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Um homem precisa se 
queimar em suas próprias 

chamas para poder renascer 
das cinzas.

Friedrich Nietzsche
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FUTURO RESTAURANTE
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NATUREZA 
DO CASO

FUTURA FACHADA
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VISTA PARCIAL DA ESTRUTURA 
REMANESCENTE APÓS O INCÊNDIO

Em 2008, um incêndio de grande proporção destruiu o Teatro Cultura 
Artística, em São Paulo. Dez anos após esta tragédia da casa de 
espetáculos, a HTB foi contratada pela Associação Sociedade de 
Cultura Artística para os serviços de reconstrução e restauro do 
teatro, e se mobilizou no terreno localizado no centro da capital 
paulista, em meio ainda aos escombros do incêndio. 

As duas salas que compunham o prédio, construído entre as décadas 
de 1940 e 1950, vieram abaixo em poucos minutos. Junto com elas, 
toda a estrutura e equipamentos ali existentes. A barreira corta fogo 
preservou o foyer e a fachada onde permanece absoluto o maior 
afresco assinado pelo artista modernista Di Cavalcanti (1897-1976).  
Construído com 26 mil mosaicos de vidro, o mural Alegoria das 
Artes tem 48m de largura por 8m de altura e dá asas à imaginação.



7

FOTO AÉREA DO LOCAL
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Como o artista não deixou nada escrito sobre o 
significado da sua obra, há duas versões a seu 
respeito: uma sustenta que seria inspirada na 
mitologia grega e a outra que retrata um grupo de 

musas ligadas ao teatro, dança e música. 
Seja como for, ela abrilhanta a frente do 
teatro desde a sua inauguração. E é um 
dos orgulhos de São Paulo.

VISTA PARCIAL DO 
PAINEL DE DI CAVALCANTI

VISTA PARCIAL DO PAINEL DE DI CAVALCANTI
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O Cultura Artística começou a ser delineado em 1911, quando o grupo Sociedade Cultura 
Artística – entidade criada por intelectuais, empresários e profissionais liberais da elite 
paulistana – adquiriu o terreno de um velódromo localizado na Rua Nestor Pestana. Assim, 
o sonho de expandir as produções culturais na cidade começou a se tornar realidade. O 
teatro original saiu das pranchetas do conceituado escritório do arquiteto e urbanista Rino 
Levi (1901-1965) e sua construção teve início em 1942. 

ÁREA DO FUTURO FOYER DE ENTRADA
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Hoje, o Cultura Artística é um dos oito imóveis 
da capital paulista tombado pelas três esferas 
governamentais do Patrimônio Histórico: federal 
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – IPHAN); estadual (Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico – CONDEPHAAT) e 
municipal (Conselho Municipal de Preservação 
do Patrimônio Histórico – CONPRESP). 

Às vésperas de completar 70 anos da sua 
inauguração com apresentações memoráveis 
da Orquestra Sinfônica do Estado São Paulo, 
regida pelos maestros Heitor Villa-Lobos e 
Camargo Guarnieri, o Cultura Artística prepara-
se para ressurgir totalmente restaurado. O 
arquiteto Paulo Bruna assina as plantas do novo 
edifício, que contou também com a consultoria 
do norte-americano Benton Delinger, do 
escritório TheatreDNA.

ALEGORIA DAS ARTES - DI CAVALCANTI 
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O Cultura Artística versão século 
XXI tem por finalidade ser um dos 
mais modernos teatros da cidade 
de São Paulo. Sem perder as 
características iniciais que permitiu 
ao prédio a obtenção de três 
certificados do Patrimônio Histórico. 
Materiais e soluções inovadores do 
ponto de vista construtivo darão 
contemporaneidade ao projeto 
de restauro assinado por Maria 
Luiza Dutra, da MLD Restauração 
Arquitetônica Integrada.

ÁREA TOMBADA PELO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO



Coube à HTB capitanear a reconstrução e o restauro em um desafiador trabalho de gestão e de Engenharia com 
alta complexidade técnica.

