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Afim de proteger a fachada norte e oeste da insolação, que contém as salas de aula, foi proposto que
essas faces fossem protegidas com brises de madeira autoclavadas pintadas na cor branca. Isso
permite a filtragem do sol, uma melhor temperatura interna nas salas e a permeabilidade da
edificação para o exterior e a vista para a Paróquia São Francisco de Paula. Já a parte mais ao sul da
edificação tem grande parte de sua superfície em vidro pela baixa incidência de insolação.

Na parte da cobertura utilizamos brises em madeira
autoclavada e persianas rolô para proteger os
programas ali presentes. Outra possibilidade para
proteção contra intempéries é a utilização do vidro
como fechamento para as áreas de corredor.
Utilizar o último pavimento como área de
descompressão faz com que a própria cidade de torne
plano de fundo para o convívio e a aprendizagem.

vista do pavimento educacional (nível +9.04m)

vista da sala de aula

vista da cobertura (chegada) vista dos brises da cobertura

SOLUÇÕES TÉCNICAS ADOTADAS

Foi utilizado um sistema estrutural
misto: nos primeiros pavimentos
foram utilizados o concreto armado
como técnica predominante, porém
quando passamos para o pavimento
das salas de aula modificamos o
sistema para perfis metálicos, por
ser um sistema mais leve, de rápida
execução e que possibilita vãos
maiores. Em ambos os casos
utilizamos como fechamento blocos
de concreto autoportantes com
pintura branca pela sua capacidade
estrutural, rápida execução e custo
reduzido ao final do processo.

PILARES DE CONCRETO
+ CHAPA BASE METÁLICA

VIGAMENTOS PRINCIPAIS
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1- laje plana impermeabilizada
com manta asfáltica líquida, caimento
2%;
2- painel fotovoltaico;
3- estrutura metálica pintada de
branco;
4- brise fixo e estrutura de
suporte em madeira natural
autoclavada impermeabilizada;
5- guarda corpo em barra de aço
redonda 1”;
6- estrutura auxiliar de fixação
dos brises;
7- forro mineral acústico;
8- brise móvel em madeira
autoclavada pintada de branco;
9- janelas de correr em vidro
temperado transparente com
esquadrias em alumínio anodizado
branco;
10- bloco de concreto estrutural
pintado de branco;
11- telha termoacústica;
12- terças metálicas em perfil U
enrijecido;
13- forro em ripas de madeira
natural;
14- estrutura metálica pintada de
verde claro;
15- inserto metálico;
16- pilar em concreto armado;
17- invólucro em madeira natural
autoclavada impermeabilizada;
18- portas camarão;
19- estrutura auxiliar para
suporte do invólucro de madeira, feita
com perfil tubular galvanizado pintado
de verde claro;
20- sistema modular alveolar
para laje jardim;
21- laje em concreto armado
impermeabilizada com geomembrana
de PVC ou membrana de Poliéster
Flexível;
22- portas de correr em vidro
temperado transparente, com báscula
superior e esquadrias em alumínio
anodizado branco.

CORTE AMPLIADO
1/100

MATERIALIDADE SISTEMA CONSTRUTIVO
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22. DML;
23. Circulação vertical;
45. Casa de maquinas;
46. Castelo d’água + chillers;
47. Painéis fotovoltaicos;
48. Vestiários;
49. Copa;
50. Varanda descompressão;
51. Depósito geral de
manutenção predial;
52. Área de apoio e serviço;
53. Depósito;
54. Abrigo para resíduos
químicos laboratoriais;
55. Abrigo de resíduos sólidos
urbanos;
56. Corredor;
57. Reservatório;
58. Sistema de tratamento de
esgoto.


