
PESQUISAS DE TECNOLOGIA

Buscando não interferir na plasticidade do sistema estrutural 
proposto, propõe-se a utilização de membrana impermeabilizante 
para a cobertura, em substituição do telhado ou da usual manta 
asfáltica.

O produto proposto é composto por uma mistura acrílica aquosa 
que deve ser aplicado diretamente sobre a laje regularizada com 
queda de 1% em direção aos ralos, e possui ótima reflexão solar, 
contribuindo para o conforto térmico do edifício. 

Laje Impermeabilizada

Estrutura Metálica Atirantada
Sendo o concreto um material usual na construção civil, com 
baixo custo e reduzida manutenção, optou-se por sua utilização 
neste projeto para o Corpo de Bombeiros Militar do Riacho 
Grande que, por ser um edifício público, necessita dessas 
características oferecidas pelo uso do concreto. Assim a 
estrutura principal será desenvolvida a partir do uso do concreto, 
em acabamento aparente, mostrando a verdade do material na 
arquitetura.

Porém, de acordo com a proposta arquitetônica desenvolvida, 
surge a necessidade de vencer-se grandes vãos. Assim 
busca-se um sistema estrutural em concreto que suporte tal 
condição.

Para isso determina-se o uso da estrutura nervurada de 
concreto protendido, sendo a protensão um artificio usado para 
aumentar a resistência desse material, que em estado natural 
resiste satisfatóriamente à compressão, mas que em estado 
protendido passa a resistir também à tensão.

Outra vantagem é que neste sistema nos espaços existentes 
entre as nervuras (caixão perdido) formam-se áreas de 
resistência termo-acústicas, favorecendo o conforto ambiental; 
pois os materiais utilizados para fôrma de concretagem da laje, 
usualmente lajotas de EPS, possuem tais características.

Assim, com o uso desse tipo de estrutura obtém-se um edifício 
com a volumetria desejada e  com a funcionalidade esperada, 
oferecendo uma cobertura autoportante através do uso de 
concreto protendido.

Estrutura Nervurada de Concreto Protendido
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CORTE ESQUEMÁTICO A-A

Para a estrutura secundária do Corpo de Bombeiros Militar do 
Riacho Grande pretende-se atingir vigas de espessura reduzida, 
minimizando a interferência no pé direito no interior do edifício. 

Para isso pretende-se utilizar a estrutura metálica de perfil I 
com alma cheia, atingindo a mesma eficiência de estruturas 
protendidas, porém com a leveza de estruturas metálicas.

E objetivando a redução da interferência de pilares e elementos 
estruturais na planta de garagem e áreas de circulação de 
caminhões, propõe-se a sustentação dessa estrutura metálica 
através de tirantes presos à estrutura nervurada de concreto 
protendido principal, transferindo a carga do edifício para a 
cobertura, que por sua vez irá descarregar os esforços nos 
robustos pilares de apoio laterais.

VIGA MESTRA

PONTO DE SOLDA

CANTONEIRA DE APOIO

VIGA SECUNDÁRIA

Assumindo uma iniciativa de integrar ao projeto soluções 
adequadas ao meio ambiente , pretende-se utilizar um sistema 
de captação e reuso de águas pluviais.

As águas pluviais são encaradas pela legislação brasileira hoje 
como esgoto, pois ela usualmente vai dos telhados, e dos pisos 
para as bocas de lobo.  Porém as águas pluviais precisam de um 
simples tratamento de filtragem antes para viabilizar seu reuso. 

Após a filtragem e o tratamento, essa água pode ser armazenada 
e usada para fins não potáveis, como: irrigação paisagística, 
combate ao fogo, descarga de vasos sanitários, sistemas de ar 
condicionado, lavagem de veículos, lavagem de ruas, etc.

Para isso tem-se uma extensa área de cobertura no Corpo 
de Bombeiros Militar do Riacho Grande disponível para a 
captação de água e direcionamento dos ralos e tubulações à 
um reservatório e filtro posicionado em um alçapão subterrâneo 
junto à bomba e filtro da piscina.

Captação e Reuso de águas pluviais

Visando ampliar a contribuição ao meio ambiente, também 
propõe-se o uso de energia solar para aquecimento de água 
para vestiários e torneiras.

