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 Os pers metálicos presentes no projeto são 
elementos estruturais das edicações e 
elementos de sua concepção formal, estando 
aparentes em todas fachadas externas e 
ambientes internos, bem como no paisagismo e 
elementos de implantação.
 A modulação de 6m por 6m surgiu a partir 
da otimização das vigas metálicas, sendo este o 
comprimento padrão fornecido pela empresa 
Gerdau.

Pré-dimensionamento:
vigas de alma cheia= VÃO/20
600/20= 30cm PERFIL I 20x30cm 

Vigas em perl metálico I | 6m;

Pilares em perl metálico duplo C;

Com a estrutura aparente, as
vedações são leves e moduladas,
constituindo um padrão formal às

edicações do conjunto;

A cobertura se constitui de
módulos de 6x6m, recebendo

pérgola, telha, forro ou laje,
  conforme a programação da

 edicação ou do espaço exigir;

Treliças metálicas conforme
detalhe;

Pilares em perl metálico 
duplo C, seguindo o módulo
de 6x6m;

Travamento da estrutura;

Cobertura em 4 águas,
vencendo vão de 6m entre
as treliças (telha tipo sanduíche);

Com a estrutura aparente, as
vedações são leves e 
moduladas, constituindo um 
padrão formal às edicações 
do conjunto;
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 Nas edicações em que sua programação exige uma planta livre de pilares, foram 
utilizadas estruturas treliçadas, vencendo vãos de 18m.
 Para manter a identidade formal do conjunto arquitetônico, optou-se por utilizar o 
banzo inferior da treliça com a mesma altura de perl I das vigas de alma cheia. O 
aumento da altura deste perl gera a diminuição de espessura das suas seções, 
amenizando o peso próprio da estrutura e, consequentemente, as cargas para os pilares e 
fundações.
 Essa estrutura  está presente nos prédio da biblioteca, do auditório e do depósito;

Pré-dimensionamento: treliça plana
VÃO/12 | 1800/12= 150cm 
(altura e largura de eixos) 
150/10= 15cm 
(altura de banzos e montantes)
15/2= 7,5cm = 8cm (diagonais)

Vigas de alma cheia

Vigas treliçadas

i:5%

Vedações horizontais

 O objetivo do projeto arquitetônico é minimizar o impacto 
da implantação das estruturas ou os efeitos das obras no 
ambiente natural do parque. Sendo assim, optou-se por utilizar 
vedações leves associadas à estrutura metálica e padronizadas, 
possibilitando uma rápida montagem de suas partes, em um 
canteiro de obra limpo.

Esquema de montagem das vedações leves, com pers 
metálicos C, fechamento interno através de placas de gesso 
acartonado e revestimento externo a denir.

Com a intenção de minimizar a utilização de climatização 
articial, optou-se por utilizar a laje tipo mini-painel treliçado, 
impermeabilizada, com sistema de telhado verde. Nos 
ambientes internos a laje não recebe acabamento especial, 
cando aparente.

Mini painel treliçado pré-fabricado + EPS;

Laje mini-painel treliçado

Laje impermeabilizada + telhado verde;

Nos locais em que existe maior ventilação dos ambientes 
internos e que não se faz necessário utilizar laje, foi proposta 
uma cobertura leve em telha metálica do tipo sanduíche, a 
denir, com acabamento interno por forro em lambri de 
madeira.

Forro em lambri de madeira;

Telha metálica sanduíche a denir;

Cobertura leve

As pérgolas foram utilizadas nos espaços abertos que 
necessitam de um controle maior da insolação para a 
programação do local e como uma tipologia de brise para as 
edicações.

Pérgolas em madeira;

Pérgola

Vedações verticais

Tipologia: OPACA

Tipologia: ESQUADRIA EM FITA

Tipologia: PORTAS

Tipologia: PELE DE VIDRO

Tipologia: PÉRGOLAS Tipologia: BRISES

Tipologia: BANCADA

As vedações recebem fechamento interno em placas de 
gesso acartonado e externo conforme projeto arquitetônico, 
sendo duas materialidades: lambri em madeira e chapas  
metálicas.

As pérgolas foram utilizadas em 
varandas ,  p rotegendo os 
espaços do sol e, ao mesmo 
tempo, mantendo a iluminação 
e ventilação natural.

Os brises das edicações se 
constituem de painéis ripados 
em madeira, com um quadro 
metálico estruturando as ripas.
Os painéis são de correr, xados 
por trilhos, podendo transpassar 
duas peças entre si.

A  t i p o l o g i a  b a n c a d a  f o i 
u t i l i z a d a  n a  g u a r i t a ,  n o 
r e s t a u r a n t e  e  n o  c a f é , 
possibilitando criar um balcão 
de atendimento quando o 
espaço está em funcionamento 
e um fechamento total quando 
não está ocorrendo nenhuma 
atividade no local.

O módulo de esquadrias translúcidas possui uma bandeira 
inferior xa, formando um guarda-corpo nos ambientes. 
Os vidros superiores são de correr, sendo todas as unidades 
móveis, garantindo exibilidade ao ambiente e ventilação 
natural  de 80% do vão.

A tipologia de esquadrias em ta alta foi utilizada em locais de 
serviço, como cozinhas, copas, depósitos e nos sanitários, 
garantindo a ventilação natural dos ambientes.
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