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O objetivo principal do projeto é a viabilidade 
econômica da construção, mas não deixando a 
estética e o conforto de lado. Os materiais usados e 
a disposição do layout contribuíram para o alcance 
da ideia viabilizando uma área de 65,46m² em um 
lote de 125,00m². O dimensionamento dos cômodos 
atendem o Decreto Nº 35.266 de 26 de Março de 
2014 para Unidade Econômica Domiciliar e as 
diretrizes do concurso.

A planta é divida em 3 módulos iguais, facilitando a 
execução e o layout dos cômodos. Cada módulo 
pode ser dizer que é um setor: íntimo, social e 
serviço.
As esquadrias externas foram projetadas para que 
haja facilidade na produção e para facilitar possíveis 
alterações no layout, como por exemplo, o módulo 
central, pode conter o terceiro dormitório, uma 
varanda ou algum atelier de pequenos serviços. 
Essa variação pode ser feita avançando a porta-
janela e a parede em drywall para o fronte do 
cômodo.

A estrutura consiste em um radier concretado sobre 
um lastro de brita e uma malha 0,10x0,10m ø10.0 
com espessura de 0,15m. Antes disso todas as 
tubulações hidráulicas e elétricas necessárias, já 
estariam instaladas sob a laje.
Sobre o radier é assentado blocos estruturais de 
concreto 14x19x39 e seus derivados. Em pontos 
específicos a amarração é feita com preenchimento 
dos blocos com graute e vergalhões ferro ø8.0. Isso 
também é feito na última fiada com blocos “U” e “J” 
para cinta de amarração.
Com as alvenarias prontas, a laje pré-moldada no 
canteiro de obras, é içada e assentada sobre a cinta 
de amarração estrutural. O fechamento é feito com 
6 placas, de 2,70x4,20m que podem ser executas 
em formas metálicas, possibilitando várias 
repetições do material.

Após a laje concluída, 4 fiadas são erguidas no 
mesmo alinhamentos das alvenarias inferiores. 
Essas alvenarias são ligadas com perfis metálicos, 
tipo “C”, que por sua vez estruturam as telhas 
metálicas termoacústicas. O fechamento nos 
frontões é feito por venezianas metálicas juntamente 
com o vão livre sob as telhas permitem a circulação 
de ar, assim reduzindo o calor gerado pelas 
coberturas.

Devido o clima predominantemente quente, a ideia é 
deixar os blocos aparente e o piso apenas com 
pintura epóxi para dar sensação de frescor. 
Associado à isso está a ventilação cruzada sobre a 
laje que diminui o calor absorvido pela cobertura. 
Junto com as venezianas externas de piso a teto e 
basculantes sobre as portas internas permitem uma 
boa renovação do ar.
Para os dias mais frios, os grande panos de vidro 
permitem a radiação do sol ao interior da residência 
também proporcionando uma excelente iluminação 
natural.
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GRUPO 02
Habitação unifamiliar econômica 
com possibilidade de expansão  
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