A radiação solar pode ser absorvida por coletores solares, 
principalmente para aquecimento de água a temperaturas 
relativamente baixas (inferiores a 100ºC). O uso dessa tecnologia 
ocorre predominantemente no setor residencial, mas há demanda 
significativa e aplicações em outros setores, como edifícios 
públicos e comerciais, hospitais, restaurantes, hotéis e similares. 

Esse sistema de aproveitamento térmico da energia solar, 
também denominado aquecimento solar ativo, envolve o uso 
de um coletor solar discreto. O coletor é instalado normalmente 
na cobertura das edificações, sendo que para o suprimento de 
água quente de uma residência típica (três ou quatro moradores), 
são necessários cerca de 4 m2 de coletor. 

Energia Solar

Para vedação externa do Corpo de Bombeiros Militar do 
Riacho Grande prevê-se o uso de alvenaria convencional com 
revestimento em pedra mineira.

O bloco de alvenaria utilizado será o tijolo de solo-cimento BTC 
(bloco de terra comprimida), que também é conhecido por 
tijolo ecológico, pois em sua fabricação não é usada qualquer 
fonte de energia proveniente de degradação do ambiente e 
não são gerados efluentes que venham a causar dano ao meio 
ambiente.

Para vedação interna propõe-se o uso de painéis de gesso 
acartonado, devido a vantagens de construção seca, 
flexibilidade de layout, redução de desperdícios, facilidade de 
transporte, manuseio e montagem.

Formados por miolo de gesso revestido externamente por tipo 
especial de cartão, os painéis têm 1,20 m de largura e altura 
média de 3 m, mas podem ser fornecidos também chapas com 
altura entre 1,80 m e 3,20 m. A espessura varia conforme a linha 
de produtos do fornecedor. 

Quando usado como parede divisória, o sistema é composto por 
dois painéis fixados a perfis metálicos por encaixe e parafusos. 
O espaçamento entre os painéis varia entre 9,5 a 15 cm, 
podendo embutir desde materiais para proteção termoacústica 
até as instalações hidráulicas e elétricas. O uso de aditivos 
hidrofugantes, identificados pela cor verde do cartão, permite a 
instalação das placas também em áreas úmidas.

Vedações

GUIA

MONTANTE

GESSO ACARTONADO

Para as áreas internas do Corpo de Bombeiros Militar do Riacho 
Grande propõe-se o uso de piso de cimento queimado, que 
é uma técnica tradicional conhecida por sua economia e seu 
aspecto rústico. 

Feito na própria obra, não requer mão-de-obra especializada, 
apenas necessita que o contrapiso esteja perfeitamente nivelado 
e sem trincas. 

Para as áreas externas, pretende-se manter o mesmo padrão 
econômico e rústico, assim propõe-se o uso de piso de bloco 
intertravado, nas dimensões 10 x 20 x 6 cm, permitindo a 
permeabilidade do piso em 75%.

Para a área de piscina e para alguns detalhes em paredes e 
muros, propõe-se o uso de revestimento em pedra mineira, uma 
material natural, barato e de baixa manutenção, que adequa-se 
à linguagem do edifício por seu aspecto rústico e natural.

Pisos

Para o projeto de paisagismo do Corpo de Bombeiros Militar 
do Riacho Grande pesquisou-se espécies de árvores nativas 
brasileiras, para compor a área de preservação aos mananciais, 
fauna e flora da represa Billings; ou espécies já aclimatadas.

Também realizou-se pesquisas de acordo com o tipo de copa e 
raiz de cada espécie, para promover sombra conforme desejado 
com raízes que não prejudiquem o piso.

Com isso determinou-se o uso das seguintes espécies:

Paisagismo

Jatobá

Guapuruvu Palmeira Seafórtia Palmeira Rafis

Ipê Amarelo Ipê Branco Manacá da Serra

Para a vedação das grandes fachadas envidraçadas do Corpo 
de Bombeiros Militar do Riacho Grande, prevê-se o uso de 
caixilhos em vidro laminado de 8mm, com fixação em colunas e 
perfis metálicos, através do sistema pele de vidro.

E visando a proporcionar adequado conforto termo-luminoso 
para o Corpo de Bombeiros Militar do Riacho Grande, propõe-se 
duas soluções distintas de brises fixos ou móveis em madeira, 
conforme necessidade de cada ambiente.

Caixilhos e Brises
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