
A ideia de usar tecido é por ser um excelente filtro, deixará a luz mais 
difusa sem eliminá-la por completo, traz aconchego e pode ser coloca-
do de diversas formas. Naturalmente é comum pensar no tecido mais 
claros para esse tipo de ambiente, mas a verdade é que ele pode ter 
cor, bem por isso que para este projeto foram usados tecidos amarelos 
e alaranjados. Estes elementos são fixados abaixo dos perfis metálicos 
com formato tipo pergolado através de costuras, presilhas e corrediças 
de aço.

PERFIS METÁLICOS
Um conceito que tem sido usado bastante nas novas construções são 
os pergolados metálicos. Ainda que construído de forma tradicional, as 
suas formas impecáveis trazem modernidade e um ar clean para o 
lugar. Se deu preferência pelo acabamento em cor preta para deixar 
mais harmonioso com a cor dos tecidos. Para este projeto os pilaretes 
em perfil O tem espessuras de 15cmx15cm e as vigas 14cmx10cm de 
seção aproximadamente.
Eles possuem suporte de contraventamento através de corrediças de 
aço

TECIDO NYLON 
É uma solução adaptável no segmento de plásticos e tecidos indus-
triais, permite ampla aplicação em diversos sistemas, tanto na área da 
construção como em muitos produtos. Com propriedades mecânicas, 
térmicas e elétricas que o diferenciam de outros tecidos, este termo-
plástico é uma excelente opção para o fechamento de rotas e ambien-
tes. 
Obtido a partir da poliamida, o Nylon é estável e apresenta desempe-
nho elevado em comparação a muito tecidos. Entre os diferenciais, des-
taque para a leveza, baixo coeficiente de atrito, grande poder de isola-
ção elétrica, resistência ao desgaste e principalmente a agentes quími-
cos, entre outros.
Estudos técnicos comprovam que a cada 5cm² o tecido possui 80kgf de 
resistência. Isso resulta em 1.600kgf/m² de resistência. Além disso, sua 
laminação em ambos os lados proporciona uma durabilidade ainda 
maior do material, uma vez que o tratamento feito com aditivos evita o 
desgaste devido ao uso diário.

Os tecidos são fixados junto a estrutura metálica com rebites e arroe-
las, através de um alicate de rebite, desta maneira, torna mais simples 
e prática a manutenção e troca do material sempre que necessário. 
A estrutura recebe pequenos furos na parte posterior da viga onde são 
inseridos os rebites.

Projeto Escola Integral

Arq. Urb.

PROPOSTA DA COBERTURA

IMAGEM 3D DAS COBERTURAS

OS ELEMENTOS

A cobertura foi pensada para ligar e proteger o deslocamento 
dos estudantes, professores e funcionários entre os espaços 
distintos das edificações, como as partes físicas que abrigam 
salas, refeitório, biblioteca, auditório, administrativo e 
também o ginásio.  
A solução pode ser adaptável a outras dimensões de espaço, 
porém optou-se para cobertura dos caminhos por sua pratici-
dade e leveza.   
Ela foi dividida em módulos que permitem a abertura parcial 
em determinados locais. Com espaços intercalados a cober-
tura fica mais dinâmica.    
Ela abriga as principais rotas dentro do Projeto: 
ROTA 1: Da entrada principal até a unidades A onde fica o 
bloco de ensino.  
ROTA 2: Da entrada principal até a unidade B auditório e admi-
nistrativo.  
ROTA 3: Da entrada principal até a unidade C o ginásio. 

UNIDADADE A

UNIDADADE B

UNIDADADE C

PERSPECTIVA

ROTAS

FIXAÇÃO

Viga metálica per�l O

Viga metálica per�l C

Viga metálica per�l O

Viga metálica per�l C

Rebite

PRANCHA 10

Planta baixa / sem escala

FIXAÇÃO
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