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Escala 1:100

Elev. 8P

Abrigo
mang.

Elev. 8P

+0,00 -1,00 +0,00

+0,00

Pavimento de descarga da
circulação de emergência

Pavimento semi-permeável em concregrama

Passeio público em paver

+0,00

Acesso de veículos para o
estacionamento subsolo

Acesso principal para pedestres
Acesso secundário

destinado a
serviços

+0,00 -1,80

1. Espaço de apresentação externo-coberto (205,25m²)
2. Recepção / administração (17,30m²)
3. Café + cozinha de apoio (16,85m²)
4. Direção / administração (9,10m²)
5. Sala para professores e funcionários (29,00m²)

6. Copa (5,85m²)
7. Acesso de serviços / almoxarifado / DML (5,40m²)
8. Sanitários / vestiários para professores e funcionários (14,00m²)
9. Sanitários (19,60m²)
10. Sanitário família/ p.c.d. (4,35m²)

11. Exposição / apresentação / convivência (150,00m²)
12. Armazenamento (7,75m²)
13. Elevadores
14. Circulação enclausurada à prova de fumaça
15. Espaços de convivência
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Projeção do pavimento superiorProjeção do pavimento superior

Área total construída do pav.
555,00m²0,5 1,0 4,0 8,02,0
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prefer.

Cancela eletrônica

Planta baixa subsolo
-4,00

Escala 1:100

Tomada de ar

Rampa
20%

Elev. 8P

Abrigo
mang.

Elev. 8P

Bicicletário

-4,00

-4,00 -5,80

Câmara enclausurada
à prova de fumaça

1. Depóstio geral (16,00m²)
2. Elevadores
3. Circulação enclausurada à prova de fumaça

Legenda.

1.

2.

3.

Área total construída do pav.
858,75m²0,5 1,0 4,0 8,02,0

Proposta em Erechim/RS para nova sede do

1/4

Conhecendo o projeto
O Centro de Belas Artes Osvaldo Engel se trata de uma instituição de ensino a qual apresenta valores que 
vão muito além do ordinário, como a integração, a troca entre gerações e o desenvolvimento pessoal e cultu-
ral. Ter sua sede em um local tão central da cidade de Erechim só tem a agregar tudo aquilo que já se apresen-
ta na atual edificação, como a facilidade de transporte, a infraestrutura urbana e, talvez a mais importante, a 
visibilidade que a instituição recebe. Atualmente, tudo o que o Belas Artes realmente necessita é de uma 
infraestrutura adequada para o desenvolvimento de suas atividades. Uma readequação no uso dos materiais, 
no layout dos ambientes e mobiliários já fariam considerável diferença. Infelizmente, no atual prédio de 1960 
não são muitas as possibilidades que realmente readequariam o local para continuar como uma escola de 
artes, levando em consideração tanto o seu lote estreito e com poucos coeficientes de iluminação e ventila-
ção, dado os edifícios adjacentes, assim como sua metragem, a qual já não comporta mais o número de alunos 
confortavelmente à realização das atividades. 

Pensado nisso, a escolha do lote próximo ao edifício histórico central ‘Castelinho’ colabora com todas as 
questões que antes já funcionavam (localização, facilidade de transporte e infraestrutura urbana) e traz a 
possibilidade de uma tela em branco para aplicar os aspectos que precisavam ser melhorados (reconfigura-
ção dos espaços de ensino, dos materiais, mobiliários e todas as infraestruturas básicas da edificação, assim 
como a acessibilidade). O lote escolhido conta com uma metragem de 38mx30m, totalizando uma área de 
1140m², sendo esta pouco mais de 3 vezes a área do terreno onde a atual escola se situa (364m²). Ainda 
assim, o local de escolha não é de tamanha dimensão se comparado ao das instituições de ensino próximas 
(escola José Bonifácio e escola Marista Medianeira). Todavia, justamente pelo fato de não se estar idealizan-
do uma faculdade de renome internacional em artes, que ela é perfeita para inserção no lote escolhido. O 
Centro de Belas Artes de Erechim é uma escola. Por mais que tenha sido promovida para administração do 
setor da cultura, a instituição ainda é uma escola, e sempre será o Belas Artes que nós, erechinenses, conhe-
cemos, como um local convidativo, receptivo e atencioso a todos.

