CONVÍVIO DESCOBERTO INTEGRADO AO AUDITÓRIO

INTERVENÇÃO ESTRUTURAL
Nossa proposta parte da necessidade de intervir apenas o necessário
na estrutura existente, e nesse sentido, a abertura de lajes para formação
do átrio acontece em função do aproveitamento dos vazios existentes,
evitando dificultosas demolições.
Para comunicar os pavimentos e também possibilitar o acesso as
varandas suspensas, propõem-se reforçar a estrutura em trechos
pontuais das vigas de perímetro, possibilitando a demolição de sua
seção semi invertida. As varandas são concebidas em estrutura
metálica, que balançam a partir dos pilares do atual bloco um, que tem

01 Corrimão tubular em aço inox

sua estrutura melhor conhecida. A construção mais antiga, não recebe
os acoplamentos, e sim os mesmos revestimentos que configuram os
volumes suspensos. Quanto à necessidade de construção de novas
caixas de circulação vertical, buscou-se a locação desses elementos e
suas fundações em vazios da construção existente.
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02 Guarda corpo em vidro laminado
transparente e incolor
03 Peitoris painéis de concreto polímero,
cor cinza
04 Substrato: camada vegetal intensiva,
altura 40cm
05 Alvenaria em blocos cerâmicos, 14cm,
sobre laje
06 Sistema de impermeabilização e
drenagem com membrana asfáltica
07 Laje do tipo stell deck, com forma em aço
galvanizado e parafusos autobroncantes
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08 Iluminação linear conectável de LED.
09 Fechamento em vidro translúcido do
tipo U-glass, autoportante
10 Estrutura metálica da treliça em perﬁs
tubulares de aço carbono
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11 Forro mineral em placas 1250 x 650mm,
na cor branco
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12 Luminária tipo pendente industrial
e lâmpadas LED, sobre bancadas das
cozinhas
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13 Reforço estrutural com perﬁs metálicos
nas vigas perimetrais
14 Demolição de viga semi invertida nos
trechos de acesso aos terraços
15 Placas tipo colmeia em aço para piso
elevado, e revestimento vinílico
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16 Pedestal, cruzetas e longarinas em aço
galvanizado
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17 Estrutura metálica em perﬁs do tipo W,
em aço carbono
18 Forro em painéis de concreto polímero,
cor ocre
19 Sanca invertida em gesso, para
iluminação oculta no perímetro dos
terraços
20 Caixilhos em alumínio na cor preto

FACHADA NORTE E CIRCULAÇÃO VERTICAL
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DETALHE VARANDA SUSPENSA
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