
   

01 Abril – 21 Julho/2014 
 

Centro de Referências Ambientais 
 

 
Relato das ações: Com a autorização da Prefeitura e do DAER, foi iniciada a construção do Centro, com a 
limpeza do terreno, marcação da obra, construção da fundação e alicerce e aterramento para o piso 
térreo. No momento, as paredes estão sendo erguidas.  



Atividades iniciais da construção do Centro: 
locação da obra,  

limpeza do terreno e  
escavação da fundação (abril-maio) 



Atividades iniciais da obra: 
escavação,   

estruturação em pedra grês  
e cinta de concreto na fundação (junho) 



Atividades iniciais da obra:  
aterramento para piso térreo e  levantamento 
das paredes do térreo 
(junho -julho) 

Placa de identificação de responsabilidade técnica. 
16/julho 



22 Julho – 10 novembro/2014 
 

 
Relato das ações: Fundação e estrutura do piso térreo concluídos; tavelas e laje de concreto 
entre os dois pisos finalizados; dutos de eletricidade instalados; estrutura de telhado iniciada; 
contrapiso da varanda concluído. Previsão de conclusão no Quadrimestre 4. 



Paredes do térreo concluídas. Preparo 
para concretagem da laje entre o térreo e 
piso superior. 22-Julho – 18 agosto/2014 



Tavelas instaladas, no aguardo da laje 
 
Dutos para instalações elétricas inseridos 
nos locais indicados pela planta.  
 
18ago – 8 set 



Serviço de concretagem da laje realizado. 8/set 



Estrutura de telhado e contrapiso térreo iniciados. Obra fiscalizada pelo CREA/RS. Setembro-novembro 



11/nov/2014 – 06/março/2015  
Construção do Centro de Referências Ambientais 

 

Relato das ações: Neste período, foram realizadas a colocação de telhas, forro e janelas. As paredes de pau a pique 
no piso superior foram iniciadas, com a instalação e tratamento do tramado interno e primeira camada de barro. As 
instalações elétricas no piso superior, que ficarão no interior das paredes, também foram feitas. E foram iniciadas a 
colocação das cerâmicas (piso e parede) na copa/cozinha e  banheiros. Previsão de término: julho-agosto/2015. 



19/11/2014 

17/12/2014 

04/12/2014 
17/12/2014 

Centro de Referências Ambientais 
Base do Projeto Taramandahy. Maquiné/RS 
 
Nos meses de novembro e dezembro foram instaladas as 
estruturas para colocação das telhas e forro, nos dois 
pavimentos 
Data: nov-dez/2014 



17/12/2014 19/01/2015 

11/02/2015 

06/02/2015 

06/02/2015 

Nos meses de janeiro e fevereiro foram instaladas as janelas e rebocadas as 
paredes internas do piso inferior 
Data: janeiro-fevereiro/2015 



Em fevereiro iniciou-se as paredes do piso superior, com a instalação do 
tramado interno do pau a pique. 
Data: fevereiro/2015 

09/02/2015 05/02/2015 

30/01/2015 13/02/2015 



Após a instalação do tramado interno 
das paredes do piso superior, iniciou-
se a colocação do barro na estrutura 
de pau a pique. As paredes ainda 
receberão reboco e pintura para 
acabamento final. 
 
Data: fevereiro/2015 

13/02/2015 25/02/2015 

25/02/2015 

25/02/2015 



06/03/2015 

Pisos e revestimentos em 
instalação – cozinha e 
banheiros 
 
06/03/2015 

06/03/2015 

06/03/2015 

Conduites internos para 
fiação elétrica no interior 

de paredes em construção 
 

06/03/2015 

06/03/2015 



Aspectos externos do Centro em construção. 06/03/2015 

06/03/2015 

06/03/2015 06/03/2015 

06/03/2015 



7/março – 7/julho/2015 
Construção do Centro de Referências Ambientais 

 
 

Relato das ações: Neste período, foram realizadas a colocação de telhas, forro e janelas. As paredes de pau a pique 
no piso superior foram concluídas, com reboco e pintura natural. Portas e janelas foram protegidas com aplicação de 
impermeabilizante. Vidros e calhas também foram instalados. Está em andamento o processo para instalação dos 
painéis fotovoltaicos, com projeto em análise na concessionária de energia da região. Duas oficinas de bioconstrução 
foram realizadas neste período, como forma de disseminar as tecnologias. Para finalizar a construção, restam a 
pintura final nas toras de madeira, instalações hidráulica e de energia, tratamento de águas residuais e paisagismo. A 
previsão para inauguração é outubro-novembro 

 
 
 



24/06/2015 08/05/2015 

01/04/2015 06/03/2015 

FACHADA: sequência de construção da parede no piso superior: tramado interno do pau a 

pique, miolo de barro e palha, reboco de barro e pintura com tinta natural 



07/03/2015 

Aspectos gerais da técnica de construção de pau a pique: após a instalação do tramado interno de 

madeira, este vão é preenchido manualmente com uma mistura de terra e palha, com diferentes 

proporções de areia e argila. Esta técnica foi utilizada no piso superior. 

