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ESCOLA WALDORF
BRASIL, AGUDOS - SP

Solução: TELHADO VERDE
Produtos: MacDrain® J
Problema:
A pedagogia Waldorf desenvolvida em 1919 na Alemanha
se diferencia de outros métodos de ensino devido a seus
ideais e métodos pedagógicos até hoje revolucionários, que
entre outros pontos, preocupa-se em criar o mais propício
ambiente para que a criança eduque-se, tendo sempre em mente o
desenvolvimento da sua imaginação, nos âmbitos físico,
emocional, cognitivo e no que tange seu contato com a natureza.
Com esses preceitos em mente, os responsáveis pela
construção da unidade Waldorf de Agudos, interior de São
Paulo, desenvolveram um projeto totalmente adequado à
sustentabilidade e ao respeito ao meio ambiente, sendo um ponto
fundamental deste projeto a realização de um telhado verde.

Solução:

Antes da obra

O telhado verde foi projetado em toda a cobertura da escola e
seria sustentado em paredes moldadas com um composto de
solo aglutinado com baba de cupim sintetizada, sustentada por
pilares de eucalipto, sem o uso de qualquer tipo de armação.
Nas paredes foram apoiadas vigas de peroba e sobre elas foram
instaladas travessas de cana da Índia, a impermeabilização
foi realizada com duas camadas de uma manta polimérica e
finalmente a drenagem da cobertura verde leve, ou simplesmente
telhado verde, foi realizada com o geocomposto para drenagem
MacDrain® J. Devido a grande declividade do telhado, foram aplicadas interferências hidráulicas com bambus cortados ao meio
colocados espaçadamente em toda a extensão da cobertura.
Todo o fluxo de agua drenado pelo MacDrain® J foi direcionado
para calhas metálicas instaladas em todo o perímetro do telhado,
possibilitando assim seu reaproveitamento, prática ambientalmente muito interessante e que ainda gera economia.

Durante a obra

O resultado final foi uma cobertura ambientalmente correta, capaz
de criar um ambiente propício ao aprendizado e ao desenvolvimento, principalmente no que diz respeito à manutenção da
temperatura interna da escola, que com o telhado verde sempre
gira em torno dos vinte e cinco graus célsius, dispensando a
necessidade de aparelhos de ar condicionado, diminuindo assim
a utilização de energia elétrica.
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