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A estrutura utilizada no projeto é mista, sendo parte moldada in loco e parte pré-moldada. 

Laje: A laje é alveolar de largura 125cm, dimensão que originou a modulação do projeto, resultando em uma malha múltipla de 125x125cm, que 

no bloco educativo possui 7,5mx8,75m e nos blocos térreos, de administração e serviços, 10mx15m. A espessura utilizada foi de 35cm e 25cm 

para os blocos térreos e educativo, respectivamente.

Vigas: As vigas serão de concreto, pré-moldadas e dispostas apenas no sentido longitudinal dos blocos para apoio da laje alveolar. Possuem 

altura de 85cm nos blocos térreos e 65cm no bloco educativo, denida pela fórmula V/12, sendo V o vão. Assim, obteve-se o resultado: 10m/12 = 

0,83m = 0,85m e 7,5/1 2= 0,652m = 0,65m.

Pilares: Os pilares serão de concreto pré-moldado. Seu dimensionamento foi calculado pela área de inuência. O tamanho nal foi denido 

adotando-se sempre o pior caso. Nos blocos térreos, a parte dos pilares que se encontra semi embutida nas paredes são de sessão retangular 

de 30x50cm. O restante é de sessão circular, com diâmetro de 55cm. Os pilares do bloco educativo possuem sessão retangular de 40x65cm, e 

quando circulares possuem diâmetro de 55cm.

Juntas de dilatação: Foram denidas quatro juntas de dilatação em função do comprimento da edicação: todas centralizadas na estrutura 

dos três blocos, de forma perpendicular às vigas, criando uma viga faixa com isopor e selante epóxi exível. 

Diagrama estrutural

Lajes Junta de dilataçãoPilares

ALVENARIAS

A proposta prevê que as alvenarias serão construídas com blocos de concreto celular 

autoclavado. A dimensão escolhida é de 60cmx30cm (LxA) com espessura de 20cm, visando 

maior rendimento, da marca Precon. Suas dimensões serviram de base para a denição das 

alturas entre lajes, que são em sua maioria de medidas múltiplas de 30cm. Porém, quando 

necessário, esse material pode ser facilmente cortado com serrote de mão, por ser maciço. 

Além disso, o bloco de concreto celular autoclavado oferece conforto térmico-acústico. 

A NBR 14956 dene que as paredes com comprimento maior que 10m devem possuir pilaretes 

de concreto armado e as que possuírem altura superior a 4,5m devem possuir cintas de 

amarração de concreto armado para proporcionar melhor amarração da alvenaria na 

estrutura.  Fonte: ABNT 2013.

Especicação normativa: De acordo com as normas técnicas NBR 13438:2013 Blocos de 

Concreto Celular Autoclavado, NBR 13440:2013 Vericação da resistência à compressão, NBR 

14956-2:2003 execução de alvenaria sem função estrutural e NBR 15575, com procedimentos 

de medição dentro da ISO 16283 -1: 2014.

Fonte: precon.com.br

Bloco de concreto celular autoclavado
Fonte: Precon

Malha 
Escala: 1/500

A modulação da proposta, denida pela medida de 1,25m das lajes alveolares, gerou uma 

malha estruturadora para o projeto, de onde partiram todas as medidas externas e internas da 

edicação.

A malha possui medidas múltiplas de 1,25m, sendo no sentido vertical oito módulos de 7,5m. Já 

no sentido horizontal possui duas medidas: quatro módulos de 10m, correspondendo aos 

térreos, e dois módulos de 8,75m, onde a barra de três pavimentos se encontra.
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MALHA ESTRUTURAL

PROTEÇÃO SOLAR

Para o bloco das salas de aula, que possui suas fachadas voltadas à leste e oeste, são 

propostas dois tipos diferentes de proteção solar. 

Na fachada leste, para onde as salas estão voltadas, foram utilizados brises verticais modelo 

Asa de Avião da Refax, na cor alumínio. Os painéis desse modelo são retráteis e a qualquer 

hora do dia oferecem proteção contra a incidência excessiva dos raios solares.

Já na fachada oeste, que abriga o setor de serviços e circulação do pavimento, foi utilizado o 

cobogó de concreto modelo Compostela, da Betonart. Os Cobogós tem baixo custo de 

manutenção, é de fácil instalação e extremamente durável, assim como é um grande aliado 

na economia de energia. 

Cobogó Compostela

Fonte: refax.com.br / betonart.com.br

ESTRUTURA

Vigas

Laje alveolar h:15cm + 5cm capa de concreto

Viga de concreto pré-moldada h:65cm

Pilar de concreto pré-moldado 40x65cm

Laje alveolar h:30cm
 +5cm capa de concreto

Laje alveolar h:20cm + 5cm capa de concreto

Viga de concreto pré-moldada h:85cm

Laje maciça de concreto h:20cm

Pilar de concreto pré-moldado 40x65cm / Ø55cm
Modelagem: Autora 

Montagem brise Refax

Perspectiva salas de artes integradas: opção de layout para exposição/feira de artes

Perspectiva salas de estudos integradas

Perspectiva salas de estudos integradas

Perspectiva salas de artes semi integradasPerspectiva salas de artes semi integradas

Modelagem 3D, renderização, diagramas, layout da prancha: Autora

PEÇAS PRÉ-MOLDADAS

Toda a estrutura de vigas e pilares do projeto serão de concreto pré-moldados visando maior custo-benefício e limpeza na obra. 

Além disso, os peitoris da fachada leste, que se repetem dezesseis vezes, serão pré-moldados.

Esquema de encaixe da estrutura

Peitoril de concreto


	Página 1

