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Figura I: Fachada sudeste.

Figura II: Fachada noroeste.

Figura III: Fachada nordeste.  Porta revestida
com painéis de alumínio, na cor vermelha, que
permite abrir o palco para a grande praça.

Figura IV: Detalhe de curvas e retas.

Figura V: Detalhe do auditório – O tratamento
acústico da plateia foi trabalhado para o uso
da palavra, com tempo de reverberação
calculado em torno de 0,75 s, com
recomendações especiais para isolamento de
ruídos externos nas esquadrias de vidro e no
sistema de ar condicionado. Acima do palco
existe um plano inclinado.

Figura VI: Detalhe do brise-sanduíche –
Esquadria composta de coluna estrutural
diagonal, com encaixe duplo para fixação de
quadros do vidro externo e interno laminado
cinza de 10 mm. Os panos de vidro são
modulados em 1.600 mm × 1.600 mm.

O êxito alcançado pelo Museu de Arte Contemporânea (MAC), de Oscar Niemeyer, inaugurado em

1996, norteou a construção de uma série de obras, batizadas de Caminho Niemeyer. Com implantação às

margens da baía de Guanabara, o projeto tem como ponto de partida uma grande praça junto ao mar. Nela

está, entre outros, o Teatro Popular, acima ilustrado. 

Construído em concreto armado, o Teatro Popular (2007) é uma grande cobertura curva, que se

origina nas empenas do edifício. Do térreo, parte uma rampa helicoidal, também de concreto armado, que

conduz o visitante ao foyer do auditório, com capacidade para quatrocentos lugares e acesso situado no

piso superior. 

As fachadas do edifício receberam diferentes soluções. Na área do foyer, adotou-se um grande pano

de vidro com portas antipânico e sanca de iluminação revestida com painel de alumínio (Figura III). A face

noroeste, voltada para a baía de Guanabara, tem envidraçamento duplo com brises internos, enquanto a

oposta a esta (fachada sudeste) recebeu acabamento em azulejo amarelo e pinturas do próprio arquiteto.
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Tendo as imagens e o fragmento de texto acima como referência inicial, redija um texto dissertativo acerca do Teatro Popular, de

Oscar Niemeyer, construído em Niterói e integrante do Caminho Niemeyer. Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes

aspectos:

< a obra de Oscar Niemeyer, curvas e retas no Teatro Popular; [valor = 6,00 pontos]

< eficiência térmica do brise-sanduíche em forma de colmeia entre vidros; [valor= 6,50 pontos]

< laje curva na cobertura e o desempenho acústico do auditório em questão. [valor= 6,50 pontos]
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