VISTA ÁEREA DA CONSTRUÇÃO
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PROBLEMA\
OPORTUNIDADE
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FUTURA GRANDE SALA
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CONSTRUÇÃO

Foto: José Fulano

A HTB iniciou o trabalho de 
reconstrução e restauro do Cultura 
Artística em fevereiro de 2018 com 
previsão de conclusão em 2021. 

A primeira fase das obras foi finalizada 
em julho de 2019 com a conclusão 
das fundações, estrutura, vedação 
do prédio e todas as instalações 
básicas, a um custo aproximado de 
R$ 50 milhões. 

A estrutura frágil da construção, 
com sete décadas de vida, exigiu 
cuidados extras durante a demolição. 
Normalmente um trabalho bruto, 
essa fase solicitou dos profissionais 
especializados envolvidos muita 
habilidade para não afetar as 
partes tombadas pelo Patrimônio 
Histórico que seriam restauradas 
para permanecerem iguais ao projeto 
original. O escoramento da fachada, 
principalmente durante os trabalhos de 
escavação, contenções  e fundações 
apresentou grande complexidade para 
evitar o seu colapso.

DEMOLIÇÃO MANUAL 
NA ÁREA PRESERVADA

ESCORAMENTO DA FACHADA 
ONDE EXISTE O MURAL DE DI CAVALCANTI

DEMOLIÇÃO DAS RUÍNAS JUNTO AOS VIZINHOS
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O prédio ocupava toda a área do 
terreno. Paredes estruturais do antigo 
teatro colavam-se junto às construções 
vizinhas, como a sede da Primeira Igreja 
Presbiteriana Independente de São 
Paulo e alguns edifícios residenciais 
construídos nos anos 50. 

A desconhecida condição dessas 
estruturas apontava para um complexo 
estudo, desde conhecer as exigências 
da legislação vigente àquela época, 
até à exploração de suas condições 
atuais. Como elas se comportariam 
diante das novas cargas e outras 
questões complexas do novo projeto?  
Tudo indicava que poderiam apresentar 
problemas estruturais durante a 
execução da nova obra.

ANTIGA ESTRUTURA NO DIA POSTERIOR AO INCÊNDIO
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A performance  acústica, uma das principais exigências de um projeto deste porte, afinal 
trata-se de um espaço destinado a audição, exige nível de ruído zero. Não existe nenhuma 
outra construção que, por uma razão não estrutural, exija essa excelência sonora.  Em 
uma construção convencional, uma pequena fresta em uma parede de alvenaria tem um 
pequeno impacto. 

Em um teatro, a mesma incorreção ou um pequeno furo na parede é desastroso. Por ali 
entram ruídos de sirenes, som de chuva e trovão, buzinas... perde o artista e o público. 
O custo extra que a acústica provoca na obra, muitas vezes é para proteger um minuto 
em uma hora de concerto.

VISTA DO NOVO AUDITÓRIO



VISTA LATERAL DA SALA PRINCIPAL
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Por outro lado, o terreno pequeno, confinado, 
sem área de armazenamento, localizado em meio 
às ruas estreitas do centro da cidade e dentro 
da zona de máxima restrição de circulação, 
dificultou o trabalho da reconstrução. 

Embora localizado no centro, o Cultura Artística 
divide espaço com uma extensa área composta 
por dezenas de edifícios. O inconveniente 
barulho da obra era preocupação constante do 
time da HTB.

VISTA GERAL DO TERRENO APÓS A DEMOLIÇÃO
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DIAGNÓST ICO

VISTA ÁEREA  
FRONTAL JUNTO  
A RUA NESTOR PESTANA



MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA
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Por se tratar de um processo de restauração, 
todo o material encontrado no interior do teatro 
após o incêndio e passível de ser reutilizado 
deveria ser preservado para uso futuro. Seria 
necessário encontrar um local adequado para o 
armazenamento desse material, fora do espaço 
exíguo do terreno e distante da obra. 

Além disso, era preciso procurar fornecedores 
que pudessem reproduzir fielmente as peças 
necessárias para substituir aquelas destruídas 
pelo incêndio ou as desgastadas pelo tempo que 
não poderiam ser recuperadas, como no caso do 
Vidrotil (pastilhas de vidro).

