Projeto Complementar
Elétrica

Projeto Complementar
Hidráulica

Projeto Complementar
Esgoto

Projeto Complementar
Telefonia e TV

SISTEMA ESTRUTURAL
As paredes propostas de alvenaria estrutural são de bloco de concreto, e se dispõem no
sentido longitudinal das unidades habitacionais. As lajes são do tipo painel treliçado maciço,
e estão agrupadas no sentido transversal. O maior comprimento de laje proposto no projeto
é de 5,10m. O painel treliçado é uma vigota de concreto pré-fabricado com 25 cm de largura
e 3 cm de espessura, com armação treliçada. A opção pelo uso do painel decorre do fato de
eliminar formas e reduzir escoramentos, agilizar o processo de montagem, ter aplicação rápida
e econômica, além de ficar aparente, dispensar chapisco e reboco, poder ser facilmente transportado, além de possibilitar a redução do peso próprio. A fundação é proposta em sapatas
corridas locadas sob cada alvenaria estrutural, e sob as sapatas são previstas estacas tipo PLANTA CHAVE
Broca, cuja utilização será avaliada de acordo com as condições do terreno.

UNIDADE
01

01

Alvenaria estrutural
Alvenaria de vedação
Sentido da laje

02

03

Estaca broca
04

05

UNIDADE
02

06

Unidades 01 e 02
Primeira fiada de blocos
07

Laje de piso
(modulação 15x15cm)

Sapata corrida

Unidades 01 e 02
Segunda fiada de blocos
08

Unidades 01 e 02
Última fiada de blocos
09

ELEVAÇÃO FRONTAL - UNIDADES UNIFAMILIARES

Unidades 01 e 02
Pré laje em painel treliçado
10
UNIDADE
03

UNIDADE
04

UNIDADE
01

UNIDADE
02

Unidades 01 e 02
Laje concretada
11

12

Unidades 03 e 04
Segunda fiada de blocos
13

Unidades 03 e 04
Primeira fiada de blocos

Unidades 03 e 04
Última fiada de blocos
14

Unidades 03 e 04
Pré laje em painel treliçado
15

ELEVAÇÃO FRONTAL - UNIDADES SOBREPOSTAS

Capa de concreto
Isopor
Painel treliçado:
Treliça
Base de concreto

SISTEMA DE LAJES

Cobertura em telha de aço.

Blocos estruturais de concreto - família 29

Bloco 29
14x19x29cm

Projeto Complementar
Estrutura

Estrutura da cobertura,
em perfis metálicos.

Laje de cobertura concretada

Bloco 14
14x19x19cm

Laje

Bloco canaleta
14x19x29cm

Bloco J
14x31x29cm

Painel treliçado
seção: 3x25cm

Capa de
concreto
h=9cm

