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ESTRUTURA e SISTEMA CONSTRUTIVO 

O sistema construtivo adotado permite uma execução rápida e precisa, al-

tamente racionalizada. É composto basicamente pela estrutura metálica 

e por componentes industrializados para os sistemas de cobertura, de fe-

chamentos e de divisórias. Isto significa mais controle sobre os processos 

e menos desperdícios. 

Esse conceito privilegia a economicidade e a agilidade construtiva.

ACABAMENTO e EXPRESSÃO ARQUITETÔNICA

A expressão arquitetônica do conjunto arquitetônico proposto está es-

treitamente vinculada às decisões de projeto que convergem no sentido 

de proporcionar uma obra organizada e eficiente com redução estratégi-

ca das ações construtivas. As estruturas serão tratadas e permanecerão 

aparentes, evidenciando-se a plasticidade do aço na maior parte da obra 

e do concreto em setores localizados e estruturadores também da com-

posição. Demais elementos construtivos foram pensados como elemen-

tos móveis ou removíveis, objetivando a flexibilidade do uso do espaço. 

A utilização de cor nos elementos componíveis concorre para a desejada 

humanização no ambiente físico hospitalar. Os painéis metálicos que-

bra-sóis garantiram a integridade do conjunto.  

SUSTENTABILIDADE

A orientação do prédio determinou a adoção de algumas decisões de pro-

jeto para controlar a insolação e para tirar proveito da iluminação e ven-

tilação naturais. As varandas que estão localizadas na fachada noroeste 

criam uma zona de proteção para o interior do edifício. Além de grandes 

beirais, o artifício de telas e brises horizontais barram o sol indesejável e a 

velocidade dos ventos, ao mesmo tempo em que os amplos caixilhos per-

mitem a entrada da luz natural devidamente filtrada. Os caixilhos podem 

ser abertos, se as atividades assim permitirem, proporcionando a venti-

lação cruzada dos ambientes (de qualquer maneira, o ganho térmico será 

bastante reduzido, o que melhoraria consideravelmente o desempenho 

dos sistemas de refrigeração de ar).

Propõe-se a adoção de sistemas de reuso de água para irrigação dos jar-

dins e para as bacias sanitárias. Opcionalmente, a proposta está apta a 

acolher o uso de painéis fotovoltaicos para prover parte da energia us-

ada no edifício. Estes equipamentos estariam localizados na cobertura, 

aumentando a eficiência dos sistemas e ajudando a compor a imagem do 

edifício. As demais centrais de utilidade (central de gases, subestação, 

gerador, caixa d’água e central de tratamento) foram distribuídas no ter-

reno de acordo com as necessidades específicas de cada grupo.
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