
Criamos um “vazio” junto ao hall principal que conecta os andares superiores, organiza os
espaços em sua volta, permite visuais interessantes para o meio externo além de contribuir com
a iluminação natural. A face externa deste "vazio" é cons�tuída por caixilhos metálicos para
sustentar os painéis de vidro. Nas outras faces envidraçadas, por exemplo, nas salas de aula,
laboratórios e biblioteca, foram propostos brises horizontais para controlar a incidência dos
raios solares na edificação, contribuindo para o conforto térmico e melhor controle da
iluminação natural e fluxo de ar.

Para os brises horizontais, optou-se pela madeira sinté�ca, proveniente de reciclagem de
vários �pos de plás�cos e fibras naturais. Resistente ao sol, à corrosão e a chuva, é uma
opção adequada também por necessitar de pouca manutenção. Existe também a mensagem
subliminar no uso deste material, que é possível uma aparência este�camente elegante sem
o uso de madeira proveniente de desmatamento. Existem várias opções no mercado
também indicadas, como a madeira tanalizada e de reflorestamento.

JARDIM FILTRANTE

Nesta proposta moderna e altamente ecológica os jardins filtrantes são dispostos nas floreiras
da própria estrutura do edi�cio. Trata-se de uma alterna�va para o des�no adequado de água
servida proveniente de pias, tanques e chuveiros. Trata-se de um pequeno lago com pedras,
areia e plantas aquá�cas, no qual se faz o tratamento da água servida por meio da interação
das espécies vegetais e microrganismos neste ecossistema. Ele contribui com a
sustentabilidade do meio ambiente e traz harmonia paisagís�ca; além disso, sua manutenção é
simples. A água servida será direcionada para o jardim filtrante. A água tratada naturalmente
pelo jardim filtrante pode ser usada para irrigação. O efluente do jardim filtrante também é
apto para aplicação em gramados, pastos ou como água de lavagem de pisos externos, entre
outros usos não nobres.
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