
PARTIDO CONSTRUTIVO

A busca por uma obra rápida, de bai-

xo impacto e custo reduzido orientou o 

partido construtivo, definido, em primeiro 

lugar, pela regularização do solo, com seu 

nivelamento, feito por um radier em con-

creto armado, a 1 metro acima do patamar 

de acesso, na calçada a Norte do terreno, 

tomando partido de seu leve aclive em 

direção a Sul. 

Posteriormente, opta-se pela estrutura me-

tálica, com perfis “U’, ora em caixa, como nos 

pilares de 6 x 6”, ora individualmente, como 

no vigamento periférico de coroamento da 

cobertura, definida por telhas metálicas “san-

duíche”, preenchidas com poliuretano, sobre 

forro modulado termoacústico.

As vedações serão executadas em isopai-

néis de aço pré pintados, com miolo em 

poliuretano, modulados a, aproximadamen-

te, cada 1.10m. Esta modulação é seguida, 

também, para todos os vãos de esquadrias 

metálicas com vidro, do tipo maxim-ar, e 

influenciou diretamente na modulação da 

superestrutura, em aço. Os brise-soleils usa-

dos à frente dos panos de vidro da recepção 

serão, também, executados em isopanéis.

Nos passadiços entre módulos, com com-

primentos de 3.30m e 4.40m, respeitando 

a modulação adotada, será executada 

cobertura em pré-laje impermeabilizada, a 

receber as instalações de ar condicionado. 

Sobre os eixos de circulação interna, ha-

verá, também, pré-lajes, sobre o forro, sem 

necessidade de impermeabilização, para 

colocação dos reservatórios e eventuais 

instalações/equipamentos necessários.
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>> CORTE PASSADIÇO >> CORTE TIPO DO PAVILHÃO
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LEGENDA

Painel fotovoltaico/aquecimento solar

Telha térmica 7,5cm

Viga ‘U’  laminada 12”

Calha em chapa metálica

Viga caixa em chapa metálica 6”x 6”

Viga ‘I’ laminada 6”

Laje painel de cobertura impermeabilizada

Forro termo-acústico

Esquadria tipo maxim-ar

Isopainel em chapa de aço com pintura

Eletrostática e preenchimento em poliuretano

Perfil ‘U’ para fixação do isopainel

Piso vinílico sobre contrapiso

Radier em concreto

Buzinote

Projeção do reservatório  

de águas pluviais

Jardim


