras 73 a 76) com tecnologia modular, que 

facilita a troca de LED no caso de um deles queimar, ele tem o dobro de vida útil em 

relação ao poste convencional utilizado nas ruas, e gasta 30% menos energia; além 

possuir  do um design diferenciado que se encaixa no projeto como um todo. 

 

 

Figura 73 - Esquema do poste de luz. 

Fonte: http://www.donttalkaboutlife.com/2008_12_01_archive.html 
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Figura 74 - Raio de iluminação do poste. 

Fonte: http://inhabitat.com/2008/12/29/new-york-city-to-install-led-streetlamps/ 
 

  

Figura 75 - Poste aceso durante a noite. Figura 76 - Poste apagado ao dia. 

Fonte: http://inhabitat.com/2008/12/29/new-york-city-to-install-led-streetlamps/ 
 

 Parque Musical 
Foi proposto a inclusão de um Parque Musical na área externa do Centro Cultural com 

o objetivo de unir a brincadeira e com o aprendizado das crianças. Este parque possui, 

num espaço de 920 m², o Parque Musical (Figura 77). 

 

 

Figura 77 - Vista em planta do Parque Musical. 
 

Este parque situa-se eEm outro nível do prédio proposto, ou seja ele está inserido na 

cota 1,5m acima da cota meio metro acima da calçada, este desnível para 

CHAMINÉ - QUIOSQUE 
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marcardelimita bem a área do parque e por dificultar que as crianças se dispersem 

facilmente no entorno do Centro Cultural. Para vencer este desnível foi projetado , por 

isso a necessidade de alguns degraus e rampas de cimento para acesso ao parque. 

No parque o piso proposto é deve ser de cimento pintado; em suas extremidades 

foram locados  nas extremidades, onde estãoalguns bancos, com algumas 

formasformatos diferenciados diferentes. A localização e cor propostas foram 

pensadas, para facilitar o deslocamento de adultos e carrinhos de bebe, e chamar a 

atenção das crianças através da diferenciação com asde cores e formas. No centro, 

onde ficam os brinquedos, o piso é de areia. Nas laterais do parque que onde não 

foram propostos houverem degraus e rampas, foi inserido existe um guarda corpo 

para maior segurança dos usuários. 

 

 

Figura 78 - Croqui de um espaço lúdico musical. 

Fonte: http://glamurama.uol.com.br/Materia_verde-47546.aspx 
 

Nesta área destinada ao Parque Musical se encontra uma das antigas chaminés 

tombadas, para uni-la ao projeto a proposta é consistiu em construir um quiosque, de 

estrutura de madeira e telha cerâmica ao redor dela, com um balcão circular para a 

venda de sorvete. 

No parque também deve haver uma área para lavar mãos, pés e brinquedos que as 

crianças possam levar, e área para bebedouro. 

Os brinquedos devem ser sonoros, onde a manipulação das crianças cria diferentes 

sons, o intuito é gerar curiosidade no público infantil em relação à música e como ela é 
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produzida. As Figuras a seguir mostram exemplos de brinquedos e espaços lúdico-

musicais, além do exemplo da Orquestra Mágica, citado anteriormente, no SESC 

Itaquera em São Paulo. 

 

  

Figura 79 - Brinquedo musical de uma 
praça lúdica em Mariana (MG). 

Figura 80 - Brinquedo musical de uma 
praça lúdica em Mariana (MG). 

Fonte: http://www.tremdavale.org/en/estacoes/estacao-mariana/ 

 

Foi proposto, próximo a área do parque um local destinado às crianças, para lavagem 

de mãos, pés e brinquedos, e uma área para bebedouro. 

 

 Parque Lúdico 
Próximo ao Parque Musical, foi projetado estáum o Parque Lúdico. Ele possui 

Comuma área de 550 m². 

