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Nas fachadas Sul e Leste, o sistema é compos-
to por um conjunto de lâminas de brises fixas 
verticais semitransparentes de chapa micro-
perfurada, de alta reflexão exterior. O número 
e a formação de instalação das lâminas de 
brises se ajusta a uma disposição específica, 
não aleatória, estudada para conseguir uma 
proteção total do interior ao longo de todo o 
ano, em relação aos problemas de incidência 
da radiação solar direta e ao ofuscamento, 
permitindo simultaneamente ótimas condições 
de visibilidade de dentro para fora, a partir da 
visão oblíqua não obstaculizada e a transpar-
ência das lâminas de brise que são perfuradas.
Nas fachadas Norte e Oeste do pátio interno 
se propõe utilizar também um sistema de 
lâminas de chapa microperfuradas similar às 
das outras fachadas. Para ajustar a função da 
proteção solar à orientação específica destas 
fachadas, as lâminas de brise serão instaladas 
na posição horizontal, e orientáveis com acion-
amento por parte do usuário.

controle solarlegenda 

1.Lâminas de brise em chapa 
de alumínio microperfurada

Lâminas fixas de proteção solar.
Chapas em alumínio com 
acabamento em pintura eletros-
tática e microperfuração de 1,5 
- 2mm, com uma densidade de 
50%. Face exterior reflexiva e 
face interior fosca para permitir 
melhores condições de visual.

2. Passarela de manutenção

Passarela de manutenção e 
limpeza.
Grelha em aço galvanizado

3. Esquadrias

As esquadrias utilizadas serão 
em alumínio com acabamento 
anodizado e alto desempenho 
acústico. Combinação de folhas 
fixas e folhas reguláveis com for-
mas de acionamento manual e 
automatizado para a ventilação 
noturna e resfriamento passivo.
Perfis com câmaras internas 
permeáveis integradas para 
ventilação natural com atenu-
ação acústica.

4. Envidraçamento

Envidraçamento em folha sim-
ples de vidro temperado lami-
nado transparente de alta atenu-
ação sonora.

5. Muros de fachada

Parapeito composto por painéis 
tipo ‘sanduíche’. Seu peso re-
duzido permite compatibilidade 
com a estrutura existente

6. Piso

Revestimento dos pavimentos 
monolítico de baixa espessura.

7. Instalações

Dutos para distribuição perime-
tral das instalações.

8. Forro

Sistema de forro modular sus-
penso em placas removíveis, 
constituídos de fibras minerais, 
com superior qualidade de 
isolamento e absorção sonora, 
criando um vão para instalação 
com os sistemas de luminárias e 
climatização integrados

9. Cobertura
Cobertura vegetal extensiva 
composta por: preparação do 
suporte,impermeabil ização, 
camada separadora, camada 
de drenagem com retenção de 
humidade e substrato vegetal de 
baixa espessura e acabamento 
vegetal de baixa manutenção.
Sua reduzida espessura e peso 
são compatíveis com a estrutura 
existente.

10. Sistema de condiciona-
mento de ar, integrado ao 
forro modular
Sistema multi split a gás, possui 
todas as unidades de refriger-
ação internas, splits do tipo cas-
sete, alimentados por um único 
sistema de condensadoras in-
staladas no nível da cobertura.
Controle constante e independ-
ente do fluxo de refrigeração, 
garante a qualidade do conforto 
ideal em todos os ambientes.
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possíveis variações cromáticas


