orientação dos blocos - desnível

SUDESTE

pelo clima, optou-se pelo fechamento
em telha translúcida e laje sólida no
interior dos módulos, somente com uma
grelha de ventilação que permite a saída
do ar quente.
além disso, na feira optou-se pelo uso
de toldos de fechamento, para que nos
dias frios possa ser utilizada.

NOROESTE

no terreno em questão, que possui desnivel de cerca de 5m,
foi optado por dividir o programa em três níveis diferentes, para
que os pilares não fiquem muito altos, o que traria a necessidade de redimensioná-los.

dimensionamento - módulos utilizados
processamento

sala de aula

wc

administrativo

laboratório

café

vestiário

alojamento

feira

x10

x02

x01

FEIRA
x01

x01

x01

nos casos de terreno com desnível, a orientação dos blocos
deve seguir as curvas de nível para que haja menos interferência no terreno, por mais que a orientação solar não seja a mais
adequada

proteção solar
fachada dupla

saída do ar quente
aberturas superiores

ventilação cruzada
paineis perfurados

pátios internos

encontros e vivências

consumo
feira e café

pátios internos

encontros e vivências

proteção solar

isolamento

circulação barra os raios diretos cobertura sanduíche

compostagem

resíduos do processamento

coleta da água

FEIRA

x01

energia

x01

x08

paineis solares

nesse caso, o bloco do consumo foi direcionado no mesmo
sentido dos outros dois, fazendo com que haja menos movimentação de terra

orientação dos blocos - desnível
no terreno em questão, que possui desnivel de cerca de 5m,
foi optado por dividir o programa em três níveis diferentes, para
que os pilares não fiquem muito altos, o que traria a necessidade de redimensioná-los.

dimensionamento - módulos utilizados
orientação dos blocos - desnível
x10

no terreno em questão, que possui desnivel de cerca de 5m,
x02foi optado por dividir o programa
x01 em três níveis diferentes, para
que os pilares não fiquem muito altos, o que traria a necessidade de redimensioná-los.

x01

x01

x01

x01

nos casos de terreno com desnível, a orientação dos blocos
deve seguir as curvas de nível para que haja menos interferência no terreno, por mais que a orientação solar não seja a mais
adequada

nesse caso, o bloco do consumo foi direcionado no mesmo
sentido dos outros dois, fazendo com que haja menos movimentação de terra

x10

x02

x01

x01

FEIRA

FEIRA

FEIRA

dimensionamento
- módulos
módulos
auxiliares para
situaçãou

x01
nos casos de terreno com desnível, a orientação dos blocos
deve seguir as curvas de nível para que haja menos interferência no terreno, por mais que a orientação solar não seja a mais
adequada

x08 FEIRA

nesse caso, o bloco do consumo foi direcionado no mesmo
sentido dos outros dois, fazendo com que haja menos movimentação de terra

circulação com escada

x01

x01

1

2

rampa acessível

3