Ele também foi projetado a uma cota de 1,0m acima Também em outro do nível, um 

metro acima da calçada, e possui com a mesma intenção do Parque Musical - marcar 

bem a área do parque e dificultar que as crianças se dispersem facilmente no entorno 

do Centro Cultural. Em função da diferença de nível (cota) também por isso ahouve a 

necessidade criarde alguns degraus e rampas dem cimento. Seguiu-sendo a mesma 

linguagem no piso das demais áreas, cimento pintado nas extremidades com formas e 

cores diferentes, e areia no centro. Para as mesmas finalidades do Parque Musical.  

Possui Com bancos no piso de cimento e um quiosque, de estrutura de madeira e 

telha cerâmica, com uma mesa e banco circular sob ele (ver Figura 81). 

 



 56 

 

Figura 81 - Vista em planta do Parque Lúdico. 
 

Nas laterais do parque que não houverem degraus e rampas, igualmente há um 

guarda corpo para maior segurança dos usuários. 

Também deve haver uma área para lavar mãos, pés e brinquedos que as crianças 

possam levar, e área para bebedouro. 

O projeto do parque utilizou o conceito pedagógico de “blocos lógicos”, um jogo 

didático composto por peças geométricas coloridas, criadas na década de 50 pelo 

matemático húngaro Zoltan Paul Dienes, e bastante eficiente para o exercício lógico e 

o raciocínio abstrato. A função dos blocos lógicos é dar às crianças a chance de 

realizar as primeiras operações lógicas, como correspondência e classificação, 

conceitos que para os adultos são automáticos. O conceito está diretamente 

relacionado às pesquisas do psicólogo suíço Jean Piaget, segundo o qual o raciocínio 

abstrato é reforçado através do contato físico, que ocorre quando a criança pega, 

observa e identifica os atributos das formas geométricas, suas cores e dimensões. Ao 

transportar o conceito de blocos lógicos para a arquitetura, a intenção é que as 

crianças criem seus próprios jogos e brincadeiras (Pelo site - 

http://fabianosobreira.wordpress.com/2009/07/17/espaco-ludico/). 

O espaço do Parque Lúdico propõe que a criança saia da rotina de uso e 

comportamento dos brinquedos tradicionais, com planos, blocos, passagens, barras, 

cheios e vazios, que combinados às cores e formas geométricas oferecem inúmeras 

possibilidades criativas, conforme apresentam as Figuras abaixo. 
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Figura 82 - Croqui de “brinquedos” sugeridos no Parque Lúdico. 

Fonte: http://fabianosobreira.wordpress.com/2009/07/17/espaco-ludico/ 
 

 

 

Figura 83 - Em corte. Possibilidades de interação das crianças com as placas. 

Fonte: http://fabianosobreira.wordpress.com/2009/07/17/espaco-ludico/ 
 

  

Figura 84 - Foto de espaço lúdico em 
Brasília. 

Figura 85 - Foto de espaço lúdico em 
Brasília. 

Fonte: http://fabianosobreira.wordpress.com/2009/07/17/espaco-ludico/ 
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Figura 86 - O espaço sendo utilizado de diferentes formas pelas crianças. 

Fonte: http://fabianosobreira.wordpress.com/2009/07/17/espaco-ludico/ 
 

 Centro Cultural 
O volume do edifício do Centro Cultural foi definido a partir das exigências físicas e 

históricas do terreno, do programa de necessidades e das características semelhantes 

à entre a música e a arquitetura. O resultado foi um edifício com dois volumes 

distintos, um maior como corpo principal do projeto e um secundário ligado ao primeiro 

ele (Figuras 87 a 89). 

 

 

Figura 87 - Vista superior das formas básicas que deram origem ao edifício. 
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Figura 88 - Vista posterior em relação ao calçadão – Rua do Porto. 
 

 

Figura 89 - Vista lateral esquerda. 
 

A geometria confere identidade ao edifício. O módulo maior foi posicionado de forma a 

abraçar a antiga casa existente no terreno, a Casa do Artesão, e também incorpora 

uma das chaminés (Figura 90) e o módulo menor. , É neste edifício nele que se 

localizam a maior parte de atividades e serviços oferecidos pelo Centro Cultural. O 

módulo menor abriga apenas o auditório. 

 

 

Figura 90 - Localização da Casa do Artesão e da Chaminé. 
 

