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CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL

Cimento queimado

CANTEIROS EDUCATIVOS EXPOSIÇÃOOFICINAS

Para o prédio educacional e cultural buscou-se uma 
materialidade mais refinada e diferenciada do prédio 
industrial mas com baixo custo em manutenções e 
melhor aproveitamento de insolação e ventilação natural.

ELEVAÇÃO OESTE

ELEVAÇÃO LESTE

Janeiro 17h Julho 17h Outubro 17h

O brise de concreto faz o controle da insolação Oeste para 
dentro do prédio, na fachada Leste faz a quebra do visual para 
o pátio central, a ventilação cruzada se dá pelas janelas de 
correr.
 O controle solar no térreo se dá pela platibanda e a ventilação 
cruzada pelas portas pivotantes.
Na parte do educacional é retirado o brise para total visual do 
pátio, a ventilação cruzada ainda existe pela circulação de 
fachada e as aberturas nas salas e oficinas.
A argila expandida na cobertura melhora o isolamento térmico e 
acústico, é incombustível e um material muito leve.

Com uma pequena inclinação como “espinha de peixe” o brise 
cria um jogo de luz e sombra na área de exposições, projetado 
para bloqueio da insolação no verão mas ao mesmo tempo 
permita alguma incidência no inverno.

As oficinas como meio de integração entre pessoas foram 
escolhidas grandes mesas para trabalho coletivo podendo ser 
unidas conforme atividade. As paredes são de Drywall com 
fechamento em placas de OSB sem revestimento, trazendo o 
conceito do reuso de material pela sua aparência e 
composição.

A área de exposições é um grande salão aberto, pensado para exposição de obras como esculturas produzidas com material 
reciclável. A fluidez do ambiente traz liberdade para posicionamento das obras podendo existir somente uma grande escultura, 
ou várias criando um circuito dentro do ambiente. O jogo de luz e sombra de acordo com o horário do dia traz um visual 
diferenciado para dentro do ambiente.

Para aproveitamento do acesso coberto do térreo sendo em frente à zona 
educacional do 2° pavimento, foi criado uma cobertura com canteiros de usos 
educacional. Um eixo central com pavimentação elevada é o acesso aos canteiros, 
o preenchimento com argila expandida faz a drenagem juntamente com as calhas 
em concreto que deságuam por entre os rasgos do guarda corpo na lâmina de 
água no pátio central.

O brise de  concreto foi dimensionado conforme o sol intenso oeste, para o 
bloqueio desta insolação no verão mas ao mesmo tempo permita alguma incidência 
no inverno. 

O prédio Educacional e Cultural foi pensado utilizando uma 
escala humana com um térreo convidativo e permeável servido 
com luz natural e ventilação cruzada. O prédio estreito abriga 
um programa central com circulação de fachada. O térreo é 
rebaixado para que o 2° pavimento ganhe mais altura para o 
auditório e sala de exposições.
Buscou-se a referência na arquitetura modernista brasileiro e a 
utilização da materialidade sem acabamento, sendo a estrutura 
em concreto e fechamentos com vidros, placas cimentícias, 
placas OSB e blocos de concreto nos ambientes úmidos.
Tendo dois acessos, o principal no eixo com ligação ao prédio 
industrial é um a grande vão aberto e coberto assim como o 
acesso pela cobertura das feiras que possui pé direito irregular 
que se abre para a rua.
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Laje plana de concreto impermeabilizada

Pilar de concreto armado

Parede com blocos estruturais de concreto

Laje plana de concreto inclinada

Laje plana de concreto impermeabilizada rebaixada

Piso de concreto pré fabricado em placas

Escada estrutural em concreto armado

Piso com acabamento cimento queimado

Fundação rasa com bloco de concreto armado

O uso do concreto armado no prédio educacional traz o conceito 

de solidez, pensado diferentemente do prédio industrial, esta 

edificação é para ser fixa no local. Projetado com uma malha 

estrutural sem grande robustez, pilares mais esbeltos assim como 

o prédio e o uso da laje plana sem necessidade de vigas para 

sustentação.

Logo na entrada da recepção se destaca a escada totalmente de 

concreto estrutural assim como seu corrimão leva ao 2° 

pavimento.

O concreto aparente em sua cor natural cinza recebe somente 

proteção contra umidade com hidrofugante incolor. 9,604,80
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TRATAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

Os pavimentos externos foram trabalhados conforme usos dos 
espaços, foi pensado na acessibilidade desde o passeio público 
até o interior dos prédios. O uso de pisos permeáveis e grande 
área de gramado evita o acumulo de água da chuva com uma 
drenagem natural. O caminho entre os jardins é feito pelo deck 
evitando o contato direto dos visitantes com o solo.

Deck de 
madeira

Grama Placa de
concreto

Piso intertravado
PAVS

PISOS

O mobiliário foi baseado nas referências de Topografia Operativa 
que trata da reformulação dos espaços de forma mais otimizada 
e adaptada ao ambiente, com uma continuidade mais harmoniosa 
entre a linha do terreno e as construções.

No espaço para feiras foi criado 
mesas suspensas na laje, pensando 
nas crianças liberando o piso e 
podendo ser utilizado como brinquedo.

O bicicletário jardim é um 
canteiro linear com rasgos para 
encaixe da bicicleta.

Os bancos lineares 
ao longo do deck se 
elevam do nível do piso 
até a altura de assento 
60cm. 

A intenção da passarela é fazer a ligação entre os prédios, sem 
que interrompesse a circulação tendo livre acesso ao pátio central. 
Além disso buscou-se uma materialidade em que ela desaparecesse 
entre os prédios e a paisagem optando assim por materiais 
translúcidos.
Para vencer o grande vão de 26,40m foi escolhido a estrutura de 
viga vierendeel, por ser mais resistente a deformações.

MOBILIÁRIO

MEDIDAS SUSTENTÁVEIS

AMBIENTES EXTERNOS

COMPOSIÇÃO DA PASSARELA

Os resíduos orgânicos são restos de vegetais descartados de 
atividades humanas, são materiais que em ambientes naturais 
equilibrados se degradam espontaneamente e se transformam 
em matéria orgânica podendo ser utilizado como fertilizante do 
solo. 

Para o pátio central foi pensado em zonas e jardins, iniciando 
o processo pelos resíduos orgânicos sendo tratado na 
compostagem e se transformando em fertilizante para as hortas. 
O tratamento das águas cinzas é feito por filtro anaeróbio e 
sumidouro, saindo para o jardim filtrante e lançado no espelho 
d’água com plantas macrófitas e utilizado para rega das hortas 
e jardins.
O percurso pelos jardins é feito pelo deck que também possui 
ambiente de estar para descanço com bancos, onde sobre este 
estão as cisternas que recebem as águas pluviais coletados 
pelas calhas da cobertura do prédio da reciclagem.

A vegetação foi escolhida conforme a região de 
implantação do projeto (Região Sul), pensando no clima, 
na produção durante todo o ano conforme o ciclo de cada 
planta e estação do ano. Os jardins e hortas fazem parte 
do ciclo biológico da economia circular e cada um com 

suas espécies específicas. Todas recebem adubagem da 

compostagem e as águas negras por encanamento 

subterrâneo, a irrigação é feito com a água tratada do 

espelho d’água.

VEGETAÇÃO

Passarela Canteiros educativo

Acesso coberto Jardim filtrante Acesso serviçosÁrea de estar Compostagem Jardim de néctarJardim purificanteHorta verticalEstacionamento auto. e ônibus

NOVO CICLO 

COBERTURA

COBERTURA

ESCALA INDEFINIDA

ESCALA INDEFINIDA

Canteiros educativos

Composteira, adubo para hortas

Estacionamento ônibus

Estacionamento automóveis

Bicicletário

Espaço de feiras

Área de estar/ descanço

Percurso deck

Horta Vertical
Faz a cobertura do muro que divide 
a área industrial de movimentação dos 
caminhões e o pátio.

Jardin Purificante
É um jardim mais denso com 
espécies que filtram e absorvem 
toxinas do ar. Traz um ambiente mais 
agradável para a área de estar.

Jardin de Néctar
Posicionado junto a cobertura e 
passarela, é um jardim com espécies 
de floração perfumada, além da 
beleza traz o aroma entre os prédios.

Jardin Filtrante
Tratam o esgoto da águas cinzas 
com planta macrófitas que retiram 
nutrientes e toxinas das águas 
servidas   e se transformando em 
filtro biológico. 

Espelho d’água
Complementam o tratamento do 
esgoto da águas cinzas também com 
planta macrófitas. 

Calha coleta de águas pluviais
Cisterna sob deck
Águas cinzas para jardim filtrante, águas dos 
lavatórios e chuveiros
Águas negras para fossa séptica, águas dos vasos 
sanitáros e mictórios.
Placas solares
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Horta Orgânica
Posicionado junto ao espaço das 
feiras, possibilitando a venda de 
vegetais frescos.
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É feita pelas calhas junto ao shed do 
telhado do prédio da reciclagem, sendo 
levadas pelos tubos de queda até a 
cisterna posicionada embaixo da área de 
estar e descanço do deck. Estando o 
deck um pouco elevado do solo a cistena 
não precisará ficar totalmente enterrada 
facilitando sua manutenção.

Implantação de placas fotovoltaicas para 
geração de energia para o usoda 
reciclagem e do centro educacional e 
cultural.

Águas Pluviais Energia Limpa
Irão diretamente para os jardins filtrantes seguindo para o espelho 
d’água. O tratamento das águas pelos jardins não torna a água 
potável, pois não retira completamente as impurezas, mas serve 
com eficácia para irrigação.

Águas Servidas Águas Cinzas

Utilizarão o tratamento 
biodigestor por fossa 
séptica/filtro 
anaeróbio/sumidouro.

Águas Negras

Cobertura policarnonato leitoso DETALHE A

Estrutura para cobertura com tubos de aço

Viga vierendell

Malha metálica Dokewell Mono

Grade de piso em aço, estrutura em viga ‘I”

Pilar ‘I’ de aço, estrutura prédio reciclagem

Área de estar no percurso

Área de estar no percurso

Lâmina d’água junto ao acesso coberto

Início do percurso
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