
CONSTRUÇÃO DA FUNDAÇÃO

IÇAMENTO DA ESTRUTURA

FIXAÇÃO DA COBERTURA

CONSTRUÇÃO DAS PAREDES DE ADOBE

13

LEGENDA:
1 - TELHA DE POLIRPOPILENO
2 - TELHA ECOLÓGICA 
3 - MADEIRAMENTO DO TELHADO 
4 - FORRO I - ESTEIRA DE BAMBOO  
5 - FORRO II - ARGILA/CAL + ESTEIRA DE BAMBOO 
+ MALHA DE BAMBOO 
6 - SISTEMA ESTRUTURA VIGA DUPLA/PILAR 
7 - PAREDE DE ADOBE 
8 - PISO DE TIJOLO 
9 - GRANILITE POLIDO
10 - TACO - MADEIRA 
11 - TERRA APILOADA 
12 - TAIPA DE PEDRA CORRIDA
13- TESOURA INVERTDIA EM MADEIRA

Sol de verão

Sol de inverno

Vento

ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS:

Aqui, o telhado possui o papel principal no conforto dos ambientes. Sua inclinação foi 
pensada de maneira com que durante o período de verão uma grande área de paredes e 
aberturas fiquem sombreadas, enquanto no inverno o sol consegue atingir as áreas de parede 
fazendo com que a edificação ganhe calor. A escolha de desvincular a estrutura do telhado 
das células foi tomada não apenas como alternativa simplificada à abrigar os hexagonos, mas 
também devido ao clima da região, com uma média anual de 20,9 graus celsius. A elevação 
da cobertura faz com que crie um fluxo de ventilação contínua entre telhado e forro, resfriando 
essa camada, e consequentemente fazendo com que o telhado não irradie calor diretamente 
dentro dos ambientes. O forro por sua vez foi pensado de maneira a abrigar e criar uma en-
voltória que ao mesmo tempo proteja os ambientes, ajudando-os a se manterem mais frescos e 
também os protegendo em dias de temperaturas mais baixas. Além do mais, a multifacetação 
do hexágono proporciona um ganho no quesito ventilação/insolação por abranger de forma 
direta todos os pontos cardeais, facilitando a disposição de aberturas e tornando o sistema de 
ventilação cruzada mais eficiente.

S
O
L
S
T
Í
C
I

O

D
E

I
N
V
E
R
N
O

S
O
L
S
T
Í
C
I

O

D
E

V
E
R
Ã
O

JUN - 09:00h JUN - 13:00h

JUN - 15:00h JUN - 18:00h

DEZ - 13:00h

DEZ - 18:00hDEZ - 15:00h

DEZ - 09:00h

     ESTRUTURA:

 A ordenação da malha de pilares se utiliza logicamente da disposição das paredes paralelas 
dos hexagonos, trabalhando com vãos entre pilares de 4,20m, e com vãos de vigamento de 5,10m 
e 6,40m em um sistema de alternância dos mesmos, dependentes da disposição das células abai-
xo. Para vencer o vão de 16 metros das águas furtadas foram utilizadas tesouras invertidas, solução 
semelhante empregada na área coberta dedicada às atividades de esporte e lazer. A utilização de 
vigas duplas vem de encontro à necessidade de vencer um vão considerável com peças menos robus-
tas, dispensando assim, a utilização de grandes peças de madeira maciça, tendo como consequencia 
o barateamento e diminuição do peso próprio da cobertura.  

 O sistema de construção das células hexagonais é estruturado por tijolos de adobe assenta-
dos em uma base de terra apiloada contida dentro de uma estrutura de taipa corrida de pedra, ele-
vados em sua maioria à 38cm do chão, isolando e protegendo os blocos de adobe das intempéries e 
da umidade do solo.  

      As dimensões em altura dos pilares se configuram pensando nas escalas de utilização do 

complexo, formando uma área avarandada próxima à escala humana nas áres internas e se abrindo 
nas áreas externas à imensidão do campo. 

SISTEMA DE ABERTURAS: 

 Os sistema de aberturas foi pensado em prol de atender as mais variadas demandas do 
projeto. O uso de portas de correr pivotantes tanto entre módulos quanto entre exterior/interior foi 
essencial para uma flexibilização dos espaços e a criação de diferentes dinâmicas conforme as ne-
cessidades. No sistema de janelas foram utilizados dois diferentes tipos, uma janela cobogó em áreas 
com maior necessidade de ventilação como refeitório, e janelas camarão verticais que criam uma in-
teressante relação entre as mais diferentes escalas. Resumindo, o sistema de aberturas foi pensado de 
maneira a abranger crianças e adolescentes e poder integrar todos os espaços da escola, tornando-a 
uma colméia, proporcionando assim as mais variadas relações, integrações, sensações e liberdade 
independente de hierarquia ou idade.
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