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2.1 Setorização

O conjunto foi distribuído em quatro setores: áreas comuns, educacional, administrati-
vo e serviços. No nível Térreo 1 (Rua Três de Outubro), estão situadas as áreas comuns 
da edificação e de acesso público. Esse espaço dissocia-se dos demais usos pois não 
compartilha da mesma circulação vertical, salvo em eventos específicos, quando pode 
ser liberado o elevador e escada interna ao pavimento. O acesso a esse nível ocorre dire-
tamente pela via pública ou a partir de escada espiral que dá acesso ao espaço multiuso, 
que pode ser utilizado para eventos e exposições ou como área de apoio e descanso dos 
estudantes.

O setor educacional é acessado através do nível Térreo 2 (Rua José Bonifácio), onde estão 
localizados os laboratórios de físico-química e de apoio; e demais usos distribuídos no 2º, 
3º e 4º pavimentos. O setor administrativo está totalmente localizado no 1º pavimento do 
mesmo bloco. A circulação vertical entre esses dois setores e entre os cinco pavimentos 
ocorre através de escada aberta, com acesso direto pelo nível Térreo 2. Para o acesso ao 
nível Térreo 1, a escada é protegida com porta corta-fogo. A circulação vertical é comple-
mentada por um elevador que atende a todos os pavimentos. 

Em todos os níveis do edifício principal, na parte central voltada para a fachada norte, fo-

ram posicionados os sanitários, áreas técnicas e shafts de instalações prediais de forma 
a garantir a privacidade de acesso e menor interferência na organização e funcionamen-
to das atividades distribuídas nos pavimentos.

Os serviços estão distribuídos em dois níveis, no Térreo 1 (Rua Três de Outubro) e na 
laje de cobertura da edificação principal. Nos serviços localizados na cota mais baixa 
estão os depósitos, vestiários e área técnica, com acesso em nível para a Rua Três de 
Outubro. No recuo lateral estão dispostos o sistema de ar condicionado do auditório e 
grupo gerador, assim como o abrigo de resíduos químicos e acesso aos reservatórios 
inferiores, localizados sob a área dos vestiários. Na laje de cobertura estão localizados 
os reservatórios superiores, ar condicionado dos demais setores e painéis fotovoltaicos 
para cogeração de energia para a edificação.

2.2 Estrutura

O sistema estrutural empregado no edifício principal é composto de pilares e lajes ner-
vuradas de concreto armado, sendo a frequência dos pilares internos, distribuídos em 
quatro eixos no sentido leste oeste, determinante na setorização do edifício. Os dois 
eixos internos fragmentam os pavimentos tipo em três áreas livres que serviram de nor-
teador para a distribuição funcional proposta: salas maiores e núcleo de serviço e circu-

lação vertical; circulação horizontal e salas menores.

O núcleo de circulação vertical, com escada protegida e um elevador, está localizada na 
porção central do maior vão de lajes, possibilitando maior rigidez estrutural ao conjunto 
através do emprego de estruturas complementares. Na porção sul do edifício, a última 
linha de pilares “invade” parcialmente o auditório localizado no nível Térreo 1, trabalhan-
do em conjunto com sistema estrutural para o auditório e praça externa.

Uma estrutura metálica leve, com pergolado e vidro, foi anexada à edificação preex-
istente, formando uma cobertura de apoio para o café instalado. Também foi prevista 
estrutura metálica auxiliar para o herbário localizado na laje de cobertura da edificação 
principal. 

2.3 Fachadas

Foram utilizados elementos de proteção solar nas fachadas leste e oeste do edifício ed-
ucacional/administrativo. Foi proposto um sistema de brises verticais móveis em chapa 
perfurada com pintura clara, permitindo a iluminação natural difusa, a mais indicada 
para a leitura devido a ofuscamento e ao mesmo tempo conferindo leveza ao edifício. 
Para elaboração do sistema de proteção solar foram empregados elementos com di-

mensões padronizadas e um conjunto mínimo de peças para permitir uma execução ráp-
ida e de baixo custo, tanto de instalação quanto de manutenção.

Na fachada sul, com exposição solar direta mínima, foram utilizados sistemas de pratelei-
ras de luz - light shelves - próximas ao forro para ajudar na reflexão da luz diurna no inte-
rior dos ambientes, melhorando a qualidade luminosa e reduzindo o consumo energético 
com sistemas de iluminação.

2.4 Ventilação Natural

Todos os ambientes de longa permanência, com exceção do auditório, foram concebidos 
para possibilitar a máxima ventilação natural através da incorporação de janelas dispos-
tas em duas fachadas, quando possível. O corredor de circulação/espaço de descom-
pressão disposto nos pavimentos superiores possibilita a ventilação cruzada permanente 
através das janelas dispostas no sentido leste oeste, garantindo um fluxo constante de 
renovação de ar nos pavimentos.
As salas de aula e laboratórios possuem janelas basculantes altas, voltadas para a cir-
culação, garantindo a renovação e troca de ar constante dos ambientes de ensino. Com-
plementar às soluções de ventilação e troca de ar passiva, todos os ambientes de longa 
permanência dispõem de sistema de condicionamento de ar mecânico otimizado para 
atendimento da capacidade máxima de ocupação das salas.
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TÉRREO 1 (NÍVEL 0,00)

1. SANITÁRIO FEMININO

2. SANITÁRIO MASCULINO

3. SANITÁRIO ACESSÍVEL

4. DML / SHAFT HIDRÁULICA

5. SHAFT ELÉTRICA/DADOS

6. CIRCULAÇÃO

7. FOYER/MULTIUSO

8. AUDITÓRIO

9. CABINE SOM

10. CABINE TRADUÇÃO

11. BIBLIOTECA

12. DCE

13. BRINQUEDOTECA

14. CAFÉ

15. CAFÉ - ÁREA EXTERNA

16. AR CONDICIONADO/GERADOR

17. ACESSO RESERVATÓRIO INFERIOR

18. VESTIÁRIO FEMININO

19. VESTIÁRIO MASCULINO

20. VESTIÁRIO ACESSÍVEL

21. COPA FUNCIONÁRIOS

22. DEPÓSITO GERAL

23. DEPÓSITO

24. CENTRO DE MEDIÇÃO

25. CIRCULAÇÃO SERVIÇO

26. JARDIM

27. ABRIGO RESÍDUOS

28. ACESSO SERVIÇOS
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