Ainda sobre o terreno de escolha, destaco a propriedade do mesmo como sendo da Prefeitura Municipal de 
Erechim, fator o qual colabora com a viabilidade do projeto no dado local. Atualmente, as Secretarias de 
Administração da diretoria geral, da divisão de zeladoria e da divisão de patrimônio ocupam este espaço, com 
uma pequena área edificada (galpão de aproximadamente 180m²) e o restante como estacionamento. Possui 
sua topografia alterada para comportar, em sua maioria, o estacionamento presente no lote, cujo estarei utili-
zando em meu favor para propor este mesmo uso para professores e funcionários do Belas Artes. 

Portanto, ressalto minhas intenções com relação ao terreno e suas possibilidades dadas em lei, as quais não 
irei levá-las ao extremo e cometer o mesmo erro da edificação sede atual do Belas Artes: uma construção 
fechada, sem respiro, sem possibilidade de abrir o olhar, tornar convidativa e ser explorada. Uma instituição 
como esta tem muito a oferecer para Erechim e, infelizmente, não é algo que sua sede atual transmite. Desta 
maneira, a falta de incentivo que a própria infraestrutura proporciona é crucial para a decisão das pessoas, 
onde algumas, por causa desta, nunca nem tenham vontade de realmente conhecê-la.

A implantação e o zoneamento
De tal modo, a concepção do projeto tem seu início na implantação, onde é feita uma revitalização do 
passeio em frente ao lote, com canteiros vegetados, novo calçamento em paver com a adição de piso tátil 
e rebaixo no meio fio, e espaço adequado para embarque e desembarque, para pais e micro ônibus deixa-
rem as crianças na escola. Na testada do lote é feita uma reformulação da interface público/semi público, 
abolindo a existência de qualquer tipo de muro para uma transição suave, via canteiros vegetados e mobi-
liários. Diferente da sede atual, agora a instituição iria dispor de espaços de circulação que incentivam sua 
permanência, tanto no interior como no exterior da edificação. Ao adentrar o lote, o usuário se depara 
com uma grande porção de área aberta, sendo esta cerca de 30% da área total do térreo, contendo dois 
setores para uso comum. Do lado direito se configura um espaço escalonado coberto destinado a peque-
nas apresentações, como mostras de música, dança e teatro, envolvendo pais e estudantes, assim como 
aqueles que estariam passando pelo passeio público em frente a escola. Do lado esquerdo, um espaço 
destinado à convivência, com um grande número de mobiliários e canteiros de modo a criar um espaço 
confortável. Uma parcela desta é coberta e protegida pelos pavimentos superiores, conformando o 
espaço de atendimento do serviço de cafeteria, a qual atende tanto o público interno da escola como a 
comunidade externa. Dentre estes espaços externos, o acesso principal da instituição se destaca pelo 
meio do lote; o acesso aos estacionamentos no subsolo pela extremidade esquerda; e um acesso de servi-
ços pela extremidade direita.

O projeto tem seu zoneamento advindo de um partido arquitetônico que setoriza a instituição por usos, 
sendo eles o serviço, a exposição e cada uma das vertentes da arte. O objetivo é proporcionar espaços 
diferentes dos que se apresentam na sede atual, os quais são todos comuns, sem pertencimento e qual-
quer identidade referente às atividades que neles se desenvolvem. Hoje, aulas de música podem ser lecio-
nadas em salas de artes visuais, e aulas de dança no espaço das artes cênicas. De maneira geral, a falta de 
caracterização destes espaços, onde as atividades tomam forma, prejudicam seu desenvolvimento, tanto 
no quesito motivação quanto na qualidade que a mesma pode atingir.

