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SISTEMA ESTRUTURAL
A modulação é uma maneira coerente e precisa de se ordenar e compatibilizar as diversas interfaces de 
um projeto. O partido estrutural adotado para todo o projeto é ordenado pela modulação de 1,25 metros.

COMPLEXO CULTURAL E EDUCACIONAL
A característica norteadora dessa estrutura é ter as áreas da quadra poliesportiva e das piscinas livre de pi-
lares. Outra característica relevante para adoção do sistema estrutural foi a proposta de rasgos na cobertura 
para iluminação natural e saída do ar quente do fluxo de temperaturas interno proposto.
Como solução estrutural adotou-se uma estrutura de vigas metálicas treliçadas com h=1,25 metros per-
correndo todo o comprimento do complexo apoiadas nas extremidades por paredes estruturais de concreto 
armado e no centro por pilares metálicos em perfil I que reduzem o vão entre apoios.
Nos níveis intermediários propõem-se lajes steel deck apoiados sobre vigas metálicas em perfil I.

COMPLEXO ESPORTIVO
Uma das premissas iniciais era a superação de grandes vãos a fim de liberar o solo e trabalhar com plantas 
livres. Dessa maneira cada barra é ordenada por 5 vãos entre pilares modulados a 10 metros e dois bal-
anços nas extremas de 2,5 metros.
Para vencer os vãos propostos utilizou-se uma laje nervurada h=35cm tipo cogumelo, gerando um único 
horizonte de fôrmas e escoramento, racionalizando a execução.
Quanto à estrutura de conexão das duas barras, as premissas principais eram a leveza da estrutura e a 
permeabilidade visual total de conexão dos jardins. Dessa maneira adotou-se uma estrutura metálica com 
vigas em perfil I para vencer o vão existente sem a necessidade de pilares intermediários.

CINE TEATRO 
O desafio estrutural no cine teatro era vencer o vão de 17,50 metros 
onde se localiza o palco e a platéia.
Como solução estrutural propõem-se a continuidade da laje nervu-
rada utilizada neste pavimento do complexo cultural e educacional, e 
para vencer o vão a laje se apoia sobre vigas invertidas de concreto 
protendido com h=1,00 metro ordenandas a cada 5,00 metros.
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A proposta de blocos separados viabiliza a contrução em etapas do complexo.

- Ventilação natural cruzada;
- Coleta de água pluvial nas coberturas para utilização em vasos sanitários, irrigação de jardins e piscinas.
- Coberturas verdes para o auxílio na coleta de água pluvial e melhora significativa no conforto térmico dos ambientes;
- Brises soleil e placas opacas que bloqueiam a entrada direta de luz solar e permitem a entrada de iluminação natural nas fachadas leste e oeste;
- Placas solares fotovoltaicas para aumentar a eficiência energética do complexo, auxiliando e minimizando o consumo de energia elétrica.

COMPLEXO CULTURAL E EDUCACIONAL

- Ventilação natural cruzada para acelerar o processo natural do fluxo de temperaturas internas;
- Coleta de água pluvial nas coberturas para utilização em vasos sanitários, irrigação de jardins e piscinas.
- Cobertura verde para o auxílio na coleta de água pluvial e melhora significativa no conforto térmico dos ambientes 
com domus lineares para entrada de iluminação natural e saída do ar quente auxiliando no fluxo de temperaturas 
internas;
- Brises soleil na fachada norte que bloqueia a incidência direta de luz solar e permite a entrada de iluminação 
natural melhorando o conforto térmico e lumínico;

COMPLEXO ESPORTIVO

Todo o complexo possui sistema de aproveitamento de água pluvial captada através das coberturas verdes. Esta água antes de ser armazenada passa por um descarte dos primeiros 
litros de chuva que normalmente contém maiores concentrações de poluentes. Após esse descarte, a água passa por um sistema de peneiragem e filtragem e posteriormente é ar-
mazenada na cistena inferior. Esta água então, é bombeada para o reservatório superior de águas pluviais, localizado no castelo d’água, para poder ser utilizada em vasos sanitários, 
irrigação de jardim e piscinas - este uso determinado através do equilíbrio do tanque no período noturno, para que haja tempo suficiente para o tratamento da água antes dos banhistas 
entrarem nas piscinas.

APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

PROPOSTA BIOCLIMÁTICA

estrutura e aspectos climáticos

cortes arquitetônicos

Perspectiva do complexo pela SC403: as soluções de fachadas respondem às exigêncas de conforto ambiental térmico e lumínico e a combinação de materiais 
opacos com brises e grandes áreas envidraçadas resultam em uma proposta de linguagem contemporânea.


