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PAINÉIS FOTOVOLTÁICOS
aproveitou-se o caimento original do telhado 

para instalação de painéis fotovoltáicos.

TELHAMENTO
O telhamento foi feito a partir de telhas de barro,

retornando ao sistema original do telhado.

ESTRUTURA
A estutura metálica possui malha retangular de 

7,5x9,75m. Os pilares (3) são quadrados 
20x20cm, já as vigas (4), que medem 1/20 dos 

vãos a vencer, possuem 40cm e 50cm, 
respectivamente.

ESTRUTURA
A malha estrutural foi de�nida partir de 

subdvisões da largura da edi�cação existente, 
resultando em um quadriculado de 1,5x1,5m e os 

pilares distribuídos de forma a �carem 
harmônicos com a preexistência.

DIVISÓRIAS INTERNAS
As divisórias internas são de material leve para 

não agredir a preexistência e garantir maior 
�exibilidade ao projeto.

DIVISÓRIAS INTERNAS
As divisórias internas foram dimensionadas de 

acordo com cálculo de conforto acústico.

FACHADAS EDIFICAÇÃO PREEXISTENTE
As fachadas da edi�cação preexistente foram 
restauradas de maneira a se con�gurarem de 

acordo com a edi�cação original, que havia 
sofrido alterações, tendo alguns vãos abertos e 

outros fechados.

LAJE DE FUNDAÇÃO
A laje de fundação é de concreto armado 

moldado in loco, devido à umidade do solo.

LAJE DO SUBSOLO
A laje do subsolo, assim como a de fundação, é 

de concreto armado.

SUBSOLO
As paredes do subsolo, assim como as 

fundações da edi�cação preexistente, são de 
pedra grês e argamassa. No subsolo serão 
rebocadas internamente e sua ventilação 

acontece por meio de gateiras na fachada.

ENTREPISO
O entrepiso de maedira foi substituído por laje 

steel deck.
CIRCULAÇÃO VERTICAL

As escadas são de estrutura metálica e os 
elevadores panorâmicos em sua maior parte.

LAJE STEEL DECK
O steel deck é uma laje composta por uma telha 

de aço galvanizado (1) e uma camada de concreto 
(2), onde a telha trapezoidal serve como fôrma 

para o concreto durante a concretagem e como 
armadura positiva para as cargas de serviço.

ESTRUTURA DOS TELHADOS
A estrutura dos telhados também se manteve 

no formato original, porém substituindo a 
madeira por metal.
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SALAS DE MÚSICA E TEATRO
As salas de música e teatro foram dispostas 

ao norte, com o objetivo de obterem iluminação 
uniforme durante o dia inteiro. As esquadrias da 

preexistência possuem bandeira superior, o que permite 
ventilação cruzada durante o ano todo.

SALAS DE ARTES MANUAIS
As salas de artes manuais e 

dança foram dispostas à 
oeste, a �m de evitar a 

insolação oeste e o 
calor excessivo.

CIRCULAÇÕES
As circulações são 

largas e foram 
dispostas à sul e oeste, 

possuem grandes janelas, 
sendo assim, a ventilação 

cruzada é bastante presente e 
contrubui para um ambiente mais 

confortável termicamente.

BRISES
As fachadas voltadas para oeste das 

edi�cações novas são protegidas por 
brises verticais na diagonal, barrando a 

incidência direta de raios solares 
noroeste.

MICROCLIMA
A vasta arborização das ruas do 
entorno proporcionam um 
microclima mais fresco para a 
edi�cação, evitando assim, o uso 
excessivo de ar condicionado 
durante o verão.

ISOLAMENTO ACÚSTICO
As paredes de dry wall, que farão a 
compartimentação das salas de música, 
dança e teatro receberão tratamento 
acústico especial, onde a parte interna será 
preenchida com material com alta absorção 
sonora e o revestimentoserá feito com painéis 
acústicos.
A esquadria que faz a compartimentação da salas com a 
circulação será composta de dois vidros duplos e uma 
câmara de ar entre eles. O acrescimo da massa de vidro e o 
afastamento entre os planos são fatores determinantes na 
qualidade acústica.

DIAGRAMA DE CONFORTO AMBIENTAL

PERSPECTIVA EXPLODIDA DA PREEXISTÊNCIA

PLANTA BAIXA SUBSOLO
Escala: 1/500

PLANTA BAIXA TÉRREO
Escala: 1/500
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Acesso à USINA pela Rua Marechal Floriano, vista do eixo histórico entre Loja Maçônica,
Prefeitura Municipal e Museu da USINA.

Recepção/ Foyer/ Exposição interna de materiais produzidos na USINA.
Acesso pela esquina das Ruas Marechal Floriano e Borges de Medeiros.

Pátio interno da USINA, vista para o Museu, espaço comercial e terraço.
Espaço para apresentação ao ar livre, com bancos modulares.

Centro de convivência interno no segundo pavimento. Espaço para uso
de alunos e professores da USINA, com bar, masas e sofás
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