LOCAL DE ARMAZENAMENTO DO 
MATERIAL A SER RESTAURADO

PEÇAS QUE FORAM RETIRADAS  
PARA RESTAURAÇÃO

ÁREA A SER RESTAURADA 
(FUTURO RESTAURANTE)
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No que se relacionava às fundações e à estrutura, uma equipe de projetistas especializada no assunto mapeou o local para detectar a 
situação em que se encontrava a área. As estruturas antigas não aguentariam a carga da nova construção. Seria necessário encontrar uma 
solução que atendesse a necessidade da obra e preservasse as partes a serem restauradas do prédio antigo. E, também, resguardassem 
as construções vizinhas. 

Já a parte literalmente encostada nos prédios vizinhos e no templo teria que ser demolida com muito cuidado para não afetar as construções 
ao lado. Uma vez que não havia documentação mostrando se ali havia contenções e se havia alguma peça apoiada no local, foi preciso 
realizar um trabalho minucioso para descobrir o que poderia ser demolido e o que precisaria ser preservado.

EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA
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Como se desconhecia o que existia de contenções e o que estava apoiado nesses locais, a HTB realizou profundos 
estudos para detectar onde haveria necessidade de demolição. Ela concluiu que parte significativa das fundações do 
prédio antigo poderia interferir nas novas estruturas a serem colocadas. Havia risco de esbarrarem entre si – o que, 
certamente, causaria danos às duas partes.

DIVISA COM OS VIZINHOS DIVISA COM A IGREJA
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Os problemas de logística, derivados 
do terreno 100% ocupado com a 
obra, exigiram contato afinado com a 
Prefeitura de São Paulo. Sem área de 
armazenamento, a entrega e retirada 
dos materiais esbarrou em problemas 
de difícil solução: ruas apertadas que 
dificultavam o tráfego de caminhões 
e a Zona Azul que funcionava como 
estacionamento ao público em geral 
e estava na mira de longos períodos 
de rush.

SERVIÇOS SIMULTÂNEOS DE FUNDAÇÃO, 
ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO

VISTA ÁEREA DO TERRENO 100% OCUPADO PELA OBRA



VISTÁ AÉRA DO LADO DIREITO DA FACHADA



O prazo exíguo para o 
trabalho não deixou dúvidas: 
seria necessário que as várias 
fases da construção fossem 
realizadas simultaneamente, 
o que tornava mais complexo 
esse problema de logística. E 
não só do ponto de vista do 
armazenamento, como na 
distribuição dos trabalhos, 
quer em termos de horário 
como de ocupação dos 
espaços da obra. O que 
acarreta isso? Um trabalho 
complexo de engenharia.

SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO E INÍCIO DA 
MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA
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O impacto ambiental da obra exigiria 
reuniões com associação e representante 
dos usuários do entorno para que se 
discutisse as melhores formas de reduzir o 
inconveniente que causaria.

ESCAVAÇÃO E ESTRUTURA DOS 
POÇOS DOS ELEVADORES
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SOLUÇÃO
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A falta de espaço nesse terreno 
completamente ocupado pelo arcabouço 
do teatro e as dificuldades provocadas 
pelo adensamento do entorno obrigou a 
construtora a sobrepor as atividades para 
cumprir o prazo contratado. Atrasos na obra 
gerariam mais custos, luxo que Sociedade 
Cultura Artística não poderia se dar. 

Assim, a HTB desenvolveu junto com seus 
parceiros e fornecedores um cronograma 
inusitado de construção. Das discussões 
surgiu a opção pela chamada sequência 
construtiva – processo que determina quais 
peças seriam entregues em um determinado 
momento e assim sucessivamente. Essa 
decisão estendeu-se para todos os tipos 
de material, de todos os portes. Após 
negociações, a prefeitura liberou o terreno 
próximo à obra que abriga uma praça para 
a colocação do material necessário. Quanto 
a descarga desses materiais, acordou-
se o uso de áreas destinadas à Zona Azul 
para o estacionamento dos caminhões. O 
carregamento e descarregamento seriam 
realizados em horários com menor impacto 
no tráfego da região, mesmo que exigisse 
o pernoite de caminhões no local. Só assim 
seria possível solucionar as dificuldades 
desse processo.

