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Projeto Estrutural

Memorial DescritivoEsquema Perspectivado Descrição

Estacas

Viga baldrame

Contrapiso

Bloco estrutural

Laje

Telha metálica

Estrutura metálica

Telha metálica

Bloco estrutural

Propomos um sistema construtivo
tradicional racionalizado, executado em
bloco estrutural cerâmico, considerando
sua regularidade e modulação. O módulo
é determinado pelo bloco cerâmico.
Optamos pelo sistema tradicional tendo
em vista o custo maior dos sistemas
industrializados.
A alvenaria com função estrutural,
permite maior racionalização, maior
produtividade e consequente menor
custo. Assim como, maior rapidez e
facilidade de construção, devido a
redução do uso de concreto,  ferragem, e
mão de obra de serralheria e carpintaria.
Economia no uso de madeira para
formas.
Propomos laje pré-moldada armada  em
uma direção. Cobertura com estrutura de
perfis metálicos e telhas metalicas.
Fundação com estacas e viga baldrame
de concreto armado. Todas práticas
construtivas cuja mão-de-obra disponível
no mercado é experiente.Estrutura de cuberta

Estacas e viga baldrame Muros de bloco estrutural cerâmico

Laje ampliação
construida junto ao
embrião adotado
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Descrição Memorial Descritivo

Planta

Esquema Perspectivado

Ponto de luz

Tomada

Eletroduto

Arandela

Interruptor

Quadro geral

Tomada

A instalação elétrica se exeutará segundo a Norma
NBR-5410 a qual rege as instalacões elétricas de baixa
tensão,  determinando uma correta divisão de circuito,
instalação segura e ausência de desperdicio de energia
elétrica.
Os pontos de tomada de cozinhas, áreas de serviço,
lavanderias, devem ser atendidos por circuitos
exclusivos de tomadas desses locais. Haverá un
circuito de iluminação para todos os espaços da
residência e demais tomadas. Sugere-se prever a
colocação de tomadas chuveiro e ar condicionado.
Toda a instalação deverá estar protegida contra
choques elétricos de contatos diretos e
indiretos.Também deverá estar protegida contra efeitos
térmicos e de sobrecorrentes e sobretensões.
Outro benefício da estrutura de blocos cerâmicos
estruturais proposta é a colocação dos eletrodutos no
interior dos blocos evitando rasgar as paredes e as
tubulações horizontais.

Projeto ElétricoGrupo 1 Projetos Complementares
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DescriçãoEsquema Perspectivado - Corte Memorial Descritivo

Tubo de esgoto lavatório

Tubo de esgoto bacia

Tubo de esgoto pía de cozinha

Sifão de esgoto lavatório

Sifão de esgoto pia de cozinha

Tubo de esgoto primário

Tubo de esgoto e sifão tanque
Caixa sifonada

Caixa de gordura

Tubo de esgoto e sifão lavadora

Caixa de inspeção

Planta

A instalação de esgoto segue a norma NBR-8160 que establece as
condicões técnicas mínimas a serem cumpridas nos projetos.
Todo o equipamento sanitário e de cozinha deve ter sua ligação ao
ramal de esgoto protegido por sifão ou caixa sifonada.
Para o rápido escoamento dos esgotos sanitarios se utilizará a
declividade adequada. Se cuidará também de facilitar a
desobstrução, impedir a passagem de gases e animais no interior
das instalações, assim como impedir o acúmulo de gases no
interior das tubulações.
Tubulações de esgoto sanitario deverão ser de PVC rigido.
As intalações funcionan com escoamento libre.

Vai ao coletor público
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Projeto de Telefonía e Televisão

Esquema Perspectivado Descrição Memorial Descritivo

Planta

Antena TV

Tomada televisão sala
Tomada telefone sala

Caixa inspeção tv

Caixa inspeção telefone
Quadro geral tv
Quadro geral telefonia

Respeitando a NBR 13822 relativa a instalação de telefones, a
NBR 15606 sobre instalação televisão digital e a NBR 14565 mais
ampla, relativa a telecomunicações, propomos que a tubulação de
telefonia e televisão se inicie na caixa de inspeção das companias
provedoras, se houver mais que uma. Desde este quadro ingresa
na residencia, obrigatoriamente, pelo quadro geral. Sugerimos
que a instalação se realize pela laje até alcaçar as paredes das
tomadas, evitando desta forma tragetórias horizontais nas
paredes.

Televisão dormitório

Telefone dormitório
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Planta

Esquema Perspectivado Descrição Memorial Descritivo

Caixa d`agua

Tubo entrada d'agua

Tubo baixada de caixa

Bucha para lavatorio

Bucha caixa de descarga
Bucha para pia

Tubo ducha
Tubo tanque

Projeto Hidráulico

Rede pública

A instalação hidraúlica inicia-se no medidor (cavalete) situado em lugar
acessível, portanto próximo a rede pública, para o funcionário de companhia
provedora realizar a leitura do consumo. Desde ponto a tubulação sobe até a
caixa d'agua posicionada sobre a laje. Nas habitações sobrepostas as caixas
d'agua estarão no vão da cobertura da zona de ampliação do embrião, no caso
da habitação unifamiliar sobre a laje de forro do embrião. A tubulação se introduz
nos blocos cerâmico para evitar os rasgos nas paredes. As tragetórias
horizontais serão executadas nas laje de forro e descenderão nas paredes do
banheiro e cozinha onde se concentra toda a instalação hidraulica do embrião. A
tragetória da tubulação é mínima.
Os tubos serão de PVC rígidos.

Medidor
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