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COMPONENTES CONSTRUTIVOS

SUSTENTABILIDADE ENQUANTO PREMISSA

LÓGICA DA FACHADAS

Uma arquitetura sustentável vai além da adoção de 
sistemas de captação de águas pluviais, reutilização de 
águas cinzas ou geração de energia solar - todas essas, 
alternativas bem vindas e compatíveis com a proposta. 
Sustentabilidade foi a principal premissa do projeto.

Para se proteger do frio e da imprevisibilidade do clima - 
condições que mais geram desconforto na cidade ao longo 
do ano - foram trabalhadas estratégias bioclimáticas que 
promovem o aquecimento de forma passiva e tirando 
proveito da inércia térmica. Para os dias de calor, os 
usuários podem controlar as esquadrias e assim promover 
a ventilação cruzada através das inúmeras esquadrias e do 
vazio central. 

Foram exploradas novas possibilidades para materiais 
familiares: o tijolo utilizado é o ecológico, que dispensa a 
queima e o uso de massa, já o pinus é utilizado na cobertura 
de madeira laminada colada.

Todos os espaços - especialmente aqueles destinados às 
atividades pedagógicas e aos encontros - foram concebidos 
para a flexibilidade. O mobiliário sugerido é leve, fácil 
de ser rearranjado. A opção por um sistema estrutural 
racional e independente das vedações, assim como a 
adoção de medidas padronizadas baseadas em módulos 
de 60 cm facilita futuras alterações. Espaços adaptáveis 
conferem longevidade ao projeto.

As fachadas do edifício foram concebidas baseadas 
numa lógica em camadas que une a possibilidade de 
abertura de acordo com o uso do ambiente interno, 
aliado a necessidade de proteção em relação a incidência 
solar da fachada. Dessa forma, uma lógica racional rege 
e define as quatro fachadas do edifício da melhor forma 
quanto ao clima e ao funcionamento da Universidade. 
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1. Embasamento concreto moldado in loco
2. Pilares e vigas em concreto moldado in loco
3. Laje painel de concreto pré-fabricada
4. Telha metálica termo-acústica 
5. Clarabóia em estrutura MLC de Pinus
6. Escadas metálicas
7. Núcleo de circulação vertical
8. Fachada em tijolo ecológico e caixilharia de alumínio
9. Brises em tijolo ecológico
10. Vedações internas, sistema woodframe
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