
SISTEMA CONSTRUTIVO MISTO

Concreto Reciclado
(Concreto Magro)
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Uma das maiores problemáticas ecológicas e sociais
que enfrentamos coletivamente ,é o descarte inapropriado de
resíduos proveniente dos diversos setores da produção
industrializada e demais.

Os danos ecológicos e sociais, são dos mais diversos possíveis, 
desde a proliferação de doenças, alteração de microclimas,
alteração das taxas de permeabilidade dos solos  em aterros, 
fatores psicológicos,dentre muitos outros.Atingindo sempre, em
primeiro lugar, as camadas mais vulneráveis da sociedade e
 a natureza,e depois irradiando seus efeitos por todas as outras.

A construção civil, sendo um dos principais emissores,tanto de
resíduos quanto de carbono tem como responsabilidade urgente,
criar alternativas para construções mais conscientes. A Uergs 
por seu caráter de Polo Gerador de instrução e informaçao,pode 
se  transformar um laboratório vivo, onde todas essas práticas 
coesistam e inspirem as novas gerações.

/   Cimento de Cânhamo

Estrutura Concreto 
Pré Moldado  + 
Monolíticos de EPS + 
 Blocos  Ecológicos

O Sistema Construtivo empregado foi misto. A preferência foi 
pela utilização de técnicas que além de atender as 
caracteríscas de desempenho necessário, também sejam 
ecológicas e auxilie na redução de custo final da obra. 

A construção civil, sendo um dos principais poluidores do meio 
ambiente, precisa englobar em suas práticas métodos, não só 
que reduzam o impacto da produção atual, mas o  já causado 
anteriormente,assumindo sua responsabilidade na restauração 
da natureza.

Portanto, a ordem principal é a utilização de reciclados!
A inspiração para as vedações internas foi nos blocos de 
plastico reciclado,até mesmo pela busca de materiais que 
pudessem ser removidos posteriormente (parte do 
conceito).Grandes e louváveis iniciativas foram encontradas, 
porém com alguns limitadores,a acessibilidade, e a 
característica térmica para as nossas envoltórias 
internas.Nossa estratégia bioclimática para as paredes 
internas é o uso da massa térmica (paredes grossas para 
gerar um atraso térmico na liberação do calor para o interior 
do ambiente), portanto blocos mais porosos e espessos de 
pedra, alvenaria ou concreto seria o mais indicado.

Assim, encontramos os blocos reciclados, feitos em Lages, 
compostos pela reciclagem de Vidros, cinzas de biomassa, 
papel, saibro e até gripas de pinheiro, misturados nos 
agregados tradicionais que parecem atender melhor as 
características necessárias do projeto.

Sua localização é um ponto positivo para a redução das 
emissões de caborno em relação ao uso de 
combustível ,dentre outros.

Portanto, buscar técnicas  exploradas na Região, também foi 
outro critério, além de fortalecer e valorizar o mercado de 
trabalho local.

.
Outras Vantagens do Sistema além do desempenho térmico, é 
a redução
no tempo de execução, facilidade de aplicação, diminuição de 
mão de obra e baixa emissão de resíduos, que ainda podem 
ser reaproveitados.

O custo também pode ser reduzido nas fundações (Material 
mais leve), e nos futuros gastos com manutenções.

O sistema também possui baixo impacto ambiental, o EPS na 
sua fabricação não compromete o ambiente, pois se trata de 
um hidrocarboneto, com rápida deterioração em reação 
fotoquímica gerada por raios solares.

Uma das principais vantagens para o uso desse sistema é a 
descontaminação dos elementos construtivos, já na sua 
estrutura básica possibilitada pelo uso do EPS.

Dados comprovam que o sistema tem boa durabilidade. 

Outra questão de Grande importância na escolha dos 
sistemas e materiais utilizados é a sua pegada de Carbono. 

O sistema monolítico, segundo (COSTA, 2019),
utiliza em torno de 10% de todo o aço utilizado em um sistema 
tradicional. Considerando a posição do Aço, no ranking dos 
materiais emissores, essa redução é significativa. 

Concreto Pré Moldado +In Loco

Compreendendo, a solicitação da comissão para o uso de 
concreto, possivelmente em relação á manutenção dos 
espaços públicos,ele foi utilizado na estrutura  e sua 
combinação com as vedações monolíticas externas foram 
positivas.

Segerimos a utilização do cimento sustentável de  cânhamo 
(caso possível), para diminuir as emissões de carbono 
provenientes do Clínquer.

Essa substituição, considerada bastante significativa para o 
nosso planeta, é responsável por reduzir em 95% as emissões 
de carbono e em 80% o gasto de energia em relação ao 
processo de produção tradicional segundo dados da 
Convenção. 

Essas medidas garantem o atendimento aos três principais 
pilares da sustentabilidade que é Responsabilidade Social, 
Econômica e Ambiental.
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Mas uma de suas principais características, é o fato do isopor 
não proliferar "fungos", nos auxiliando a construir um ambiente 
saudável .

 Sabemos que a umidade excessiva, em elementos 
desprotegidos atua na  proliferação de patologias construtivas, 
infiltrações, mofo, etc, demandam técnicas  construtivas para 
impermeabilização que agregam alto custo ao valor final da 
edificação, sendo que geralmente representam 30% do valor 
da obra.

O Valor das técnicas de impermeabilização, para esse 
sistema ,podem ser menores, se comparados com os 
necessários aos sistemas tradicionais. 

Blocos Monoliticos de EPS

O sistema que mais se enquadrou nas necessidades do nosso 
projeto , para as envoltórias externas,foi o sistema monolítico 
em EPS, que vem sendo pesquisado e testado com bons 
resultados e pode ser encontrado nas proximidades da região. 
Além desse sistema dispensar o uso de estrutura para até 2 
níveis, ele será utilizado de forma mista com estrutura de 
concreto devido aos vãos e carga de laje do nosso projeto. 
Portanto utilizaremos apenas como vedação. 

Os fatores condicionantes principais para a escolha, foi o 
custo/benefício voltados para a avaliação do desempenho 
térmico necessário para as envoltórias.

Venezianas Móveis para Ventilação e Retirada
de Peças Grandes para Manutenção
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Reservatórios

Venezianas e Janelas cl
esquadrias Controláveis

Caixa de Escadas

Trecho Protegido
Paredes e Portas
Corta Fogo (Assim como 
estrutura e materiais 
de revestimento)

Aberturas
Controláveis e 
Estanques

Saguão Principal

Antecâmara
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Ventilação e Iluminação 
Controlada para Auditório 

Ventilação e Iluminação 
Controlada para Subsolo

Brise Fixo Externo para 
Sombrear no Período 
Estipulado

Prateleira de Luz, para 
Otimizar a Iluminação Natural 
nos Ambientes Internos

Painéis Verticais de Madeira 
(Gira e Retrai) para  Controlar 
a Iluminação nos painés de 
Vidro 

Painéis Verticais de Madeira 
(Gira e Retrai)  

Aberturas Nas Fachadas Laterais

Muxarabis e Prateleiras de Luz
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