
LAJE COBERTURA

LAJE 1o PAVIMENTO

PAREDES ESTRUTURAIS 

FUNDAÇÃO RADIER

PAREDES ESTRUTURAIS 
1o PAVIMENTO

LANTERNA DE LUZ

LAJE CAIXA D’ÁGUA

telha ondulada fibrocimento

perfil metálico “c”

laje treliçada sem 
impermeabilização

lajota cerâmica

COBERTURA

LAJES E ALVENARIAS

PISO E FUNDAÇÃO

laje pré fabricada 
treliçada

parede portante de bloco 
cerâmico estrutural

solo compactado

brita
lastro de concreto

manta
papel tipo “kraft”

contrapiso

canaleta de chapa dobrada

UNIDADE EMBRIÃO

SISTEMA ESTRUTURAL
A solução estrutural partiu de 
duas premissas: baixo custo e 
flexibilidade de usos. 
No projeto, lajes pré fabricadas 
treliçadas de 40cm de largura são 
suportadas por paredes estruturais 
de bloco cerâmico. Esse tipo de 
solução dispensa o uso de fôrma e de 
máquinas pesadas como guidastes, 
diminuindo assim o custo de obra. 
Os materiais empregados são 
facilmente encontrados no mercado 

por um preço acessível. Para evitar 
custo com impermeabilização 
de laje, a cobertura recebe uma 
segunda capa de telha ondulada de 
fibrocimento, que ajuda também no 
conforto térmico.
 A caixa d’água é apoiada no núcleo 
de área molhada da casa (banheiro, 
cozinha e área de serviço), deixando 
a área social mais livre de estrutura, 
possibilitando assim flexibilidade 
de layout. 

0.50 3m1
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PLANTA PAV. SUPERIOR
ESCALA 1:75

PLANTA PAV. TÉRREO
ESCALA 1:75

ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONIA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

PASSAGEM DE ELETRODUTO NO PISO

PASSAGEM DE ELETRODUTO  NO TETO

PASSAGEM DE ELETRODUTO EM  ALVENARIA

PONTO DE LUZ NA LAJE

PONTO DE LUZ NA ALVENARIA

INTERRUPTOR SIMPLES

INTERRUPTOR  02 TECLAS SIMPLES

INTERRUPTOR 02 TECLAS PARALELAS

INTERRUPTOR 02 TECLAS PARALELAS E UMA SIMPLES

CONJUNTO DE 01 TOMADA E 01 INTERRUPTOR SIMPLES, h=1,10m

01 TOMADA BAIXA , h=0,30m

02 TOMADAS BAIXAS, h=0,30m

01 TOMADA MÉDIA, h=1,10m

02 TOMADAS MÉDIAS, h=1,10m

PONTO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO, h=2,10m

PONTO DE TELEFONE, h=1,10m

PONTO PARA ANTENA DE TV, h=0,30m

0 3m10,5

0 3m10,5

UNIDADE EMBRIÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
O fornecimento de energia elétrica 
das habitações será feito através de 
entrada de energia individual para 
cada uma das casas, localizada 
logo na entrada no caso da unidade 
unifamiliar e sob a escada no caso 
da unidade sobreposta. Da entrada 
de energia, sairá o circuito que 
chega até o quadro de destruição 
de luz localizado logo na entrada de 
cada habitação, este será embutido 
na alvenaria à uma altura de 1,50m. 

A distribuição de luz, tomadas 
e aparelhos foi baseada em 
adequação ao uso do ambiente 
através de circuito bifásico, fiação 
em eletrodutos embutidos nas 
lajes e paredes. Nos banheiros 
recomenda-se a instalação de 
chuveiro eletrônico tipo flex sendo 
complementar ao sistema de 
aquecimento de água por energia 
solar.
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reservatório água quente

entrada de água

aquecedor solar com 
tubos de pvc

saída de água fria 
para o coletor solar

CISTERNA

AQUECIMENTO SOLAR

Para o abastecimento de água das 
habitações haverá um hidrômetro 
para cada uma das casas, localizado 
logo na entrada no caso da unidade 
unifamiliar e sob a escada no caso 
da unidade sobreposta. Cada casa 
possui duas caixas d’águas, uma 
para o armazenamento da água fria 
(750L) conectada ai hidrômetro e 
outra de água quente (500L) que faz 
parte do sistema de aquecimento 
de água com serpentinas em tubos 
de PVC.