LOCAL DE 
ARMAZENAMENTO AO 
LADO DA OBRA CEDIDO 
PELA PMSP
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Quando a HTB desembarcou 
no terreno do Cultura Artística 
encontrou uma parte do 
que restou do incêndio que 
necessitava ser demolida. A 
primeira etapa do trabalho 
foi mapear toda a estrutura 
existente e marcar exatamente 
o que tinha de ficar ou sair. Em 
seguida, por ser um trabalho de 
grande delicadeza, que contrasta 
com a característica daquele da 
demolição, a empresa optou 
por sensibilizar os funcionários 
da obra sobre a necessidade de 
preservação de cada um desses 
elementos e sobre a importância 
desse trabalho tão delicado. 
Cientes disso, os trabalhadores 
foram muito cautelosos para 
não danificar o que havia sido 
tombado pelo Patrimônio 
Histórico. A parte literalmente 
encostada nos prédios vizinhos 
e na igreja exigiria o mesmo 
cuidado para não afetar as 
construções ao lado. O painel da 
fachada foi um dos elementos 
que recebeu esse cuidado.

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO
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Paralelamente à demolição, correria o trabalho de prospecção das fundações existentes que permaneceram intactas. Havia fundações do novo 
prédio projetadas muito próximas das antigas e as duas poderiam esbarrar entre si. Foi realizada uma prospecção para mostrar onde exatamente 
a fundação original poderia causar interferência na nova. Um projetista mapeou o local e detectou as áreas. Mais: fez-se um novo projeto de 
reforço de fundação para a construção existente.

Originalmente, a ideia era utilizar concreto na vedação das paredes internas da sala de concerto. A HTB decidiu pelo uso de estruturas 
metálicas nas paredes combinadas com blocos estruturais de concreto preenchidos com graute, utilizados no lugar do concreto moldado 
in loco, que se mostrou viável tecnicamente. O seu uso teve como preocupação um resultado final com excelência para a sua função: uma 
sala de concerto.

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO
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Após seu desembarque no local, como sempre, a HTB tornou-se responsável 
por tudo o que acontecia no terreno – o que está longe de ser uma tarefa fácil, 
principalmente diante de um projeto que tinha como exigências manter as 
características antigas, renovar estruturas e fundações com mais de 70 anos, 
e administrar profissionais especializados, mão-de-obra técnica, fornecedores... 
que mal tinham espaço para realizar seus trabalhos no diminuto canteiro de obra. 
E também enfrentar as mazelas do trânsito confuso do centro da cidade, que 
interferia negativamente na logística.

Hoje, quem olha a parte de cima do teatro 
constata que a única coisa que restou do 
prédio foi a parte frontal onde está uma porção 
do foyer e onde ficarão a sorveteria, a livraria 
e as escadas de acesso ao restaurante.

INTERFACE ENTRE ESTRUTURA ANTIGA E A NOVA. 
VISTA DO FOYER DA PLATEIA BAIXA PARA A PRAÇA ROOSEVELT



DEMOLIÇÃO, FUNDAÇÃO, CONTENÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO
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A HTB partiu do mapeamento do material que deveria ser retirado ou mantido após a ação do fogo, 
conforme indicado no projeto de restauro assinado pela MLD, que apontava exatamente quais eram 
essas peças. A construtora, por sua vez, fez o seu próprio mapeamento para detectar a “saúde” da 
estrutura original. Ou seja, se estava confiável ou seria necessário realizar algum reforço. 

Estacas mega contiveram a parte problemática da fundação existente. Foi preciso cortar parte dessa 
construção (e, para que ela não tivesse sua estabilidade afetada, realizar novas fundações embaixo 
dos dois pilares próximos à parte nova do foyer).  As sapatas foram cortadas e colocadas estacas sob 
fundação antiga para ter como cravar a nova fundação. Sempre às escuras, ou seja, sem projetos que 
mostrassem o que estava “escondido”.

