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Escola Parque 
de Porto Alegre Acad. André Cavedon Ripoll

Orientador Leandro Marino Vieira Andrade

Localização em Porto Alegre, RS

Análise do terreno

Referências de escola-parque em 
São Paulo e Salvador

Escola Parque = 
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Corte de Pele Bloco de Salas de Aula1/15

Detalhe interface cobertura do 
pátio e parede do ginásio

1/10

Detalhe brises e calha da cobetura 
treliçada do átrio

1/10

Detalhe brises e calha da cobetura 
treliçada do átrio

1/10

Detalhe brises da cobetura 
treliçada do átrio

1/10

Piso em concreto alisado

Contrapiso de concreto

Dreno de águas de chuva e de lavagem

Proteção mecânica

Brita

Solo compactado

Tubo para drenagem

Piso em basalto regular

Regularização em argamassa

Impermeabilização em lona

Brise em tubo metálico

Montante metálico

Porta pivotate

Esquadria �xa

Vegetação trepadeira

 Tubo para drenagem

Estrutura em concreto moldado in loco

Estrutura em alumínio para �xação dos brises

Algeiroz metálico 1mm

Substrato para jardineira

Tubo para irrigação

Impermeabilização asfáltica

Preenchimento em argamassa

Barrotes de madeira

Piso em tabuão laminado

Regularização

Impermeabilizaçao asfáltica

Geotextil retentor ZinCo SSM45 = 5mm

Bandeja de drenagem ZinCo FD25 = 25mm

Geotextil �ltro ZinCo SF6 = 6mm

Dreno em cascalho grosso

Substrato para plantio

Alvenaria em bloco de concreto 

Montante vertical metálico

Brise horizontal per�l metálico

Barra �xadora em alumínio

Janela pivotante

Janela de correr

Esquadria �xa

algeroz em chapa de aço galvanizado
e=0,5 mm

telha tipo sanduíche marca london 900 x 1200 mm 
 e = 40 mm

parafuso auto-atarraxante

per�l tubular de chapa dobrada soldado ao pontalete em 
aço galvanizado com pintura elestrostática na cor branco 

50 x 50 mm
e = 0,5 mm

cantoneira laminada em aço galvanizado aparafusada no 
local

e = 5 mm

articulação isostática em neoprene dipebor
e=50 mm

parede em alvenaria cerâmica modular kaspary
200mm

pilar estrutural com mísula em concreto armado 
moldado in loco 200 x 1200mm

brise �xo elíptico hunter douglas modelo metalbrise em 
alumínio com pintura eletrostática na cor branco 

e=12,5 mm

per�l tubular de chapa dobrada soldado ao pontalete em 
aço galvanizado com pintura elestrostática na cor branco 

25 x 100 mm e = 0,5 mm

cumeeira de chapa metálica em aço galvanizado
 e=0,5 mm

silicone estrutural colante de vedação

vidro temperado laminado liso incolor 1200 x 1200 mm 
e=10mm

nó esférico adaptado isostático aparafusável tipo hidro 
em aço galvanizado com pintura eletrostática na cor 

branco r=35 mm

pé regulável soldado tipo rosca de nivelamento unido à 
viga invertida por parabolts 100 x 100 mm

banzo elementar modular cilíndrico da treliça espacial 
com extremidade em rosca em aço galvanizado com 

pintura eletrostática na cor branco r=25 mm

calha em chapa de aço galvanizado e=0,5 mm

substrato para plantio

dreno em cascalho grosso

geotextil �ltro ZinCo SF6

bandeja de drenagem ZinCo FD25

geotextil retentor ZinCo SSM45

Impermeabilização

brise �xo elíptico hunter douglas modelo metalbrise em 
alumínio com pintura eletrostática na cor branco

 e=12,5 mm

per�l tubular de chapa dobrada soldado ao pontalete em 
aço galvanizado com pintura elestrostática na cor branco 

25 x 100 mm e = 0,5 mm

cumeeira de chapa metálica em aço galvanizado 
e=0,5 mm

silicone estrutural colante de vedação

vidro temperado laminado liso incolor 1200 x 1200 mm 
e=10mm

nó esférico adaptado isostático aparafusável tipo hidro 
em aço galvanizado com pintura eletrostática na cor 

branco r=35 mm

parafuso auto-atarraxante

banzo elementar modular cilíndrico da treliça espacial 
com extremidade em rosca em aço galvanizado com 

pintura eletrostática na cor branco r=25 mm

vidro temperado laminado liso incolor 1200 x 1200 mm 
e=10mm

silicone estrutural colante de vedação

parafuso auto-atarraxante

nó esférico isostático aparafusável tipo hidro em aço 
galvanizado com pintura eletrostática na cor branco 

|r=35 mm

banzo elementar modular cilíndrico da treliça espacial 
com extremidade em rosca em aço galvanizado com 

pintura eletrostática na cor branco | r=25 mm

calha em chapa de aço galvanizado | e=0,5 mm
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