UNIDADE EMBRIÃO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
A distribuição da água fria se dá 
pelo shaft localizado no banheiro e 
por ramais que correm pela parede 
de alvenaria. O mesmo ocorre com 
o esgoto.
O projeto ainda prevê o 
armazenamento da água da chuva 
em uma mini cisterna. A água 
armazena pode ser utilizada para 
lavagem do piso e a rega das 
plantas, por exemplo.

ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE

ESGOTO

descida de água pluvial

cisterna para o 
armazenamento da chuva

torneira

0 3m10,5

CORTE LONGITUDINAL
ESCALA 1:50
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CORTE LONGITUDINAL
ESCALA 1:50

CARTA BIOCLIMÁTICA DE BRASÍLIA

Apesar de não ter um terreno 
definido para implantação do 
projeto, toda a proposta foi pensada 
para atender ao clima do Distrito 
Federal. A partir do estudo da carta 
bioclimática da região 04, onde 
está localizada Brasília, tomamos 
nossas decisões projetuais.
O sistema estrutural adotado, 
composto por alvenaria estrutural 
com bloco cerâmico foi escolhido 
para ajudar no conforto térmico. 
A norma exige um valor máximo 

UNIDADE EMBRIÃO

CONFORTO AMBIENTAL
de 2.20 W/m²K, com esse sistema 
conseguimos uma resistência 
térmica de 1.91W/m²K e 163kJ/m²K 
de capacidade térmica.
A Dupla cobertura de laje treliçada 
e telha de fibrocimento formam 
um colchão de ar que melhora o 
isolamento térmico da unidade.
As janelas foram recuadas da 
fachada para estarem protegidas 
e sombreadas e os armários foram 
previstos nas paredes externas 
para servirem como uma espécie de 

0 3m10,5

barreira térmica. 
O corredor da unidade funciona com 
área de iluminação e ventilação. 
Ele possibilita a ventilação cruzada 
entre o pátio frontal e posterior. Nas 
unidades unifamiliares e no primeiro 
pavimento da casa sobreposta, 
também é possível abrir janelas 
altas no volume da caixa d’agua 
que iluminam e ventilam banheiro, 
cozinha e corredor. 
Por fim, para melhor aproveitamento 
dos recursos naturais, serão 

instalados sobre a telha 
aquecedores solares de tubo de PVC 
para diminuir o gasto com energia 
elétrica do chuveiro. As águas 
pluviais também serão aproveitadas 
para limpeza e irrigação de jardim.

cobertura dupla, formando um 
colchão de ar, melhorando o 
isolamento térmico da unidade.

O lanternim com as caixas d’águas 
elevadas, além de ajudar o sistema 
hidráulico garantindo pressão para 
a circulação de água, possibilita 
a abertura de janelas altas que 
auxiliam na iluminação e ventilação 
da unidade.

o pátio de fundo das casas ajuda na 
iluminação e ventilação do conjunto 
implantado.

caixilho recuado sombreado. 
Garante a entrada de luz na casa 
sem causar prejuísos para o 
conforto térmico

armário previsto nas paredes 
externas, configurando uma 
barreira térmica
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UNIDADE EMBRIÃO

COMPONENTES

CA BAS 90 
ELEVAÇÃO INTERNA
ESCALA 1:20

PORTÃO DE ACESSO
ELEVAÇÃO EXTERNA
ESCALA 1:20

CA BAS 90 E CA COR 90
PLANTA (CAIXILHO FIXO)
ESCALA 1:20

PORTÃO DE ACESSO
PLANTA 
ESCALA 1:20

CORTE AA
ESCALA 1:20

CORTE AA
ESCALA 1:20

CORTE AA
ESCALA 1:20

CA COR 90
PLANTA (CAIXILHO DE CORRER)
ESCALA 1:20

CA COR 90
PLANTA (BASCULANTE)
ESCALA 1:20

CA COR 90
PLANTA (BASCULANTE)
ESCALA 1:20

Prevemos com a ocupação que cada 
unidade receberá características pró-
prias geradas tanto pela possibilidade 
de expansão da tipologia, mas também  
pelo adoção de cores e revestimentos 
diversos.
Os componentes, tais como caixilhos e 
gradis, são elementos que dão unidade 
ao conjunto de habitações.
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