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Perspectiva das salas fechadas que podem ser integradas se abertos os painéis que dividem as duas salas.
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CP3

Perspectiva salas abertas que atendem a situações pandêmicas.
Isolante
termoacústico;
Chapa OSB 1mm;
Montante metálico
estrutural;
Guia metálica;
Chapa mlc 25 mm
freijó;
Bucha e parafuso;
Piso;
Proteção mecânica;
Impermeabilização;
Laje plana.

Guarda-corpo madeira
ecológica freijó h:
120cm;
Fita de led;
Piso;
Proteção mecânica;
Impermeabilização;
Parafuso;
Ralo linear;
Laje plana;
Cantoneira metálica
para fixação do
guarda-corpo;
Det. 03

Det. 04

Piso;
Proteção mecânica;
Impermeabilização;
Laje de concreto
armado 15cm;
Drenagem;
Brita 1;
Solo compactado.

1. Guarda-corpo madeira ecológica freijó h: 120cm;
2. Esquadria de correr vidro translúcido 2mm;
3. Forro acústico Ecoline;
4. Estrutura para forro;
5. Viga metálica 20cm x 120cm;
6. Tubo metálico 10cm x 20cm;
7. Forro de madeira laminada colada freijó;
8. Tubo metálico estrutural seção redonda Ø 12cm;
9. Telha galvanizada plana 3,5mm
10. Perfil metálico U 5cm x 15cm;
11. Caixa de madeira com abertura frontal para
depósito de urnas;
12. Laje plana 18cm;
13. Muro de contenção 15cm;
14. Piso de concreto polido;
15. Laje de concreto armado 15cm;
16. Brita n°1;
17. Solo compactado;
ESTRUTURA
A laje do subsolo do edifício é de concreto armado
e possui uma parede de contenção que vai de
encontro às vigas de baldrame que sustentam o
pavimento superior. A laje do pavimento térreo é
plana e apoia ambos os blocos.
Vigas e pilares metálicos estruturam o edifício. A
malha estrutural é independente em cada bloco já
que cada um deles abriga programa de
necessidades e ambientes distintos, mas seguem
múltiplos de 1,20m, evitando assim o desperdício de
materiais e modulando de forma estratégica a
fachada, distribuindo do forma harmoniosa as
aberturas.
1. Guarda-corpo madeira ecológica freijó h: 120cm;
2. Forro acústico Ecoline;
3. Estrutura para forro;
4. Viga metálica 20cm x 120cm;
5. Forro de madeira laminada colada freijó;
6. Tubo metálico estrutural seção redonda Ø 12cm
7. Telha galvanizada plana 3,5mm
8. Perfil metálico U 5cm x 15cm;
9. Caixa de madeira com abertura frontal para
depósito de urnas;
10. Cantoneira metálica para fixação das urnas;
11. Fita de led;
12. Laje plana 18cm;
13. Pilar metálico seção redonda Ø 15cm;
14. Piso de concreto polido;
15. Laje de concreto armado 15cm;
16. Brita n°1;
17. Solo compactado;
18. Tubo de drenagem;
19. Escada em concreto armado;
20. Guarda-corpo embutido na parede h: 92cm
21. Chapa de policarbonato alveolar 55cm x 300
cm, 4cm espessura, cor branco leitoso;
22. Tubo metálico 10cm x 20cm;
23. Revestimento de gesso.

‘

ESTRUTURA
O steel frame foi o sistema de vedação usado. Já o fechamento dos blocos
se dá por meio de chapas de madeira, gesso, ou policarbonato alveolar.
Parte dos blocos recebe forro, principalmente por uma questão acústica, laje
alveolar para apoiar os reservatórios de água. Os sanitários e todo o setor de
funcionário recebe um pergolado metálico, mantendo a ventilação
constante e sendo coberto posteriormente pela cobertura que está afastada
dos blocos.
A cobertura é estruturada por tubos circulares metálicos dispostos a cada
1,20m em ambos os sentidos.
Forro de madeira e telha galvanizada plana cobrem ambos os lados da
estrutura da cobertura.
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