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Parafuso

Argila + cal + esteira de bamboo

Esteira de bamboo

Malha de bamboo

Chapa OSB 18mm

Vidro8mm

DETALHE DO FORRO

Parafuso

Argila + cal + esteira de bamboo

Esteira de bamboo

Malha de bamboo

Chapa OSB 18mm

Vidro8mm

DETALHE DO FORRO

Pilar em eucalípto - 20 x 20cm

Chapa metálica soldada 1/4”

Parafuso

Camada de Neoprene 10mm

Parafuso de ancoragem mecânica
para fundação - bitola 5/8”

Bloco de tijolo
Manta hidrófila

Terra apiloada

Base em concreto

Contrapiso

Pilar em eucalípto - 20 x 20cm

Chapa metálica soldada 1/4”

Parafuso

Camada de Neoprene 10mm

Parafuso de ancoragem mecânica
para fundação - bitola 5/8”

Bloco de tijolo
Manta hidrófila

Terra apiloada

Base em concreto

Contrapiso

Telha ecológica

Madeiramento do telhado 5 x5cm

Forro - esteira de bamboo pregada

Viga dupla em eucalípto - 10 x 20cm

Parafuso

Viga simples em eucalípto - 10 x 20cm

Parafuso

Chapa metálica dobrada

Pilar em eucalípto - 20 x 20cm

Telha ecológica

Madeiramento do telhado 5 x5cm

Forro - esteira de bamboo pregada

Viga dupla em eucalípto - 10 x 20cm

Parafuso

Viga simples em eucalípto - 10 x 20cm

Parafuso

Chapa metálica dobrada

Pilar em eucalípto - 20 x 20cm

     CONCEPÇÃO DO SISTEMA ESTRUTURAL E DE ABERTURAS:

 A concepção estrutural parte da premissa de desvincular sistema de cobertura e vedação, propondo uma co-
bertura simples, que ao mesmo tempo consegue fornecer abrigo em forma de varandas e proteger a malha hexagonal 
construída em adobe que se desenrola logo abaixo.  Estruturado de maneira simples, foi pensada também para facilitar 
a construção e intervenção da própria comunidade.  

    O sistema esturural junto ao sistema de aberturas se utilizam de materiais abundantes na região em sua proposição 
- madeira, barro e pedra - e formam um conjunto completo pensados com o intuíto de facilitar as relações, respeitar as 
mais variadas escalas e criar uma maior autonomia da comunidade sob a escola.
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