De tal forma, o projeto da nova sede distribui cada uma das vertentes da arte em um pavimento diferente. 
Por mais que o projeto seja configurado de uma maneira que ‘seccione’ as vertentes da arte, todos os pavi-
mentos dispõem de pequenas áreas de convivência e permanência que podem ser utilizadas pelos estu-
dantes e professores, os quais unificam a escola por meio destes. A própria escadaria é um deles, a qual 
seu design conecta todos pavimentos e dispõe de espaços de bancos e até mesmo pequenos palcos. A 
circulação que leva até os sanitários (fachada sul) também pode ser utilizada como um espaço de convi-
vência,  interligando toda a paisagem natural presente no lote do Castelinho com o interior da edificação, 
ao longo de todos os pavimentos. Além disso, um bloco de infraestrutura básica percorre todos os pavi-
mentos, servindo-os com escada enclausurada à prova de fumaça (segundo RTCBMRS), dois elevadores 
com capacidade para 8 pessoas cada, e sanitários (masculinos, femininos e um de tipologia família/ p.c.d.). 
É neste bloco de infraestrutura que se situam shafts para tubulações, esperas para mangotinhos e espaço 
com bebedouros.

A estrutura e a materialidade
O projeto se configura a partir de uma malha alternada de 5x5m e 2,5x2,5m, a qual, levando em consideração os 
recuos necessários dados por lei, configurou-se no terreno. Apresenta uma mesoestrutura de pilares e vigas em 
aço, dimensionados para suprir vãos de até 10m na malha. Para os pavimentos 2, 4 e 5, os quais dispõem de balan-
ços entre 2,5m e 12,5m, treliças planas em aço são utilizadas, dimensionadas com altura de 4,2m, as quais compõem 
os fechamentos laterais destes pavimentos. De modo a colaborar com a sustentação destas treliças de grande 
dimensão, 4 pilares, os quais se localizam no maior ponto de compressão destes esforços, são reforçados para 
60cmx20cm. No centro do edifício haverá um núcleo em concreto armado de 20cm, o qual envolve o bloco da circu-
lação enclausurada e serve de travamento as estruturas do edifício. Lajes de 14cm em concreto são dimensionadas 
conforme a malha de vigas, as quais são capazes de vencer vãos de até 5m. 

O conjunto arquitetônico se resume a dois fechamentos super destoantes, um leve (policarbonato) e um pesado 
(brises amadeirados), criando contraste entre os pavimentos e um ar de grandiosidade (visto a disposição e os 
balanços), de surpresa (pelo fato de o fechamento mais pesado se localizar justamente nos pontos de maior flexão 
estrutural (balanço) e o fechamento leve onde deveriam estar os alicerces mais robustos da edificação) e de algo 
diferenciado, de identidade, algo único, assim como é a arte.
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Bebedouros

Telhado verde Telhado verde

Ponto de acesso para
manutenção do

telhado verde

Ponto de acesso para
manutenção do
telhado verde

Telhado verde Telhado verde

+2,52

1. Salas de prática para pequenos grupos (9,00m² - 16,25m²)
2. Estúdio de gravação com tratamento acústico (39,10m²)
3. Sanitários (19,60m²)
4. Sanitário família / p.c.d. (4,35m²)
5. Área de convivência com vista para o lote do Castelinho (20,00m²)

6. Sala de prática da orquestra (76,50m²)
7. Depósito de instrumentos musicais (13,50m²)
8. Salas de prática individual (7,10m² - 13,00m²)
9. Salas teóricas / multiuso (25,00m²)
10. Elevadores

11. Circulação enclausurada à prova de fumaça
12. Espaços de convivência
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ProjeçãoProjeção

Área total construída do pav.
633,25m²0,5 1,0 4,0 8,02,0
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+2,52

Avenida

0,5 1,0 4,0 8,02,0

0
,0

7
1

,5
6

0
,0

7

1
,7

0,52 0,52

1,17

2,50

0,52 0,52

1,17

Detalhe de painel no formato da logo.
ACM amarelo com fundo iluminado

Escala 1:50