Como o objetivo de “levar, no bloco maior,” o exterior para o interior, no bloco maior, 

foram propostas muitas aberturas foram propostasno edifico; outra particularidade 

deste edifício refere-se as paredes externas, estas foram projetadas de forma 

inclinada e inclinado,para que elas possam ele mesmo projetar sombras sobre suas 
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faces deste bloco. 

Na área existem muitas árvores nativas, durante a elaboração do projeto foram 

retiradas apenas as necessárias para a implantação dos edifícios. 

Uma marquise, que serve como deck do restaurante no piso superior, marca a entrada 

principal do edifício na face voltada para o Rio Piracicaba e o Calçadão da Rua do 

Porto. Na frente desta entrada, foi proposto um mirante foi proposto, seguindo o 

desenho planejado pela Prefeitura Municipal de Piracicaba para os decks já existentes 

na área, a beira rio. 

Na outra extremidade do Centro Cultural está foi projetada uma entrada secundária, 

voltada para a Rua Alidor Pecorari, para facilitar a entrada e saída de alunos no caso, 

por exemplo, de alunos deixados pelos paisque utilizem a rua lateral do centro, no dia-

dia de suas atividades (ver Figura 91). 

 

 
 

Figura 91 - Entradas. 
 

I. Pavimento Térreo 
O pavimento térreo possui, com 2600 m² de área construída., Este pavimento é 

compreendidocompreende de blocos com construçõesconstruídos e com grandes 

aberturas em sunas extremidades, ; e na área central há: canteiros, a antiga casinha 

do artesão e uma grande rampa de acesso ao segundo pavimento (ver Figura 92). 
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O piso da área de circulação é intertravado, como o do exterior do edifício, para dar 

continuidade ao entorno e, é uma das formas de lavar o exterior para o interior. 

 

 

 
Figura 92 - Pavimento térreo. Planta. 

 

A idéia para a casinha Casa do Artesão é transformá-la em um pequeno museu, 

mobilihando-a como era na época em que foi construída e colocando ali mais 

informações da história da cidade e da região da Rua do Porto, despertando assim a 

curiosidade do público para entrar no pequeno ambiente e o conhecer melhor esta 

história. 

Tirando a função de Casa do Artesão da casa, o artesanato foi incorporado no 

programa de necessidades do Centro Cultural; então, no pavimento térreo foram 

projetadas existem quatro salas para aulas de artesanato e uma área de exposição 

das peças que forem produzidas no local. 

A partir dDe uma das aberturas laterais desse pavimento é possível avistar visualizar 

uma área de caminhada do lado externo do prédio, despertando assim, a curiosidade 

do público a para explorar o local. Da área central há o acesso em mesmo nível para o 

outro bloco do edifício, onde está o auditório. E, no pavimento térreo também está a 

recepção e a parte administrativa do Centro Cultural. A seguir é apresentado cada um 

dos ambientes projetados neste andar do edifício. 

 
o Administração 

A área da administração das atividades do Centro Cultural (Figura 93) compreende 

ENTRADA PRINCIPAL 

ENTRADA SECUNDÁRIA 
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182 m² de área no total construída. Ela possui, toda em piso cerâmico e é composta 

porcom grandes janelas, com exceção exceto das áreas dos sanitáriono banheiro e 

depósitos. possui, e portas pivotantes de vidro na entrada (Figura 93). Este ambiente 

foi subdividido nas seguintes áreasPossui: 

 Recepção social – 29,40 m² 

 Hall de entrada/espera para o atendimento – 16,55 m² 

 Tesouraria – 20,70 m² 

 Gerência – 12,00 m² 

 Cozinha para funcionários – 15,90 m² 

 Sanitário para funcionários – 14,50 m² 

 Depósito para materiais de limpeza (DML) – 4,60 m² 

 Almoxarifado – 7,50 m² 

 Área de serviço – 14,00 m² 

 

 

Figura 93 - Área Administrativa. 
 

o Salas de Aula - Artesanato 
As salas de aula de artesanato foram dispostas de acordo com a geometria do edifício. 

