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DETALHE CORTE AA - ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
1 - Caixa de brita drenante
2 - Acesso com paralelepípedo com espaçamento em grama
3 - Viga baldrame
4 - Contrapiso em concreto
5 - Piso em granilite polido branco
6 - Elemento vazado em concreto pré-moldado para ventilação permanente
7 - Vegetação cerca viva 
8 - Perfil metálico para fixação de elemento de fechamento em concreto celular.
9 - Tela metálica galvanizada plastificada para fechamento de divisa. 
10 - Bloco cerâmico grauteado para sustentação 
11 - Parede em bloco cerâmico com acabamento interno e externo em reboco e 
massa corrida para aplicação de pintura
12 - Painel cimentício de concreto celular pré-moldado com pigmentação na cor 
conforme o uso específico do setor.
13 - Pórtico com pilar pré-moldado 
14 - Janela pivotante com eixo giratório horizontal em alumínio e vidro transpar-
ente de 4 ou 6 mm
15 - Elastômero (neoprene entre apoio e viga)
16 - Cabo de aço tensionado para apoio da cobertura de vegetação

17 - Viga em concreto pré-moldado para apoio da laje
18 - Pingadeira em concreto pré-moldado
19 - Impermeabilização 
20 - Manta antiraiz
21 - Camada de drenagem
22 - Terra para cobertura vegetal 
23 - Vegetação de cobertura
24 - Bloco grauteado de fechamento 
25 - Abertura zenital para saída de ar quente e entrada de iluminação indireta.
26 - Estrutura zenital em pré-moldado com janela em vidro com ventilação per-
manente 
27 - Laje pré-moldada
28 - Pórtico com viga pré-moldado  
29 - Fundação pré-moldado  
30 - Tela de proteção contra insetos 

Pino de Guia + 
Elastômero 
(Neoprene entre apoio 
e viga)

Pórtico: Pilar Pré-moldado 
(20X7cm)

Painel Cimentício 
pré fabricado

Elemento vazado 
concreto pré fabricado 

Piso Fulget Permeável

Blocos de Fundação

Pórtico: Viga pré-moldada (20X70cm)

Estrutura Zenital (Ventilação e Iluminação)

Cobertura com vegetação e 
impermeabilizada

Laje pré fabricada: Alveolar + capa 
de concreto para solidarização

Piso interno em granilite

Pilar Intermediário: Pré 
fabricado 

concreto (20X20cm)

Janelas em vidro 
Basculante

DETALHE DE COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA 
EM TRECHO GENÉRICO

A CONSTRUÇÃO
A concepção estrutural do projeto visou criar um sistema estrutural 
que se servirá como suporte para diversas possibilidades. Como 
elemento principal desse sistema, foi elaborado um pórtico, constituí-
do de um conjunto de pilares e vigaa, estando dispostos a cada 3,20 
metros. Esta estrutura pré-fabricada e modular de concreto, traz agili-

dade na produção, reduzindo custos e minimizando resíduos em todo 
o canteiro de obras.
A partir desse suporte, é lançada uma malha de pórticos sobre o lote 
e linha de módulos estruturais, onde em decorrer da especificidade 
das salas, fluxos e condições climáticas, o programa é devidamente 
acomodado e “vedado”.
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