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DIAGRAMAS COMPLEMENTARES

CORTE FACHADA CC
ESC: 1/250
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Placas cerâmicas extrudadas monta-
das a partir de per�s verticais de 
alumínio sobre a parede bruta imperme-
abilizada.
Foi proposto placas de 1200 x 400mm 
moduladas na volumetria e compatibili-
zada com as esquadrias dos sanitários. 
Para atender desempenho térmico e 
acústico se propôs entre as guias 
verticais lã de rocha. Esse material não 
exige manutenção de pintura o que é 
interessante para um edifício público.

O mesmo sistema, porém com outra 
composição é proposto no volume do 
auditório. O fechamento se dará por 
elementos leves na treliça metálica com 
camadas em chapa de dwywall, 
isolamento em lã de rocha, placa 
cimentícia e fachada ventilada com 
placas cerâmicas extrudadas no acaba-
mento externo.

Para atender a Norma de Desempe-
nho, utilizou-se um sistema modular 
de laje nervurada com camadas, a�m 
de agilizar a execução, permitir 
�exibilidade estrutural e oportunizar 
um partido estético do sistema.
Trata-se de uma altura de laje de 
50cm compondo a mesa com 15cm 
sendo: 8cm de laje + 20mm de 
neoprene + 5cm de concreto armado.

As paredes móveis garantem perfor-
mance acústica entre salas de aula e ao 
mesmo tempo têm acabamentos que 
permitam o uso de um quadro branco 
para dinâmicas em salas de aula, como 
da marca Huecor.
A proposta levou em conta a modulação 
desses painéis e a �exibilidade para 
diferentes atividades entre salas de 
aula.

A climatização arti�cial proposta ocorre por sistema de VRF (Variable 
Refrigerant Flow) com unidades externas na cobertura. O consumo é 
controlado de forma independente por ambientes, conforme demandas 
especí�cas, o que auxilia na redução do consumo de energia. Este 
sistema ativo é acionado em períodos onde a temperatura e a umidade do 
ar estão fora da zona de conforto e os sistemas passivo não são su�cien-
tes. 

A proposta conta com subestação transformadora, um quadro geral de 
baixa tensão (QGBT) e medidores localizados em área técnica com 
acesso restrito.
Gerador de energia foi lançado para atender a falta de energia em 
ambientes especí�cos, como laboratórios. Essa máquina localiza-se 
juntos das demandas de infraestrutura contando com chaminé horizontal 
para área externa.
Placas fotovoltaicas foram lançadas no terraço para aproveitamento da 
energia solar em energia elétrica ao empreendimento.

O abastecimento do gás foi lançado para atender a demanda dos labora-
tórios de físico-química e apoio e da cantina. Os equipamentos foram 
locados em áreas externas conforme especi�cações técnicas.

Foram propostos reservatórios de consumo e de incêndio. A reserva de 
consumo conta com 60% da sua capacidade no subsolo e 40% nas 
coberturas, sendo sua distribuição vertical por sha
s junto a áreas 
molhadas. O reservatório para hidrante foi posicionado nas coberturas e 
sua distribuição por andar respeita as exigência dos projeto de prevenção 
contra incêndio.
Para atender o potencial dos altos índices pluviométricos na cidade, 
propõem-se sistema de cisterna com recolhimento da água da chuva dos 
terraços para um reservatório inferior ao lado da preexistência, com 
caráter pedagógico por ser visível e registrar o nível de água recolhida.
A saída do esgoto e dejetos acontece na parte mais baixa do lote através 
do sistema fossa e �ltro. Próximo propomos a caixa de retenção de água 
de chuva excessiva.

O edifício conta com uma Escada Enclausurada com acesso por balcão 
na torre de salas de aula. Todo conjunto edi�cado é atendido por hidran-
tes e mangotinhos em todos pavimentos, tendo reservatório de água 
sobre sanitários.
Além disso, os materiais de construção especi�cados atendem exigên-
cias de reação e de resistência ao fogo conforme normas.

A estrutura da torre de salas de aula e da barra do administrativo forram 
elaboradas em laje nervurada de concreto com 50cm de altura para 
atender modulação de 7 x 10 metros; e colunas em concreto de 60cm de 
diâmetro no térreo e em sessão de 40 x 40 centímetros nos demais 
andares.
Na circulação horizontal da torre educacional é proposto forros modula-
res devido as diversas instalações e pela facilidade de manutenção; 
enquanto que nas salas a laje é aparente tirando partido estético do 
sistema.

O volume do auditório foi projetado em estrutura metálica através de 
treliças e laje em steel deck. O fechamento proposto é leve, com várias 
camadas como placas de drywall, isolamento em lã de rocha, placas 
cimentícias e fachada ventilada para atender a Norma de Desempenho.

O forro modular mineral com placas de 
1.250 x 625mm ou 625 x 625mm foram 
propostos nas circulações da torre de 
salas de aula para acomodar as instala-
ções de infraestrutura.
Esse sistema permite o fácil manuseio 
para manutenção e apresentam 
características que atendem o desem-
penho acústico.

As chapas Standard (ST) com 12,5 
mm foram empregadas nas paredes 
que dividem as salas de aula e as 
circulações. Enquanto que nos 
sanitários foi proposto com chapa 
Resistente à Umidade – RU.
No interior da parede de drywall há 
uma camada de ar e lã de rocha para 
auxiliar no conforto térmico e 
acústico.

A cobertura verde sobre a laje imperme-
abilizada proposta permite inclinação 
através de sistemas modulares alveola-
res grelhado. O sistema conta com 
automação de irrigação e área especí�-
ca para trafego de manutenção.

Esse tipo de acabamento sobre a laje 
apresenta um desempenho térmico e 
acústico para o auditório, além de visual 
para vista dos pavimentos superiores

Leveza e maleabilidade, luz suave e 
difusa, ampla gama de cores, opacida-
des e brilho. Foram usados na proposta 
os painéis translúcidos para fachadas 
do administrativo e subsolo e algumas 
divisórias.
É um material de execução ágil e limpa, 
com tratamento de proteção UV nas 
faces externas e resistente a altas e 
baixas temperaturas (mín. -40ºc e máx. 
130 ºc)

Devido a amplitude térmica foi proposto 
esquadrias com �exibilidade de 
mecanismos para atender tanto o verão 
quanto inverno. Assim, prepondera um 
desenho com peitoril �xo, maxi-ar na 
altura do usuário e basculantes na parte 
superior a �m de favorecer a ventilação 
cruzada tirar o calos dos objetos e 
usuários no verão e higienizar o ambien-
te no inverno quando aberta a parte 
superior.

Quanto a especi�cação da composição 
sugere-se vidro duplo insulado (4 + 
4mm duplamente laminado) o que 
auxilia na transmitância térmica.
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