As salas possuem, com cerca de 80m² cada uma. Elas, são possuem de piso 

cerâmico, possuem janelas amplas e foram projetadas para atender algumas 

necessidades específicas do artesanato produzido alino local. Elas foram divididas 

emSão elas: Sala de Bijuterias, Sala de Cerâmica, Sala de Pintura e Sala de Corte e 
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Costura (ver Figuras 94 e 95). 

 

 

Figura 94 - As quatro salas de artesanato. 
 

 

Figura 95 -– Detalhe de uUma das salas de artesanato. 
 

Em todas as salas deve há a presença de uma ter lousa. Nas salas de pintura e 

cerâmica deve foi implantadohaver lavatórios, e na de cerâmica apenas, fornos para 

as peças. Na sala de corte e costura deve haver máquinas de costura e ferros de 

passar roupas. 

Nestes espaços poderão Devem ser oferecidas aulas para pessoas de todas as 

idades, em diferentes horários.  

O interessante desses espaços é que nos horários em que não houver aulas, eles 

poderiam ser utilizados para oficinas rápidas de outro tipo de artesanato, oficina de 

tricô, por exemplo, assim essas salas sempre estarão em uso. 
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o Área de Exposições 

Para mostrar o artesanato produzido no edifício Centro Cultural houve a necessidade 

de criar uma área para exposições. Ela está localizada pPróxima da entrada principal 

do edifício, . Possui 52,30m² de área constrída, grandes janelas e piso cerâmico (ver 

Figura 96). 

Um ponto de destaque neste ambiente, chama a atenção depara quem entrar no 

prédio refere-se apelos biombos de exposições que são visíveis através das portas 

pivotantes de vidro e por alguns deles estarem colocados na parte de fora dessa área, 

próximos a chaminé. Deve haver mobilidade nesses biombos, de forma que possam 

ser colocados para fora durante o dia e recolhidos a noite. 

Possui 52,30 m², grandes janelas e piso cerâmico (Figura 95). 

 

 

Figura 96 - Área de exposições. 
 

o Auditório 
Para apresentações de música e dança dos alunos do Centro Cultural, bem como para 

a exibição de filmes, palestras e teatro, foi criado o um Auditório localizado em uma 

das laterais do edifício principal. Este ambiente possui uma área de (Figura 99), em de 

500 m².( ver Figura 97), 
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Figura 97 - Auditório. 
 

O auditório pPossui cabine de projeção com área de, 12 m², e cabine de som com 

área de , 6,7 m², ambas com piso de carpete. 

A área da platéia tem possui poltronas escalonadas, rampas e degraus para facilitar o 

acesso dos usuáriosacessá-las, e piso de carpete, pois reflete pouco o som. Com 175 

m², a platéia tem 220 poltronas, sendo 4 para cadeirantes, 6 para obesos e 6 para 

idosos. 

A área do palco, toda em piso de madeira, está a 1,2 metros de altura em relação ao 

nível mais baixo da platéia, pois segundo a acústica geométrica é necessário que o 

som produzido no palco tenha um ângulo de 40º em relação ao piso para se obter o 

máximo do som emitido, de forma direta e uniforme (ver Figura 98). 

 

 

Figura 98 - Corte esquemático mostrando o ângulo que o som deve formar. 
 

A área do palco compreende o próprio palco tem com 50 m²; possui dois camarins, de 

com 7,70 m² de área cada um, ambos com possuem banheiros sanitários (comde 2,3 

m² de área),eles possuem estes em piso cerâmico; e um depósito de 21 m². 

A forma geométrica do bloco proposto onde está o auditório também favorece a 

acústica e a visibilidade do publico público em relação ao palco. 

Foram projetadas Há também duas portas áreas para saída de emergência, que 
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podem ser utilizadas para carga e descarga de equipamentos, como cenários. 

A cobertura deste bloco é de telhas metálicas do tipo sanduíche, que são 

termoacústicas. Assim como as paredes, duplas, com lã de vidro como isolante (ver 

Figuras 99 e 100). 

