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1.SOLUÇÃO CONSTRUTIVA
 
  Foram adotadas soluções construtivas considerando as limitações or-
çamentárias apresentadas. Decisões foram pautadas considerando de-
mandas de uso, sustentabilidade, exequibilidade e durabilidade.
 A estrutura é de concreto armado em laje tipo ‘danoninho’ moldado in 
loco para o pavimento do auditório, térreo, primeiro pavimento, segundo 
pavimento, terceiro pavimento e quarto pavimento. Esta técnica con-
strutiva possibilita vãos mais generosos com relativa economia, decisão 
que favorece a posição do auditório no local proposto pelo projeto. A 
cobertura será feita em estrutura metálica, solução mais leve e que per-
mite a abertura de ‘sheds’ para iluminação/ventilação no último pavi
mento.

2. ACÚSTICA 

 Consultoria em acústica indicou a necessidade de instalação 
acústica somente em salas de reunião, auditório, laboratórios e 
salas de aula. Em outros ambientes será utilizado forro metálico 
comum em alumínio pois estudos da proposta não demonstraram 
insuficiência acústica nestes outros espaços.
  Salas de aula deverão receber ‘buffles’ tipo sonex plano em 50% 
da área do cômodo que demanda tratamento acústico.
 Outros espaços como laboratórios e salas de reuião receberão 
forro mineral de 20mm. Instalação prevê que as peças permne-
çam 50cm afastadas das paredes, o que garante amplitude visual 
e a manutenção da estética desenvolvida para a edificação. 

3. SUSTENTABILIDADE E CLIMATIZAÇÃO

 Uma exigência do edital é a existência de aparelhos de arcondi-
cionado na edificação. A proposta prevê a instalação de arcondicio-
nado VRV, mais econômico do que os antigos sistemas de ar con-
dicionado central. Permitem a climatização e o controle de compar-
timentos de maneira individual.
 Sistema de proteção foram, no entanto, desenvolvidos - com o 
objetivo de minimizar a utilização deste tipo de condicionamento.
 As janelas são projetadas para terem abertura para o exterior. 
Brises metálicos são instalados na parte externa da edicficação, 
que funcionam atrelados à persianas instalados internamente das 
salas. 


