
ESTRATÉGIAS UTILIZADAS CORTE SETORIAL

DETALHE | BRISES FACHADA

PLACAS SOLARES
foram dispostas 75 placas solares na 

cobertura do edifício, o que auxilía na 
diminuição do consumo energético

VENTILAÇÃO CRUZADA
os apartamentos do edifício 
possuem ventilação cruzada 
permitida pela existência do 
mezanino, e em outros casos a 
ventilação acontece por meio 
de tubulações que passam 
sobre a circulação externa aos 
apartamentos e conectam o 
interior à fachada sul

BICICLETÁRIO
foram posicionados espaços 
para bicicletas no térreo para 
visitantes, e no 2º pavimento 
(junto ao estacionamento) 
para os moradores

SHAFTS
as passagens de hidráulica, elétrica, 
de esgoto e pluvial descem por chafts 
localizados em conjunto com os pilares

PAREDES COM ISOLAMENTO
os paredes são compostas por estrutura 
metálica, poliestireno expandido, OSB, e 
placa cimentícia de acabamento claro

SEPARAÇÃO DE LIXO
espaço no térreo para 
devida separação de lixo das 
residências e do comércio

REVESTIMENTOS CLAROS
revestimentos claros diminuem 

o efeito de ilha de calor nos 
centros urbanos

VIDROS DUPLOS
durante o período de 

baixas temperaturas, em 
conjunto com o efeito 

estufa, o vidro duplo exerce
papel importante na manutenção 

do calor dentro das residências

SOLO PERMEÁVEL
a pavimentação da praça 
foi projetada com tijolo de 

concreto drenante assentado 
sobre solo compactado

EXTENSO USO DE VEGETAÇÃO
auxilía no isolamento térmico 

tornando o ar mais fresco, 
e propicia melhora na 

saúde pessoal duvido ao 
contato com a natureza

ÁRVORES CADUCIFÓLIAS
árvores que perdem suas 

folhas durante o inverno 
e outono, permitindo que 
a insolação atinja o solo 

e os revestimentos do 
edifício na época fria, 

mas fazendo o trabalho 
contrário nas épocas de 

verão e primavera

BRISES MÓVEIS
todos os apartamentos contam com 

a presença de brises móveis em suas 
fachadas, que auxiliam no controle da 

incidência solar na área interna
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Grelha externa fixa em PVC acabamento da

estrutura na cor preta, e haletas com

acabamento amadeirado

Forro de gesso acartonado suspenso,

acabamento na cor branca

Tirantes de sustentação do forro

Esquadria de correr em PVC com folhas

opacas que controlam a ventilação cruzada,

acabamento na cor branco

Tela de proteção contra insetos e sujeiras

R

R

Trilho metálico superior para movimentação

horizontal do brise

Rodìzio simples em nylon que possibilita a

movimentação horizontal e a rotação do brise

Perfil metálico retangular de fixação do

rozídio e dos perfis de madeira do brise

Perfil retangular de madeira

Trilho metálico inferior para movimentação e

manter as placas dos brises no eixo correto

Brise aberto em vista

C

C

Marcação da junta entre placas cimentícias

Perfil I em PVC fixado lateralmente às

esquadrias fazem a composição do desenho

da fachada

Persiana externa de enrolar em PVC

Esquadria de correr em PVC, quatro 3 folhas

independentes, acabamento na cor preta

Placas cimentícias

Pingadeira em perfil metálico instalada sob

esquadrias e o perfil C
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+27,00

+21,85
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Reservatório superior

Placa solar

Algeroz metálico com pingadeira

Placa cimentícia

Placa OSB de parede 10mm

Isolamento termoacústico

em poliestireno expandido

Perfil tubular metálico parede drywall

+24,13

+24,20

Membrana de impermeabilização

Viga em perfil tubular metálico 10x15cm

Placa OSB de piso 40mm

Camada de proteção mecânica 30mm

Esquadria de PVC acabamento prata, com

vidro duplo VLT 60, bandeira fixa h=110cm,

janela maximar h=100cm abertura máxima

30º, janela superior basculante com alavanca

h=55cm abertura máxima 45º

Pilar em perfil tubular metálico 10x10cm

Piso de cimento queimado

acabamento polido e=30mm

Camada de argamassa de assentamento

Manta de impermeabilização avança em 20cm

na área interna

Piso de granito aplicado sobre proteção

mecânica em área impermeabilizada e=20mm

Laje nervurada moldada

in loco com vãos de 62,5cm

Esquadria de correr em PVC acabamento

preto, com vidro duplo VLT 60, h=100cm

Persiana externa em madeira

Pingadeira metálica sob esquadria

Esquadria maximar em PVC acabamento

preto, com vidro duplo VLT 60, h=100cm

abertura máxima 30º

Piso parquet

Grelha externa fixa em PVC com tela de

proteção contra insetos, acabamento da

estrutura na cor preta, e haletas com

acabamento amadeirado

Forro de gesso acartonado suspenso,

acabamento na cor branca

Tirantes de sustentação do forro

Grelha interna em PVC

acabamento na cor branca

R

R

+16,65

+16,58

+11,88

+11,95

+9,10

+9,03

Brise de madeira fixo com estrutura de perfil

tubular metálico acabamento preto h=100cm

Placa cimentícia

Brise de madeira móvel com movimentação

horizontal e rotação, estrutura em perfil

tubular metálico acabamento preto h= 320cm

Chapa drywall standard

Placa OSB de parede 10mm

Isolamento termoacústico

em poliestireno expandido

Perfil tubular metálico parede drywall

Manta de impermeabilização avança em 20cm

na área interna

Piso de granito aplicado sobre proteção

mecânica em área impermeabilizada e=20mm

Laje nervurada moldada

in loco com vãos de 62,5cm

Esquadria de PVC acabamento preto, com

vidro duplo VLT 60, porta de correr 4 folhas

h=210cm, janela superior basculante com

alavanca h55cm abertura máxima 45º

Guarda corpo metálico com estrutura em

perfil tubular e painel em tela metálica

perfurada, acabamento preto

Pingadeira moldada no concreto da laje

Esquadria de PVC acabamento preto, com

vidro duplo VLT 60, porta de correr 4 folhas

h=210cm, janela superior basculante com

alavanca h=100cm abertura máxima 30º

Piso parquet

Pilar de concreto moldado in loco
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