 

 

 

Figura 99 - Telha metálica tipo sanduíche. Figura 100 - Parede dupla com lã de vidro. 

Fonte:http://selecionadoaleatorio.blogspot.co
m/[2008/01/telhas-sanduiches-refrescantes-

e.html 

Fonte: http://www.metalica.com.br/la-de- 
vidro-isolamento-termico-e-acustico/ 

 

o Área de caminhada 
Através de uma das aberturas do pavimento térreo, é possível visualizar no exterior do 

edifício uma área para caminhada, onde há uma pista de saibro para caminhar, e 

conforme uma pessoa a percorre, vai descobrindo pequenos nichos com quiosques e 

bancos para descansar (Figura 101). 

 

 

Figura 101 - Área de caminhada. 
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Os nichos são com piso de pedra miracema (Figura 102). E os quiosques seguem a 

mesma linguagem dos existentes nos parques infantis, sendo de estrutura de madeira 

e cobertura de telhas cerâmicas, com uma mesa e bancos (Figura 103). 

 

  

Figura 102 - Pedra Miracema. Figura 103 - Exemplo de quiosque. 

Fonte: http://www.wspedras.com.br/ 
miracema/pedra%20miracema%20 

almofadada%201.jpg 

Fonte: 
http://www.univap.br/locacao/Imagens/estrutur

a/quiosques1.jpg 
 

Nos nichos que contém apenas bancos, estes tem a forma de um “C”, sendo então 

sócio-petais, ou seja, favorecemndo o contato e a comunicação entre as pessoas que 

os utilizarem. 

 
II. Segundo Pavimento 

Subindo a rampa, metálica, presa por tirantes de aço na estrutura da cobertura; no 

pavimento superior, de 2716,20 m², de área construída (Figura 104) há um largo 

corredor onde deve acontecer a circulação que pode levar o público ao restaurante, 

salas de aula de música, salas de aula de dança, sala de leitura, jardins e área de 

convivência. (ver Figura 104). 
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Figura 93 – Planta do Segundo Pavimento.  
 

o Salas de aula - Dança 
As salas de aula de dança são duas, ambas possuem cada, uma área de com 93,55 

m² cada uma, ; elas possuem piso de carpete de madeira e grandes janelas (ver 

Figura 105). 

 

 

Figura 105 - Salas de aula de dança. 
 

Por estarem na face do edifício voltada para noroeste, estas janelas devem possuir 

vidros diferenciados, com películas para a proteção contra os raios solares (Figura 

106). 
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Figura 106 - Vidro com película protetora. 

Fonte: 
http://vcgoia.com/images/vidro%2520laminado.JPG&imgrefurl=http://vcgoia.com/catalog.2.html 
 

Essas salas necessitam de espelhos amplos e barras fixadas horizontalmente na 

parede, para serem utilizadas no caso de aulas de ballet e para alongamento, 

conforme mostram as Figuras abaixo. 

 

  

Figura 107 - Parede espelhada em sala de 
dança. 

Figura 108 - Barras fixas na parede, 
utilizadas em aula de ballet. 

Fonte: http://www.madlenianum.rs/en/index. 
php?execute=view_page&module= 

system&page_id=46 

Fonte: http://www.dicasdedanca.com.br/dicas-
para-bailarina-dicas-de-comportamento-para-

bailarinos-e-bailarinas.html 
 

Essas salas devem oferecer aulas de diferentes tipos de dança, como ballet e dança 

de salão, em diferentes horários e para pessoas de todas as faixas etárias. E assim 

como as outras salas de aula do Centro Cultural, elas devem ser utilizadas para 

ensaios quando não houver aula; e também a podem de ser utilizadas para oficinas 

rápidas, como de teatro ou algum tipo diferenciado de dança, como dança circular. 

 
o Salas de aula - Música 

São três as salas de aula de música, todas com piso de carpete de madeira (ver 
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Figura 109) e paredes duplas com lã de vidro como isolante termoacústico. Possui 

janelas amplas, mas também deve ter ar condicionado para o caso de utilizá-las com 

as janelas fechadas. As salas maiores têm 56,5 m² e a menor 53 m². 