CORTE NA FUNDAÇÃO DA 
ESTRUTURA ANTIGA

ESTACAS MEGA
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Antes da execução desse trabalho foi feita uma prospecção mais 
acentuada. A HTB fez várias sondagens de verificação para saber se 
havia interferência onde seria feita a nova fundação. E surgiram diversas 
delas. A partir daí foi possível solucionar os problemas. No entanto, 
próximos aos vizinhos não houve possibilidade de realizar esse trabalho. 
As construções poderiam cair em direção ao prédio. 

No caso específico da igreja, foi realizada uma contenção provisória para 
conter seu terreno. A partir dessa ação foi possível retirar as obstruções 
da fundação antiga e, em seguida, foi feita uma contenção definitiva com 
perfis metálicos e só após a fundação.

O processo usou como contenção provisória o método de solo grampeado 
(com cimento atirantado) e depois uma contenção com perfis metálicos 
(tipo de contenção que pode ser provisória ou definitiva). Tudo porque o 
desnível de escavação do terreno era bem mais baixo do que o térreo dos 
vizinhos. A contenção definitiva foi realizada com perfis metálicos com 
placas de concreto, preenchidas com concreto e aço. E com tirantes para 
não deixar os perfis dobrarem no sentido do terreno antes do travamento 
da estrutura.

CONTENÇÃO PROVISÓRIA DOS VIZINHOS COM SOLO 
GRAMPEADO E DEFINITIVA COM PERFIL METÁLICO



O trabalho de fundação também 
utilizou perfis metálicos. A 
previsão de cravação girava 
em torno de 50 a 60 metros de 
profundidade, mas em alguns 
casos chegando a 86 metros. 

Foram necessários três 
outros tipos dela: 1) estaca-
raiz utilizada dentro da área 
preservada. O limite de 
altura e de acesso, exigiu um 
equipamento bem pequeno, 
e escasso no mercado, para 
conseguir fazer uma fundação 
dentro da área existente, que 
pegaria um pilar e atravessaria 
essa área para apoiar a nova 
estrutura que ficaria acima 
da estrutura antiga. 2) Estaca 
hélice continua, rotativa e feita 
com um maquinário totalmente 
automático. 3) Estaca mega, 
usada para fazer a fundação da 
estrutura antiga.

CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA
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O trabalho de planejamento, de logística, de abastecimento e de interface com as empresas 
subcontratadas foi complexo. As atividades tinham de ser simultâneas, não escalonadas (ou seja, 
acabou a fundação, começou a estrutura metálica...), não havia espaço físico para esse trabalho. 

Conseguir fazer isso na escavação, na fundação e na contenção, onde não tinha local para fazer a 
estocagem do material. Era preciso tirar a terra, cravar a estaca, lançar concreto, posicionar o aço, 
fazer o novo piso, etc.

MONTAGEM DA 
ESTRUTURA METÁLICA
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Essa fase precisou de um trabalho 
que envolveu logística, abastecimento 
e muita engenharia integrada. Afinal, 
a construção ocupa uma área restrita 
de circulação, onde é permitido 
estacionar nos dois lados da rua. Foi 
preciso solicitar autorização junto à 
prefeitura para parquear caminhões 
e licença para utilizar o terreno 
desapropriado ao lado do teatro para 
a montagem dos equipamentos. 
Já que não havia área interna e era 
preciso encontrar espaço externo, a 
HTB, em reunião com a Companhia 
de Engenharia de Trânsito (CET) 
conseguiu autorização para usar as 
vagas da zona-azul. O pedido era 
renovado a cada 6 meses.

VISTA ÁEREA 
MOSTRANDO 
O LOCAL PARA  
ESTACIONAMENTO 
DE CAMINHÕES 
RESERVADO COM 
CONES
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Durante a fase de projetos, após vários 
estudos, a escolha recaiu sobre a estrutura 
metálica de 630 toneladas, não soldada, mas 
montada com parafusos. Foram utilizados 
58 mil parafusos. 

