
Encaixe do pilar com a laje e com as vigas 
superiores, travamento simultâneo

Além da produção de mudas o viveiro poderá realizar a 
identificação de plantas matrizes, e a coleta e processa-
mento de sementes, para o plantio direto. Como também 
colaborar para a produção de alimentos orgânicos.

Na década de 70, Lutzenberger havia feito no Parque da 
Guarita um viveiro de mudas, que atraía milhares de pessoas 
para o Parque todo ano,  em busca de mudas nativas e 
exóticas que ele cultivava no local. Devido ao seu falecimento 
o viveiro foi desfeito.
Propõe-se então um resgate à memória, com a implantação 
de um novo viveiro.

Conexão da viga do deck 
com a fundação

Conexão da laje inferior 
com as vigas inferiores 
com “toquinhos”

Encaixe do pilar com a 
viga inferior

Encaixe entre as vigas 
inferiores com a fundação 
a partir de perfis 
metálicos “U” 

01   |   Fundação base de concreto 20x20cm
02   |   Toquinhos de madeira para o encaixe
03   |    Piso: réguas de madeira 10x20cm
04   |   Prateleiras para vegetação e abastecimento de agua da chuva
05   |   Pilaretes de 8x8cm
06   |  Esquadrias e telhado de policarbonato translucido
07   |   Revestimento externo ripado 2x2cm

explodida sistema de encaixes joinerySUSTENTABILIDADE
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*Lutz, no viveiro de mudas no Parque da Guarita, década de 70.

corte perspectivado

explodida corte perspectivadoDETalhe calha
Escala 1/10 - Cabana tipo 2
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01   |   Fundação base de concreto 400x400mm
02  |   Estrutura: vigas de equilíbrio 
em madeira: 100x100mm
03   |   Estrutura: painéis CLT 3750x2500mm
e= 100mm
04   |   Isolante térmico: poliuretano expandido
e=100mm
05   |   Piso radiante + espuma rígida p/ piso radiante
06   |   Piso: réguas de madeira 100x20mm
07   |   Forro: chapa de compensado naval
08   |   Forro: estrutura em vigas de compensado
naval 400x25mm
09   |   Estrutura: Viga em madeira 100x250mm
10   |   Acabamento: Espelho em madeira 3x150mm
11   |   Isolante térmico: poliuretano expandido
e=150mm
12   |   Impermeabilização: membrana plástica
DuPont Tyvek e=0,95mm

13   |   Revestimento externo: painel de compensado
naval 1250x2500mm e=10mm
14   |   Painel fotovoltáico: Minasol MS150
15   |   Estrutura: painéis CLT 3750x2500mm
e= 60mm
16   |   Montantes verticais: barrotes de madeira para 
dar espaçamento que permite
passagem do tubo de queda 80x30mm
17  |   Montantes horizontais: barrote de madeira
para fixação do revestimento 50x30mm
18   |   Revestimento externo: Madeira ripada
100x100mm
19   |   Esquadria: sistema de alumínio de correr
com 02 folhas de vidro
20   |   Deck: réguas de madeira impermeabilizada 
100x20mm
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01   | FUNDAÇÃO 02   |  VIGAS

05   |  VIGAS 06   |  LAJE 07   |  FECHAMENTOS 08   |  MOBILIÁRIOS
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Revestimento externo: painel de compensado   |  01 
naval 1250x2500mm e=10mm

Sarrafo de madeira pinus 3x4,5cm para fixação |  02
do revestimento externo

Viga deMLC |  03

Membrana plástica DuPont Tyvek e=0,95mm |  04
Chapa de compensado naval |  05

Calha chapa dobrada de aço galvanizado |  06
Estrutura: painéis CLT 3750x2500mm e= 60mm  |  07

Divisórias painel de correr |  08