30/03/2015 

30/03/2015 27/03/2015 



Após o preenchimento do miolo da parede com a mistura de barro e palha, a parede é rebocada com uma 

camada de terra argilosa. Estas duas etapas foram feitas pela própria equipe do projeto 

08/04/2015 24/04/2015 

08/04/2015 22/04/2015 



19/11/2014 

As  portas, janelas e estruturas em toras de madeira foram protegidas com impermeabilizantes 

29/05/2015 21/05/2015 

26/06/2015 26/06/2015 



Neste período foram instalados vidros e calhas, estas já 
visando a captação de água de chuva do telhado  e seu 
armazenamento em cisterna a ser construída no próximo 
quadrimestre. 

10/06/2015 

24/06/2015 10/06/2015 



A tinta natural foi fabricada pela equipe; foram feitos testes 
para avaliar a cor adequada que contribuisse para a 
claridade e, consequentemente, para economia de energia. 
Foi aplicada em todo piso superior. 

26/04/2015 

15/05/2015 10/06/2015 



Resultado final da aplicação de tinta natural recoberta 
com uma camada de óleo impermeabilizante, ainda em 
fase de secagem. 

24/06/2015 

01/07/2015 01/07/2015 



   

8/Julho/2015 – 02/abril/2016 
 

Centro de Referências Ambientais 
 
 
Relato das ações: Instalados 14 painéis fotovoltaicos, com projeto aprovado na concessionária de 
energia da região. Realizadas pintura final nas toras de madeira, instalações hidráulica e de energia, 2 
cisternas para armazenamento de água de chuva, tratamento de águas residuais, paisagismo, telhado 
vivo e instalação de placas de cada tecnologia, de identificação do Centro e de alusão ao patrocinador. 
Centro de Referências Ambientais em operação. Atividade concluída integralmente 



Instalação do sistema de geração 
de energia solar com capacidade 
de 3,57kWp. 
 
14 painéis fotovoltaicos de silício 
cristalino (255wp), com 
possibilidade de expansão para até 
26 (6,5kWp) na face norte do 
telhado. 
 
1 inversor monofásico de 5,0kWp. 
 
Data: 22 e 23/10/2015 

22/10/2015 

22/10/2015 

22/10/2015 

22/10/2015 

22/10/2015 

23/10/2015 



Construção de 2 cisternas de 16.000  litros cada para captação de água da chuva, através de calhas instaladas nos 
telhados. Estrutura feita com a técnica de ferrocimento, com economia e eficiência no uso de materiais. Durante a 
construção foram oferecidas duas oficinas para disseminação do conhecimento à comunidade regional. A água 
captada é usada principalmente para irrigação das mudas do viveiro. 

31/07/2015 01/08/2015 21/08/2015 

14/03/2016 14/03/2016 



O paisagismo foi desenhado para melhor aproveitamento das condições naturais, como desníveis, drenagens, áreas 
ensolaradas e de sombra. Os canteiros têm papel de, além da função estética, produção de alimentos, ervas 
medicinais, frutas, sendo assim, um paisagismo comestível. Também são inseridos componentes arbóreos, criando-se 
um sistema agroflorestal, com espécies nativas, como o palmito juçara, pitanga ou erva mate e outras exóticas como 
noz pecan, cítricos ou acerola. 

21/08/2015 25/08/2015 04/09/2015 

23/09/2015 03/11/2015 27/10/2015 25/08/2015 



Aspectos do Centro com 
todas instalações – hidráulica, 
elétrica, sanitária, em 
funcionamento. 

Varanda e entrada principal 

Escada de acesso ao piso superior Banheiro no piso inferior 

Copa 
Cozinha 

31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 

31/03/2016 31/03/2016 



Estruturas internas: 
Salas de trabalho  

Piso inferior: sala de recepção 

Piso superior: sala de coordenação de projeto Piso superior: sala de técnicos do projeto 

Piso inferior: sala de reunião 

31/03/2016 

31/03/2016 31/03/2016 

31/03/2016 



Aspectos externos: 
Viveiro e estufa de produção de mudas nativas e agroflorestais, 

painéis solares, telhado vivo, cisterna, paredes de barro 

08/12/2015 08/12/2015 

31/03/2016 31/03/2016 

15/01/2016 



Reforma de galpão para guardar ferramentas: 
Reforço nas paredes e construção de telhado 

vivo com cobertura de grama 

15/01/2016 

15/01/2016 

15/01/2016 

15/01/2016 

14/01/2016 

30/09/2015 

14/10/2015 

11/01/2016 



10/11/2015 10/11/2015 10/11/2015 13/11/2015 

13/11/2015 20/11/2015 22/11/2015 

Sistema modular de tratamento de efluentes domésticos. Toda água residual, negras (cloacal) e cinzas (pias, 
chuveiro) são tratadas ecologicamente através deste sistema com fossas sépticas comerciais, filtros e leito de 
evapotranspiração. Passo a passo, os efluentes são depurados e, por fim, são absorvidos como nutrientes pelo 
paisagismo, resultando em bananas e frutíferas. Assim como as demais tecnologias sociais, cumprem papel 
ecológico e de disseminação, constituindo-se em instrumento de pedagogia. 



O Centro conta com placas explicativas anexas a cada uma das tecnologias 
demonstrativas e que o projeto difundiu em suas ações. Também foram 
instaladas grandes placas de identificação na entrada do Centro, além 
daquela alusiva ao patrocinador no hall de entrada 


