
 As paredes externas do Museu do Horizonte são feitas de parede estrutural ARXX STEEL 
As190. Focando na Sustentabilidade ele ajuda a reduzir em 60% o consumo de energia em até 
20% a emissão de Co2, além de diminuir o desperdício de material na obra melhor desempenho 
acústico 65 dB. Atende todos os requisitos da norma de desempenho NBR 15.575 alguns casos e 
superior ao exigido. Nos pontos de carga pontual é usado o reforço com aço da construção civil.
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 O auditório possui 479 lugares, desses 10 são para 

PCD e 4 para Pessoa Obesa. É revestido com 

madeiramento para melhorar o desempenho acústico, 

as poltronas são de couro o piso e com carpete e o teto é 

pintado com Vantablack para dar a impressão de infinito. 

Possui camarim, Sala de tradução simultânea para 

eventos internacionais podendo se traduzir para 4 

línguas distintas simultaneamente. A diferença do 

auditório sol para o lua é que o primeiro possui acesso ao 

palco o que ajuda a demonstrar experimentos da 

comunidade cientifica e outras apresentações que se 

adequem a ele.
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