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a leitura do entorno norteia as tomadas de decisão iniciais
quanto ao partido, tornado-se premissas relevantes do projeto:

- manter a visual da igreja a partir do Monumento do
Chimarrão de São Francisco de Paula;
-  respeitar o alinhamento da edificação histórica que está no
terreno para a manutenção de visuais;
- permanecer com a araucária e a edificação preservadas com a
independência  da nova edificação para manutenção  das
condições  naturais necessárias  ao espécime vegetal (suprime-se
a construção  anexa ao patrimônio histórico e a segunda
araucária);
- possibilitar uma conexão interna, através de escada informal,
entre as ruas de acesso principal à rua lateral (em nível inferior)
para que seja um convite à comunidade inspirar e integrar a
universidade em seu cotidiano;
- ter os usos comuns acessíveis à comunidade acadêmica, mas
também à população em geral parece um empenho com grandes
benefícios: biblioteca, espaço multiuso e o auditório estão no
térreo e segundo pavimentos para que o município evolua com a
universidade;
- pontuar a biblioteca na esquina das ruas Três de Outubro e José
Bonifácio é uma forma a inspirar a população sobre a
importância  da educação,  como um convite a acessar a estrutura
com atividades propostas na edificação;
- inspirar-se no desenho do elemento que hoje configura o muro
do terreno faz parte da intenção de remeter a uma memória
afetiva, através da releitura;
- remeter à porta vertical da edificação histórica da esquina da
Rua José Bonifácio com a Avenida Julio de Castilhos nos dois
acessos de pedestre e no foyer do auditório;
- o tijolo é escolhido como material nas alvenarias de
fechamento, pois trata-se de um material tradicional. sugere-se o
uso no sistema Ecker em todas as alvenarias externas. Ora é
utilizado com base do chapisco, emboco e reboco, ora aparente.
remete às cores da edificação pré existente, na busca de maior
integração através da materialidade;
- posicionar a circulação vertical de maneira a possibilitar
conexão visual com o patrimônio histórico e natural
pré-existentes, bem como a partir do foyer do auditório;
- marcar os acessos e o auditório, bem como brises com o mesmo
material;
- posicionar aberturas de forma a possibilitar miradas para a
igreja da paróquia e escultura em homenagem à São Francisco de
Paula;
- contemplar a acessibilidade a todos os níveis de projeto;
- incorporar a arquitetura biofílica, ciclando com a natureza,
através de:

-  telhado vivo de cobertura do térreo com captação de luz
natural com o lanternim no hall principal, melhorando o
isolamento térmico da edificação;

- parede verde no auditório para amplificar o conforto
térmico e acústico;

- lanternins sobre os ambientes de apoio ao hall principal;
- shed no hall principal;
- brises a norte e a leste para o controle de entrada de

iluminação direta;
- acessos através das duas ruas, por meio de ante-câmaras

para proteção contra as temperaturas baixas e ventos da região;
- possibilidade de abertura das esquadrias nos pavimentos

térreo e subsolo possibilitando ventilação cruzada no verão, bem
como nos pavimentos administrativo e educacionais,  através das
circulações;

- aberturas predominantemente  para as orientações oeste,
norte e leste nos ambientes de longa permanência;

- sistema de tratamento de esgoto com plantas, tipo living
machine;

- captação de água da chuva com acumulação  por
cisternas;

- geração de energia através de placas fotovoltaicas;
- separação de resíduos sólidos para a destinação mais

adequada, disponibilizada pela municipalidade;
- vegetação compondo os ambientes para colaborar com

saúde e bem-estar aos usuários;
- ambientes que possibilitem a integração humana em

espaços de convívio internos e externos, conferindo vivacidade e
dinamismo nas relações, bem como entender-se parte desse
sistema natural e edificado criados;

- espaço para a expressão artística através de concurso
público para os painéis a sul do volume educacional;

- ter a rua projetada para inclusão das pessoas num espaço
democrático,  colaborando com os fluxos de carros, bicicletas,
pedestres (mobilidade urbana) e a permanência  de grupos como
ponto de encontro e reuniões, atividades comunitárias  como
feiras, drenagem urbana  através dos jardins de chuva e
arborização  urbana, tornado um trecho modelo para continuar
estimulando uma cidade caminhável e para todos.

assim, propões-se  uma edificação verticalizada, que aproveita
integralmente a altura permitida pelo Plano Diretor de
Desenvolvimento  Urbano Ambiental Integrado (PDDUAI) do
Município de São Francisco de Paula.

o projeto é setorizado da seguinte maneira:

1. subsolo: laboratórios,  acesso de serviço e serviços, edificação
histórica (onde está o herbário) e pátio;

2. térreo: áreas comuns e ambientes compartilhados com
possibilidade de uso pela comunidade em geral, exceto
auditório;

3. segundo pavimento: auditório e atividades de apoio;
4. terceiro pavimento: administrativo;
5. quarto, quinta e sexto pavimentos: educacional.

JUSTIFICATIVA DO ANTEPROJETO ESTRUTURAL

As sapatas são definidas após sondagem de solo.
A estrutura é no sistema concreto armado, com laje, vigas e
pilares.
As lajes são nervuradas em todos os pavimentos. No foyer do
auditório há inserção de estrutura de perfis em aço com
acabamento de vidro temperado e laminado para a visualização
do conjunto da araucária com a edificação histórica a ser
tombada.
Os pilares tem pré dimensionamento de 30 x 80 cm nos
pavimentos superiores. Há viga de transição de
aproximadamente  90cm de altura no auditório e os pilares que
recebem suas cargas passam a ter dimensão de 30 x 120 cm até o
subsolo. Os demais pilares do térreo e subsolo, onde há 2
pavimentos, assumem o tamanho de 30 x 30 cm.
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ESQUEMA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO


