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entorno imediato a remover

No diagrama acima está representado o entorno imediato do 
terreno, composto por suas edificações vizinhas e vegetação pré 
existente. 
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síntese das análises morfológicas, urbanas, condicionantes físicos e naturais 

desenvolvimento do partido isométrica e implantação
sem escala
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O ponto inicial para o desenvolvimento do partido foi a tomada de 
decisão de retirar as habitações irregulares presentes no terreno 
para de tal forma dar um novo uso para a região.

Para realizar a locação dos volumes disperços com seus respectivos 
programas, analisou-se inicialmente o caráter de cada parte do 
terreno e sua forte ligação com o entorno.

Caráter: área mais propícia para praça com caráter de espaço 
de chegada, acesso facilitado com parada de ônibus próxima.  

Caráter: área com vegetação densa pré existente, serve como 
suporte para barreira de proteção para a poluição sonora.

Caráter: área mais propícia para praça com uso recreativo 
devido a proximidade de comunidade existente e consolidada 
na região.
Caráter: área mais propícia para conectar e valorizar a paisagem 
existente.

Caráter: área mais reservada e protegida do terreno propícia 
para o desenvolvimento do programa educacional.

Após a definição da zona que cada programa irá ser alocado no 
terreno, decidiu-se elevar a locação dos volumes. Essa tomada de 
decisão arquitetônica funamentou-se no princípio de causar o menor 
impacto na fauna, flora e ecossistemas presente no terreno visto sua 
proximidade com uma grande área de APP. Então a partir disso, utilizou 
um deck para como conector dos volumes. Além disso, essa decisão foi 
reforçada devido ao desnível topográfico existente no terreno.

PARTIDO FINAL
Ao lado na implantação é possível visualizar como ficou o resultado do 
desenvolvimento do partido.

Após as análises de referência de edificações institucionais, 
obteve-se a tentativa de realizar um volume sólido em forma de 
barra com divisões conforme os usos dos espaços.

Estudou-se a possibilidade de mesclar alturas e intercalar os usos, 
mas sempre permanecendo a volumetria de barra para dar o 
caráter de unidade da edificação.

Após a mescla dos volumes, estudou-se a possibilidade de 
adicionar uma nova barra para criar um corredor linear gerando 
conexão entre os extremos do terreno e também uma barreira de 
proteção sonora. No entanto, concluiu-se uma dissociação com o 
entorno situado e também uma falha de conexão arquitetônica 
com a paisagem.

Após a conclusão dos estudos volumétricos e com a insatisfação 
dos mesmos, resolveu-se adicionar uma estrutura conectora entre 
volumes disperços para gerar a unidade necessária para uma edi-
ficação institucional, no entanto, com a fragmentação necessária 
e de forma que se adapte a paisagem do local.

N

sistema construtivo
sem escala

1. bloco de fundação direta
2. vigas inferiores em MLC (seção 30x80cm)
3. pilares em MLC (seção 30x60cm)
2. vigas superiores em MLC (seção 30x80cm)

5. estrutura secundária - balustres de madeira 
6. vigota em MLC (seção 20x30cm)
7. Esquadria metálica embutida na vigota
8. Vidro temperado 6mm
9. Proteção solar em madeira

No presente trabalho utilizou-se um sistema construtivo híbrido entre 
estruturas em madeira e aço. O complexo principal foi todo projetado 
com estrutura em madeira, utilizando-se para peças estruturais 
madeira laminada colada (MLC) e peças compositivas em madeira 
laminada cruzada (CLT). As conexões entre peças foram projetadas 
a partir de ligações ocultadas por parafusos. A trilha ecológica e a 
passarela pelas árvores pré existentes foram pré dimensionadas 
em perfis I de aço. Todas as peças utilizadas neste trabalho foram 
disponibilizadas pelos fabricantes referenciados e não apresentam 
nenhum conflito de interesse. Utilizou-se somente como referencia 
para pré dimensionamento.

10. bloco de fundação direta em concreto 
11. conector metálico entre fundação e pilar 
12. ligação através de parafusos entre conector metálico e pilar

13. conexão entre pilar e laje através de 
parafuso 
14. conexão entre pilares através de encaixe 
metálico 

15. ligador metálico para conexão oculta em 
pilar MLC 
14. ligador metálico para conexão oculta em 
viga MLC

a cidade tem voz. o lugar fala. o arquiteto traduz.


