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CONCEITO

IMPLANTAÇÃO

Implantação com 200 unidades

PERSPECTIVA COM 2 UNIDADES, 

UMA 3 DORMITÓRIOS 

E OUTRA COM VARANDA  

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 (8,40X15,00), assim, atendendo 
dimensionamento dos cômodos do Decreto Nº 
35.266 de 26 de Março de 2014 para Unidade 
Econômica Domiciliar e as diretrizes do concurso.

As edificações podem ficar geminadas, já que há 
uma boa ventilação e iluminação dos ambientes. 
Desta forma ganha-se um pequeno quintal aos 
fundos e um bom jardim à frente, que nesse caso 
pode conter vaga para automóvel.
Em um total de 43200,00m² (188,00x230,00m) 
estimamos as 200 primeiras unidades construídas. 
São 8 quarteirões com 20 unidades e 4 com 10, 
assim proporcionando a continuação do residencial 
aos fundos dos lotes.
Na via principal há um recuo nos lotes de esquina 
proporcionando um paisagismo com vegetações e 
bancos. Além do lazer e conforto dos moradores 
esse espaço serve como barreira visual das 
alvenarias das residências.
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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 esquadrías 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 alterando a porta-janela e a 
parede em drywall sem grandes 
modificações.

PLANTA BAIXA

setor social      setor íntimo      setor serviço

Planta baixa 3 dormitório

Planta baixa 2 dormitório PLANTA BAIXA 2 DORMITÓRIOS

Estar/Jantar/

Cozinha

área:18,96m²

PLANTA BAIXA 3 DORMITÓRIOS

Circulação

área: 5,99m²

Dormitório

área: 8,37m² 

Dormitório

área: 10,32m² 

Banho

área: 3,15m² 

Serviço

área: 4,17m² 

Varanda

área: 8,16m² 

Estar/Jantar/

Cozinha

área:18,96m²

Circulação

área: 5,99m²

Dormitório

área: 8,37m² 

Dormitório

área: 10,32m² 

Banho

área: 3,15m² 

Serviço

área: 4,17m² 

Dormitório

área: 7,96m² 

CORTE TRANSVERSAL CORTE LONGITUDINAL

Quintal

área: 16,80m² 

Pátio

área: 38,64m² 

Pátio

área: 38,64m² 

Quintal

área: 16,80m² 
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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 
úl�ma 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 repe�ções do material.

Após a laje concluída, 4 fiadas são erguidas no 
mesmo alinhamentos das alvenarias inferiores. 
Essas alvenarias são ligadas com perfis metálicos, 
�po “C”, que por sua vez estruturam as telhas 
metálicas termoacús�cas. 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.

ESTRUTURA

COBERTURA

pontos com graute              bloco estrutural      

setor serviço                        parede drywall

Planta estrutural Projeção das lajes de cobertura

Bloco estrutural concreto 

(família 14x19x39)

Estrutura steel 

frame/fechamento placa 

cimentícia 

PERSPECTIVA DA ESTRUTRA

Veneziana metálica 

Telha metálica + EPS

Estrutura tipo radier
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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. Desta forma as 
residências podem estar coladas nos limites laterais, não prejudicando a ventilação do interior independente da orientação do lote.
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.

CONFORTO

Quando possível, serão usados eletrodutos 
aparentes, assim como os pontos de luz, 
interruptores e tomadas. Desta forma, além 
da estética buscada no projeto e do baixo 
custo, possibilita facilidade e padronização 
em casos de alteração nos pontos elétricos.

Devido a configuração do layout os pontos 
de água e esgotos estão muito próximos, 
em apenas duas paredes, isso facilita na 
execução do radier e possíveis 
manutenções.
Não há a utilização de caixa d'água, por 
acreditarmos que haverá reservatório para 
atender as unidades em geral. 
Com o telhado aparente e uso da calha, 
pode se recolher as águas da chuva em 
uma cisterna externa, devido ao custo de 
bombeamento e manutenção das águas 
das sob o solo.

ELÉTRICA

HIDROSSANITÁRIO

Corte esquemático

Circulação 

dos ventos em 

todos ambientes

Pátio permite a 

permeabilidade  

das chuva

Pátio permite a 

permeabilidade  

das chuva

Radiação solar

Ventilaçao sob telhado

Corte esquemático

Calor gerado no interior

              eletroduto sobre laje     

              eletroduto aparente     

              pluvial     

              esgoto     

              água  fria  
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VISTA FRENTE DORMITÓRIO

VISTA FRENTE VARANDA

VISTA FUNDOS
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