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Materialidade

A - Tijolo maciço aparente
B - Estruturas de Aço
C - Vidro Insulado

D - Concreto Armado 

E - Esquadria Alumínio pintada

F - Concreto Pré Moldado
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G - Piso Granilite

H - Painel Madeirado

I - Aço Inóx

J - Aço Corten
K - Vidro Laminado
L - Porcelanato Acetinado

Paisagismo

Vista 3d Maquete Eletrônica - Fachada Sudeste

Estratégias Bioclimáticas

- Seguindo a tendência contemporânea na redução de emissão de reziduos de obra durante a construção

e de menor impacto ambiental, o projeto prioriza elementos construtivos pré moldados e/ou pré fabricados,

como fundações e estruturas de concreto, como pilares, vigas e lajes; pilares e vigas metálicas, pers de 

alumínio e aço,  vedações  aparentes  e  v idros ;                                       .

- Pavimentos com planta livre, composto de divisórias modulares e piso elevado, facilitam as mudanças de

conguração dos ambientes evitando obras e gastos desnecessários;                        .

- Vidros insulados nas fachadas reduzem a temperatura, consumindo menos energia com refrigeração;

- Forro de feltros acústicos e divisórias acústicas, absorvem e eliminam a propagação do som, reduzindo ruidos;  

- Teto vazado estilo chaminé permite uma melhor circulação do ar dentro do ambiente, garantindo uma troca 

de ar mais eciente e salutar e o uso massivo de vegetação interna para absorver as emissões de CO²;

- Aproveitamento de água das chuvas, nas sanitários e limpezas externas reduzindo o consumo de água potável;

- Fachadas envidraçadas permitem a captação de iluminação natural, trabalhando em conjunto com luminárias led

acionadas por energia provindas de placas fotovoltaicas, reduzindo o consumo de energia.               . 

Vista 3d Maquete Eletrônica - Fachada Sudoeste

Vista 3d Maquete Eletrônica - Fachada Sudoeste

Aquecimento Passivo

Insolação direta e reexiva

Bloqueio Sonoro
Vidros Insulados             Divisórias Acústicas
Forros Acústicos             Vegetação Pendente

Ventilação Chaminé
Fechamento da cobertura em cobogós de concreto 
permite a saída de ar. 

Parede Trombe

Permite controle automático entrada de ar
através de aletas móveis e exaustores axiais.

Sombreamento
Cobertura elevada auxilia na retenção de insolação
direta.

Evaporação
Resfriamento de ambiente com uso de espelho d’água
e chafariz. 

Água de Reuso

Reservatórios para captação de águas das
chuvas para uso em privadas e limpezas.

Energia Renovável Fotovoltaica
Painéis geradores de energia na cobertura com
sala reservada para acumuladores de carga.

Refrigeração e Aquecimento forçado
Refrigeração e/ou Aquecimento auxiliar de ambientes
por chiller a água. 

Vista 3d Maquete Eletrônica - Fachada Noroeste / Sudoeste

Vista 3d Maquete Eletrônica - Praça do café

Vista 3d Maquete Eletrônica - Acesso Praça do café

Vista 3d Maquete Eletrônica - Chafariz Praça do café