O uso desse tipo de estrutura teve como 
preocupação chegar a um resultado final 
com excelência para a sua função: uma 
sala de concerto. Ela foi concebida como 
se fosse um pórtico central, onde ficam a 
sala de concerto e o auditório, separada 
das áreas técnicas e administrativas que se 
apoiam por meio de elementos de fixação 
(amortecedores) para não transmitirem 
vibrações para a estrutura principal da sala 
de concerto. 

A montagem da estrutura exigiu a utilização 
de uma grua com capacidade para 4.5 
toneladas. Em algumas partes da obra ela 
precisou do auxílio de um ou dois guindastes, 
colocados ao redor da obra. Sua instalação 
também demandou um afinado trabalho de 
logística com os seus fornecedores.

Estrutura metálica

MONTAGEM DA 
ESTRUTURA METÁLICA
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Afinal, as carretas que a transportavam, descarregavam diretamente no local da 
instalação das peças.  Elas estacionavam no local às 5 horas da manhã e partiam após 
as 21 horas. Ou seja, o veículo ficava parado o dia inteiro. 

Toda essa logística e trabalho feito junto aos fornecedores foi seguida pela integração 
com as demais disciplinas: metálica, concretagem, instalações, fundações. Devido ao 
prazo muito estreito, a equipe da HTB não podia se dar ao luxo de acabar um serviço 
antes de começar o outro.

DESCARGA DE MATERIAL DIRETO 
PARA O LOCAL DE INSTALAÇÃO
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Enquanto a fundação era executada de um lado, montava-se a estrutura 
metálica do outro. No mesmo nível, acontecendo diversas tarefas ao mesmo 
tempo: tirar a terra, cravar a estaca, colocar concreto, colocar aço, fazer 
o concreto novo do piso... A estrutura, por exemplo, pesada e dotada de 
peças imensas, pedia o que não havia no local: espaço para ser estocada. 
A solução foi o abastecimento just-in-time. 

O planejamento tinha de ser feito todo o dia, ou semanalmente, dependendo 
do estágio da obra. Tudo o que chegava tinha de ser montado no dia ou, no 
máximo, no posterior. Essa atuação integrada de logística, abastecimento e 
engenharia permitiu o sucesso das operações e o cumprimento do prazo.

TERRENO CONFINADO PARA 
MONTAGEM DA ESTRUTURA



43

A estrutura metálica desenhou um resultado 
peculiar. O teatro tinha uma única estrutura 
antiga, com especificações muito diferentes 
das utilizadas atualmente. As exigências 
legais atuais e da modernização do teatro 
poderiam gerar esforço excessivo na 
estrutura original, não havendo possibilidade 
de uni-las. Assim, elas são independentes 
e trabalham de forma separada. Essa 
separação não fica explícita aos olhos.

PLATEIA ALTA - ESTRUTURA METÁLICA
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Toda a preocupação com a acústica começou 
no nascedouro do projeto. Foi o cuidado com 
esse tema que a estrutura metálica ganhou 
espaço. São totalmente apartadas através 
de borrachas e amortecedores de vibração. 
Todas as peças são seccionadas de forma a 
impedir a entrada de qualquer ruído. Esse foi 
o conceito principal da estrutura, que passa 
sobre a antiga com um grande balanço. 
Como se fosse algo pendurado, sem apoio. 

Acústica

Na vedação, as juntas nas faces interior 
e superior são soldadas com aço, que 
dão integridade a essa parede. Além de 
assentar o bloco, era preciso preenchê-
lo com concreto. Isso em paredes com 
18 metros de altura. Trabalho bastante 
intenso e técnico dessa alvenaria. Foi 
preciso muito rigor na sua execução.

VEDAÇÃO ACÚSTICA DA 
SALA PRINCIPAL
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A HTB realizou uma fiscalização intensa, mapeando tanto a execução, 
como os amortecedores de vibração. Eles poderiam ser comprometidos 
durante a execução da alvenaria, por isso precisaram ser protegidos 
conforme o trabalho era realizado. Hoje o prédio está completamente 
coberto e vedado, protegido das intempéries.

