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RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
CENTRAL DE AR CONDICIONADO VRF
CASA DE MÁQUINAS ELEVADORES
ILUM. ZENITAL + VENTILAÇÃO HIGIÊNICA
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A QUESTÃO ECOLÓGICA
Uma série de estratégias foram adotadas visando alto nível de 
eficiência e desempenho ambiental: Preservação de vegetação 
existente; Captação de água da chuva, sistema de reserva e 
redistribuição para utilização em vasos sanitários, limpeza e 
irrigação dos jardins; Sistema de geração de energia com placas 
fotovoltaicas instaladas na cobertura técnica; Orientação solar 
favorável para as salas de aula; Instalação de brises móveis nas 
fachadas leste e oeste para proteção solar; instalação de brises 
horizontais nas fachadas norte visando controle de incidência 
solar segundo carta solar do município; Instalação de prateleira 
de luz nas fachadas norte visando maior luminosidade e redução 
no consumo energético; Fachada sul com maior quantidades de 
painéis cegos com isolamento e menos área envidraçada; Uso de 
esquadrias com vidro duplo de modo a garantir baixa 
transmitância térmica; Ventilação cruzada possibilitada em 
todos pavimentos de sala de aulas, auditório e espaços de 
convívio por meio de aberturas superiores controladas; A 
luminosidade natural é abundante no interior de toda edificação 
de modo a reduzir o consumo energético; Ventilação e 
iluminação zenital controlando o efeito chaminé; Ventilação e 
iluminação natural em todos os banheiros e vestiários do 
conjunto; Jardins internos vegetados de modo a contribuir com a 
ligação com a natureza; Plano de gerenciamento de resíduos com 
área para separação e recolhimento do lixo; Medição de energia 
elétrica setorizada; Pisos externos e internos nos halls em 
basalto, material abundante na serra do Rio Grande do Sul. 
Madeira certificada como revestimento dos espaços de saber e 
elevadores; As paredes de contenção em concreto no pavimento 
térreo inferior receberão parede interna com isolamento de 
modo a garantir conforto térmico.
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ANÁLISES BIOCLIMÁTICAS
São Francisco de Paula apresenta condições climáticas que 
tendem a ser imprevisíveis e rigorosas, além de um alto índice de 
precipitação. A temperatura média da cidade está abaixo da zona 
de conforto, apresentando clima frio. Utilizamos como 
estratégias para o frio a inércia térmica para aquecimento, o 
aquecimento solar passivo, o controle da incidência de ventos 
por ambientes sempre passíveis de fechamento. Além disso, 
todos ambientes, inclusive os sanitários e o auditório, possuem 
ventilação e iluminação natural.
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