 

 

 

Figura 109 - Carpete de madeira em sala de música. 

Fonte: http://www.carpetemadeira.com.br/ 
 

Todas as salas possuem lousa, uma delas possui uma estrutura para o ensaio de 

corais; outra uma possui um piano, pois não é possível que o aluno leve esse 

instrumento para ter aula; e a outra é livre, apenas com as cadeiras, para aulas onde 

os alunos levem seus instrumentos (ver Figura 110). 

 

 

Figura 110 - Salas de música. 
 

As cadeiras utilizadas nessas salas devem ser cadeiras de braço, com o braço 

dobrável (ver Figura 111); pois dessa forma elas podem ser usadas tanto para 

escrever a teoria quanto para tocar o instrumento desejado, e também devem ser de 

fácil mobilidade no caso da necessidade de afastá-las do centro da sala para a 
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utilização de algum instrumento ou para ensaios de bandas. 

 

 

Figura 111 - Cadeira de braço dobrável. 

Fonte: http://www.elitemoveisbh.com.br/elite_cadeiras/frisokar_lorenzzo/cadeiras.htm 
 

As salas maiores têm 56,5 m² e a menor 53 m². 

Nessas salas deve haver aula de teoria e prática musical, de diferentes estilos 

musicais: música clássica, popular, folclórica, etc. Para o público de todas as idades, 

em horários variados. Também devem ser utilizadas para ensaios nos horários em que 

não houver aulas, assim estarão em uso constante. 

 

o Sala de Leitura 
Com 191 m², possuem piso cerâmico e janelas pivotantes de vidro, a sala de leitura é 

um espaço aconchegante que desperta a curiosidade do público, através de sua 

parede de vidro ( ver Figura 112). 

 

 

Figura 94 - Sala de leitura. 
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Este local possui estantes com livros, sofás circulares e pufes para os usuários (ver 

Figura 113). Há também um espaço infantil, com mobília para as crianças. Um balcão 

para o controle dos livros e um balcão para a venda de café. 

 

 

Figura 95 -– Exemplo de cComo deve ser o mobiliário da sala de leitura. 

Fonte: http://www.olivestudio.com/branch/?m=200908 
 

O espaço não é para a locação ou venda de livros, as pessoas devem ler apenas 

alineste ambiente, a única possibilidade é trocar livros; o usuário leva um livro pessoal 

e o troca por um da sala de leitura, sob a supervisão dos funcionários que estiverem 

trabalhando no balcão. Assim o pequeno acervo nunca será o mesmo, haverá sempre 

livros novos para serem lidos. 

O balcão de café é simples, apenas para a venda de café e alguns salgados e doces. 

Um atrativo a mais na sala. 

 
o Restaurante 

O restaurante pPossui cerca de 500 m² em suade  área total, compreende de: área 

para as mesas, deck sobre a marquise do edifício, área de bar, sanitários, cozinha, 

depósito para materiais de limpeza (DML) e depósito de alimentos (ver Figura 114). 
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Figura 96 - Restaurante. 
 

O salão onde ficam as mesas é de piso cerâmico, tem 142 m²; leva a área do bar, 

também em piso cerâmico, com 52,80 m²; e leva ao deck, de 112,70 m², com piso de 

deck de madeira, o acesso ao deck é realizado através de portas pivotantes de vidro, 

onde também há mesas, que podem ser retiradas em caso de chuva. 

Sobre o deck, há pérgolas de madeira, pois como este ambiente está voltado ele se 

encontra npara a face norte, recebendo assim, bastante luz solar há a necessidade de 

um sobreamento proporcionado pelo pergolado. E nas extremidades deste espaço há 

um guarda corpo metálico para a segurança do público. 

O bar foi projetado ao redor da antiga chaminé, para dessa forma, incorporá-la no 

ambiente e também dar identidade a ele. Para distinguir o ambiente do bar do com o 

ambiente ddas mesas, seu piso tem desenho diferenciado e está alguns 

centímetrosalém de estar uma cota acima do nível do mais alto que o piso do salão. 