CONTRAVENTAMENTO 
METÁLICO DO  
PISO TÉCNICO
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Todo o material que estava no teatro durante o incêndio, que precisava ser restaurado e com possibilidade de 
remoção, foi armazenado em guarda-móveis para que não sofressem com a primeira fase da obra, que é mais 
bruta. Os materiais armazenados foram todos protegidos, os tacos de madeira, as portas, os corrimãos e caixilhos 
para não correr o risco de serem danificados. Eles foram retirados, embalados e armazenados para que sejam 
restaurados e recolocados no seu local original. 

As paredes com tijolinhos que havia no local foram demolidas por meio de um trabalho cirúrgico. As peças de barro 
foram retiradas com muito cuidado para serem reutilizadas no restauro da segunda fase.

Restauro

MURAL PROTEGIDO COM TELA



47

O bate-estaca utilizado para a cravação de perfis metálicos faz um barulho intenso. Como 
o projeto pedia a colocação de muitos perfis, a HTB reuniu-se com os membros dos 
Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG) para expor a situação. O resultado 
foi uma flexibilização do horário das obras. De segunda a sexta-feira, com início a partir 
das 8hs, evitando-se ao máximo trabalhar aos sábados durante essa fase.

Vizinhança

TRABALHOS NA DIVISA COM OS VIZINHOS
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Os contatos com os representantes da Igreja ao 
lado e com usuários dos prédios vizinhos também 
foram abrangentes. Todos os danos que teriam sido 
de responsabilidade da obra foram reparados. No 
caso do templo, o trabalho foi ainda mais cuidadoso. 
Diariamente um profissional da HTB visitava o local 
para acompanhar o que acontecia por lá. 

Quando surgiram algumas fissuras no prédio, a 
empresa imediatamente designou uma equipe para 
fazer o restauro do local. O cuidado foi o mesmo 
dispensado na obra, pois alguns materiais, como, 
por exemplo, os ladrilhos, eram tão antigos quanto 
os usados no teatro.

EDIFICAÇÕES VIZINHAS 
COLADAS NA OBRA
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RESULTADOS
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Com área total construída de 
7.543 m2, o teatro tem previsão de 
inauguração em 2021.O espaço 
renovado abrigará a programação 
da Sociedade Cultura Artística e 
atenderá as demandas da cidade 
e do público. O prédio receberá, 
também, um novo instituto dedicado 
à difusão da música e à formação de 
jovens músicos.

CORTE SALA CONCERTOS

GRANDE SALA PLATEIA ALTAFUTURA GRANDE SALA PLATEIA ALTA FUTURA GRANDE SALA PLATEIA LATERAL
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Com uma sala que abrigará apresentações de musicais de médio e pequeno portes e um auditório de uso múltiplo, o espaço 
também será dotado de generosos ambientes de uso comum como restaurante, sorveteria e livraria. Segundo a Sociedade 
Cultura Artística, o novo objetivo é oferecer algo que São Paulo não possui: um espaço dedicado à música de câmara, pois a Sala 
São Paulo tornou-se referência de grandes orquestras. Segundo a Fundação Cultura Artística, a mudança de perfil do teatro vai 
de encontro às necessidades do público.

FUTURO GRANDE SALA PALCO GRANDE SALA PALCO

GRANDE SALA
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A finalização da segunda fase inclui 
as necessidades internas do prédio, 
como revestimentos, banheiros, 
iluminação, mobiliário, parte cênica, 
equipamentos e instalações em geral. 

Quando toda a obra estiver 
pronta, o Teatro Cultura Artística 
é candidato à Certificação Leed 
Gold. Afinal, a reforma e o restauro 
foram desenvolvidos nos mais 
rígidos padrões internacionais de 
sustentabilidade, o que também 
contribuiu para que ele seja referência 
para apresentações de música de 
câmera e de música antiga.



ANEXOS



54



55



56

A arte da vida consiste 
em fazer da vida uma 

obra de arte

Mahatma Gandhi
“
“



www.htb.eng.br


