
Perspectiva externa.

Corte de pele A / esc. 1:15 Corte de pele B / esc. 1:25

DETALHE A

PISO LAMINADO
PLACA POLIETILENO e = 8 cm
LAJE STEEL DECK e = 17 cm

VIGA METÁLICA CAIXA
SOLDADA 30x20CM

PLACA MELAMÍNICA C/
PARAFUSEAMENTO

PLACA POLIETILENO e = 8 cm

TIJOLO SOLO-CIMENTO
ENCAIXE 12,5X6,5X25CM

PLACA MELAMÍNICA C/
PARAFUSEAMENTO

PISO CERÂMICO

PLACA POLIETILENO e = 8 cm

LAJE STEEL DECK e = 17 cm

PILAR METÁLICO CAIXA
SOLDADA 25X25CM
PARAFUSEAMENTO SAPATA

PISO EXTERNO
INTERTRAVADO

AREIA COMPACTADA
PEDRISCOS
GUIA  SEPARADOR
CONCRETO

SAPATA FUNDAÇÃO
CONCRETO CONVENCIONAL

PISO EXTERNO

LAJE STEEL DECK e = 17 cm

PLACA MELAMÍNICA C/
PARAFUSEAMENTO

PLACA FORRO GESSO

PLACA LÃ DE VIDRO e = 5 cm

APOIO COM ESCOAMENTO
INTERNO DE ÁGUA

VIGA METÁLICA CAIXA
SOLDADA 30x20CM

TIJOLO SOLO-CIMENTO
ENCAIXE 12,5X6,5X25CM

PEDRA COM PINGADEIRA

VIGA METÁLICA CAIXA
SOLDADA 30x20CM

RIPA MADEIRA FIXADA EM
VIGA

GRAMPO FIXO TOLDO

LAJE STEEL DECK e = 17 cm

VIGA METÁLICA CAIXA
SOLDADA 30x20CM

TIJOLO SOLO-CIMENTO
ENCAIXE 20X6,5X25CM

LAJE STEEL DECK e = 17 cm
+ POLIMENTO

PILAR METÁLICO CAIXA
SOLDADA 25X25CM
PARAFUSEAMENTO SAPATA

PISO EXTERNO
INTERTRAVADO

SAPATA FUNDAÇÃO
CONCRETO
CONVENCIONAL

VIGA METÁLICA CAIXA
SOLDADA 30x20CM

MANTA
IMPERMEABILIZADORA

AREIA COMPACTADA
PEDRISCOS

MURO DE ARRIMO BLOCOS
DE CONCRETO

TALUDE

PARAFUSEAMENTO
METÁLICO SAPATA

MALHA METÁLICA P/
ARRIMO

MALHA
IMPERMEABILIZANTE

STEEL DECK e = 7'8''

PARAFUSEAMENTO STEEL
DECK / VIGA METÁLICA

PLACA FORRO DE GESSO e
= 3 cm

PLACA LÃ DE VIDRO e = 5
cm

FIXADOR METÁLICO FORRO
VIGAS

STEEL DECK e = 7'8''

MALHA ARMADURA
VERGALHÕES 7'8''DETALHE B

DETALHE C

Detalhe A
esc: 1/5

Detalhe B
esc: 1/5

Detalhe C
esc: 1/5

IMPERMEABILIZAÇÃO

PLACA POLIESTINO e = 8 cm

ARGAMASSA NIVELADORA

ARGAMASSA
ASSENTAMENTO

PISO CERÂMICO

Sistema Estrutural - Pré-dimensionamento. O sistema utilizado é de estrutura metálica com lajes steel 
deck unidirecionais revestidas com concreto convencional, 
de compressão fck de 20 MPA e armadura leve, fixados em 
vigas metálicas em perfis de seção caixão, que realizam o 
fechamento de toda a extensão, já que não serão revestidas 
posteriormente.

Para o cálculo de pré-dimensionamento serão considerados 
o maior vão de 7 metros:

LAJES
NBR 6120: Carga vertical kN/m -> Salas de assembleias = 
3kN/m²
De acordo com o manual Steel Deck da Metform, a laje para 
aguentar com escoramentos 3kn /m² que suporte vão de 7 
metros será com espessura total do steel deck de 1,25 mm 
e com altura total de laje de 17 cm, contendo peso próprio 
de 3,54 kN/m².

PILARES
S = P / ohm
P = 200.000 kg
ohm = 1200 kg/cm³
S = 166,66 cm²
H = S / 3t
Adotaremos uma coluna CS de bitola de 7/8’’, que possui 
22,2 mm.

S = 166,66 / 3 . 2,22 =  25 cm -> pilar de seção 25x25 cm 
com bitola 7/8’’.

VIGAS
Wx = Mx / fx
Mx = q.l²/8
q = P . l
P =3,5 kN/m² + 3 kN/m² = 6,5 kN/m²
l = 7 metros
q = 6,5 . 7 = 45,5
Mx = 45,5 . 4,5² / 8 = 115 kNm = 11500 kNcm
Wx = 11500 / 31,5 = 365,10 cm³
Utilizamos então uma viga de perfil caixa dobrada soldada de 
300 x 170 mm (h x b), com uma espessura de peça 4,75mm.

Fonte: INP Estruturas Metálicas, 2021. Fonte: Metform, 2021.

Fonte: Felipe Schmitzhaus, 2015.

Materialidade - conforto e pedagogia. Para atingir o conforto necessário relacionado ao conforto 
térmico e sonoro, serão utilizados diferentes materiais com o 
intuíto de alcançar os requisitos da ZONA AMBIENTAL 1, zona 
esta que possui requisitos superiores à outras zonas do país.

Além disso, existe uma necessidade de, pelo modo de construção 
a partir de mutirão, uma construção que se execute de 
maneira simples e pedagógica, principalmente nas etapas de 
fechamentos com alvenarias, de maneira que se utilizem tanto 
da estrutura metálica pré-construída que serve como arrimo 
e régua quanto o uso da escadaria metálica pré-fabricada, a 
ser instalada logo após a finalização da estrutura. 

Assim, os blocos de tijolo solo-cimento servem, com seus 
encaixes como LEGO, justamente tanto para sua fácil execução, 
feita com o próprio solo do local e cimento, quanto com sua 
facilidade de encaixe, subir as paredes funcionam de maneira 
simples, além de possuirem a capacidade de comportarem 
tubulações hidráulicas dentro de seus espaços, sem a 
necessidade de quebrar paredes.

As instalações hidráulicas, além da reutilização da água da 
chuva com depósito em reservatórios superiores no terraço 
na extensão do terreno para jardinagem e lavar calçadas, 
funcionarão com o sistema de medição individual na parte dos 
apartamentos e salas e rateamento nos ambientes coletivos.

Através da utilização de esquadrias com peitoril alto no 
sentido sul das unidades, a circulação de ar funciona de maneira 
que perpasse por toda a extensão da habitação, renovando 
o ar e combatendo problemas de saúde oriundos da falta de 
circulação de ar.

argamassa de
assentamento

impermeabilizante 
líquido

impermeabilizante 
líquido

tijolo solo-cimento 
12cm

placa melamínica

placa de poliestireno 
8cm 

Paredes externas.

terra argilosa seca 
30cm com fundo 
impermeabilizado

vegetação (grama)

laje steel deck + 
concreto 17cm

Laje cobertura verde.

Tijolo solo-cimento.

Medição de água - sistema individual.

Sistema de circulação cruzada de ar.

Vista externa - pavimentos tipo.

Terraço.

Fachada norte.


