
TELHA METÁLICA termoacústica zipada sanduíche
fixada sobre estrutura de tesouras metálicas

inclinação 2% em direção a calha

CAIXA do elevador em estrutura metálica com pintura chumbo
perfil metálico 10x35 finalizando a composição no alinhamento da

viga de concreto da pré-existência

PERFIS metálicos para fixação da máquina de tração

MÁQUINA DE TRAÇÃO do elevador com contrapeso lateral

ACESSIBILIDADE
ELEVADOR modelo SCHINDLER 5500 sem casa de máquinas

cabide de vidro e inox inoxidável escovado dark

MONTANTE metálico com pintura chumbo

FECHAMENTO com estrutura de alumínio com pintura chumbo e
vidro duplo temperado laminado incolor

PRÉ-EXISTÊNCIA: edificação em tijolo maciço a vista
fazer manutenções necessárias para preenchimento de lacunas

(distinguindo do original), limpeza, verificação de patologias,
entre outros

ALGEROZ metálico galvanizado da alvenaria
proteção da estrutura a infintração

PRÉ-EXISTÊNCIA: parede em alvenaria de tijolo maciço
aparente do antigo anexo do banheiro da edificação. Interior

convertido para receber elevador e acessibilidade

VIGA DE CONCRETO aparente da pré-existência

ENTREPISO piso em tábuas de madeira originais
piso será restaurado, lixado e impermeabilizado

ENTREPISO vigas de madeira originais

BEIRAL com acabamento de madeira

CALHA METÁLICA GALVANIZADA
tubulação coleta água pluvial que é armazena

em reservatório inferior para irrigação

FORRO DO SÓTÃO vigas de madeira originais
piso em tábuas de madeira originais

será restaurado, lixado e impermeabilizado

FORRO DE GESSO ACARTONADO
fixado por tirantes metálicos nas vigas de madeira

gesso com acabamento em massa corrida e pintura branco fosco

TESOURAS DE MADEIRA existentes

FORRO:  forro interno em tábuas de  madeira itaúba  instalados
entre as tesourras e os caibros do telhado

ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO
lã de pet espessura 7cm

 instalada entre os caibros

RIPAS de madeira 3x5cm para fixação as telhas cerâmicas

TELHA CERÂMICA FRANCESA
serão removidas para limpeza e reinstaladas no local (novas telhas
para repor as denificadas seguirão o mesmo padrão das originais)

CALHA METÁLICA com pintura preta
para drenagem e coleta de água pluvial

EIXO DE ACESSO
placas de concreto permeável assentadas sobre

camada de areia (7cm) + brita (10cm) +
manta geotêxtil + solo compactado (20cm)

FUNDAÇÃO em pedra de basalto com argamassa

IMPERMEABILIZAÇÃO com manta asfáltica

VIGA DE BALDRAME viga em concreto armado in loco
impermeabilizaçao com manta asfáltica

POÇO DO ELEVADOR
altura 130cm

CONTRAPISO POÕ DO ELEVADOR: concreto armado
assentando sobre area grossa (10cm) + brita (10cm)
+ manta geotêxtil + solo compactado (20cm)

CONTRAPISO DO PAV. TÉRREO: concreto armado
assentando sobre area grossa (10cm) + brita (10cm)
+ manta geotêxtil + solo compactado (20cm)

PISO em tábuas de madeira originais
piso será restaurado, lixado e impermeabilizado

BISTRÔ

CAFÉ

3,40

-0,35

-1,65

SÓTÃO
7,40

Tubo Corrugar 100mm
envolto em manta geotêxtil
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Telha cerâmica francesa

Tesouras de madeira

Forro interno em tábuas de  madeira itaúba
instalados entre as tesourras e os caibros do telhado

Isolamento termoacústico com lã de pet espessura 7cm
instalada entre os caibros

RIPAS de madeira 3x5cm para
fixação as telhas cerâmicas

Cano tubo de queda embutido na
parede de gesso acartonado

Beiral com acabamento de madeira e
calha metálica galvanizada

Pré-existência: edificação em
tijolo maciço a vista

Forro de tábuas de madeira

Viga de madeira

Perfil metálico com pintura chumbo

Cinta de concreto armado original
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PAINÉIS METÁLICOS MÓVEIS

LAJE AVANÇADA

modelo Screenpanel Hunter
Douglasproteção e controle
de incidência solar -
final da tarde

proteção e sombreamento nos
períodos mais quentes do ano

VIDRO COM PROTEÇÃO SOLAR
vidro duplo insulado Cebrace

BRISES METÁLICOS
proteção e controle da
incidência solar

PLACAS FOTOVOLTÁICAS
- geração de energia
- água quente para consumo

VIDRO COM
PROTEÇÃO SOLAR
vidro duplo insulado
Cebrace

LAJE AVANÇADA
proteção e controle da
incidência solar

RESÍDUOS SÓLIDOS
- espaço de triagem e separação de resíduos prodizidos
- estímulo a compostagem

REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS

- armazenamento em cisternas
- irrigação e sanitários

LAJE AVANÇADA
proteção e controle da
incidência solar

painéis metálicos móveis

VENTILAÇÃO CRUZADA
E LUZ NATURAL

sol da tarde

sol da manhã

ABERTURAS ZENITAIS

ventilação e iluminação natural
esquadrias motorizadas

ABERTURAS ZENITAIS

ventilação e iluminação natural
esquadrias motorizadas e brises de
proteção e controle de incidência

VENTILAÇÃO CRUZADA
E LUZ NATURAL

ESTRATÉGIAS DE CONFORTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

telha metálica
termoacústica

laje impermeabilizada

LAJE
IMPERMEABILIZADA

CENTRO CULTURAL_setor gastronômico

CENTRO CULTURAL_setor cultural

CENTRO CULTURAL_sala de dança e atelier

GALERIA_área expositiva
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MOBILIÁRIO URBANO

tesouras de madeira existentes

cinta de concreto armado para
amarrar paredes externas

paredes em tijolo maciço aparente
autoportante
pilares com tijolo duplo para
contrabalancear o peso da parede

novo subsolo cortina de pedra

linha central -
viga e pilares em concreto armado

vigas e pilares metálicos
perfil I

SISTEMA ESTRUTURAL CENTRO CULTURAL

Aplicar a ergonomia tanto no desenho

do espaço urbano, como no projeto de

cada um dos elementos que o

configuram (mobiliários,

luminárias, pavimentos,

entre outros), levando em

conta sua correta distribuição e

quantidade

A preexistência possuI pilares estruturais em alvenaria, pilares e vigas em concreto armado e paredes autoportantes em
tijolos aparentes. De modo a evidenciar as diferenças entre as preexistências e as novas inserções, optou-se por tecnologias
mais contemporâneas.

Nos anexos e mezanino do centro cultural, foi utilizada estruturas metálicas, com pilares e vigas perfil “I”. As lajes em steel
deck, fazem necessárias vigas secundárias e terciárias para apoio das mesmas. O lançamento dos pilares segue a malha
estabelecida pelos pilares em alvenaria existentes, porém com vão maiores, o que é possibilitado pela utilização do aço.

A utilização da estrutura metálica possibilita uma obra limpa, com rapidez e reversibilidade, também permite que pilares e
vigas sejam menos robustos, o que o torna mais adequado ao projeto, uma vez que os vãos precisam seguir uma malha já
existente e limitações de altura na inserção do mezanino.
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