A cozinha tem possui 68,80 m², possuiem piso cerâmico, etem grandes janelas. Ela 

está ligada ao depósito de materiais de limpeza, (com de 11 m² de área e, em piso 

cerâmico); e ao depósito de alimentos (que possui, de 41,20 m² de área e , também 

em piso cerâmico); este possui dois monta-cargas provenientes de outra área para 

depósito do restaurante, com acesso no pavimento térreo, com através de uma porta 

de acesso ao exterior do prédio para carga e descarga. 

Há dois sanitários: feminino, 29,80m², e masculino, 30 m²; ambos em piso cerâmico. 

O restaurante deve funcionar a partir da hora do almoço até a noite, servindo lanches 
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e comida, petiscos e serviços a lacarte; dessa forma, pode abranger atinge públicos 

variados. 

 
o Áreas de descanso - Jardins e Área de Convivência 

No segundo pavimento há dois jardins e uma área de convivência (ver Figura 115), 

para que os usuários do Centro Cultural descansem, interajam e apreciem a vista para 

o entorno do edifício. 

 

 

Figura 97 - Localização das áreas de descanso. 
 

Ambos os jardins possuem piso intertravado, um tem 61 m² e o outro 125,30 m², ²; e 

possuem bancos e canteiros. 

Nesses canteiros e nas demais áreas ajardindas de todo o resto do edifício, devem ser 

cultivadas plantas tropicais como o Beri-Silvestre e a Canna Tropicanna ( ver Figuras 

116 e 117), pois necessitam de pouca luz solar direta e resistem a lugares fechados, 

que podem ser bastante úmidos e quentes no verão. 
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Figura 98 - Beri-Silvestre Figura 99 - Canna Tropicanna. 

Fonte: 
http://www.floresderaff.org.ar/contenidos/ 

img/brasileras/Beri_Silvestre_2.jpg 

Fonte: http://www.colourwise.com/ 
PlantInfo/Canna%20'Tropicanna'.html 

 

O jardim maior (Figura 118) possui uma abertura ampla para o exterior, pois sua 

parede externa mede 1,5m de altura e em frente a ela há um banco. E uma abertura 

na cobertura sobre os canteiros circulares (ver Figura 118). 

 

 

Figura 100 - Jardim. 
 

A área de convivência, com sofás e poltronas, possui o mesmo piso cerâmico do 

corredor e janelas pivotantes de vidro (ver Figura 119). 
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Figura 101 - Área de convivência. 
 

III. Cobertura 
A cobertura do Centro Cultural é formada por um conjunto de telha metálica tipo 

sanduíche e de policarbonato, sustentada por uma estrutura metálica, seguindo a 

geometria do edifício, e escondida por platibanda (ver Figura120). 

 

Figura 102 - Planta de cobertura do Centro Cultural. 
 

Há uma abertura no centro, sobre a antiga casa histórica (Casa do Artesão) e 

pequenas aberturas sobre um dos jardins. Apesar delas, o ambiente dentro do edifício 

pode ficar muito quente no verão devido ao policarbonato, então, essa cobertura deve 

ter um sistema mecânico onde, em dias de temperatura elevada, a parte de 

policarbonato possa ser elevada alguns centímetros, para promover uma maior 

circulação de ar dentro do prédio. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este projeto inteiro foi um grande desafio, pois além da temática do trabalho, 

“Arquitetura e Música”, havia também as necessidades do local para serem 

incorporadas a ele. 

Ao analisarmos cuidadosamente é possível ver no projeto as características citadas 

por Leon Battista, almejadas inicialmente como o ritmo, na geometria do edifício; a 

textura, nos materiais utilizados no revestimento; a harmonia, no conjunto como um 

todo; a dinâmica, na relação entre os módulos do prédio, e assim por diante. Em cada 

detalhe há a busca dessa relação, nos desenhos de piso, nas paredes inclinadas, no 

contraste de materiais utilizados, nas aberturas do edifício, na fluidez do projeto. Em 

cada detalhe há um som. Afinal, “Arquitetura é música congelada.” (Goethe). 
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