
 O conceito inicial do projeto é para Habitação Social 
Coletiva e partiu da necessidade de uma construção limpa, 
clara, obedecendo as normas, funcionalidade, conforto térmico, 
proteção contra incêndios e facilidade de execução, adequando 
sustentabilidade, acessibilidade e inclusão social, bem como 
plasticidade e estética.
Tendo em vista a topografia ser praticamente plana, foi criado um 
módulo padrão facilmente adaptável para cada lote, podendo ser 
rebatido, girado ou simplesmente repetido. Cada módulo possui 
dois subsolos (garagens), térreo (pilotis) e três pavimentos tipo 
compostos cada um de seis apartamentos, sendo quatro de 2 
dormitórios e dois apartamentos de 3 dormitórios.

 Os apartamentos com dois dormitórios possuem estar/jantar, cozinha, área 
de serviço e um banho. Os apartamentos de três dormitórios possuem os mesmos 
ambientes mais um banho, com jantar mais espaçoso.
A implantação geral do projeto priorizou o conforto, lazer e deslocamento dos 
usuários tanto na integração das áreas urbanas como nas áreas condominiais. Os 
acessos de pedestres aos prédios são feitos principalmente pelas vias principais 
dando prioridade ao transporte coletivo e os acessos dos automóveis pelas vias 
secundárias, com exceção dos dois lotes centrais da quadra “F”, a qual possui seis 
lotes no total e invariavelmente estes terão acesso de veículos pelas vias principais. 
Os lotes são conectados por um eixo principal e eixos transversais secundários, 
pavimentados e gramados entre eles, onde estão previstos equipamentos, praças 
e vegetação.  

  No Pavimento térreo foram colocados dois 
apartamentos com total relevância à acessibilidade, levando 
em consideração rampas de acesso com pouca inclinação, 
box/garagem próxima, maior largura das portas e circulações, 
além dos itens citados no primeiro parágrafo. Também no 
piloti terá espaço central de estar, arborizado e com espelho 
d’água, sendo uma área descoberta permitindo ventilação e 
conforto térmico, conforme demonstrado no corte.
 A cobertura foi criada com uma área em telha e uma 
“laje” técnica impermeabilizada a fim de possibilitar a colocação 
de painéis solares, manutenção e acesso aos reservatórios 
superiores.
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1º SUBSOLO 2º SUBSOLO
nível: -3.05m

nº de vagas: 14   automóvel
03 motocicleta

nível: -6.10m
nº de vagas: 16   automóvel

03 motocicleta

PLANTA DE COBERTURA
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3 DORMITÓRIOS
nível: pavimento tipo
área interna: 67.5m²

área total: 76.5m²

3 DORM. - PNE
nível: 0.00m

área interna: 67.5m²
área total: 76.5m²

2 DORMITÓRIOS
nível: pavimento tipo
área interna: 50.3m²

área total: 57.8m²
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Estrutura e Fundações

As fundações deverão ser 
definidas a partir das sondagens 
e a supraestrutura deverá 
utilizar método convencional 
com pilares, vigas e lajes em 
concreto armado podendo as 
últimas serem pré-moldadas.
ficarão as passagens horizontais 
das instalações de água, esgoto 
e elétrica.

Vedações e Paredes

As alvenarias externas serão em blocos cerâmicos colados, 
rebocados e pintados. As paredes internas deverão ser em 
painéis de gesso acartonado e pintados sobre massa niveladora.
As esquadrias externas são amplas para facilitar a ventilação e 
iluminação natural, em alumínio pintado, com brises horizontais 
e vidros incolores, com exceção das esquadrias voltadas 
ao vazio central que serão altas e com vidros tipo fantasia. 
As esquadrias internas serão em MDF revestidas com PVC. 
Ambos processos eliminam pintura no local e possuem baixa 
manutenção.

Instalações

 Foram criados “shafts” próximos aos banhos, cozinhas e áreas de serviço, para as descidas 
das instalações de esgoto e passagem da tubulação de gás.
As instalações hidrossanitárias, serão embutidas nas paredes e por baixo das lajes, em PVC, 
PP ou PEAD, compatíveis com suas funções e bitolas. Estes materiais possuem resistência à 
abrasão, atoxidade, flexibilidade, fácil instalação e longa vida útil.
 As tubulações elétricas serão em PVC, fiação em cobre, compatíveis com suas funções e 
bitolas, circuitos protegidos com disjuntores e DRs para áreas úmidas.
 A Iluminação externa e das áreas condominiais cobertas deverão ser com lâmpadas tipo 
LED, as quais exigem baixíssimo consumo de energia e manutenção.

Revestimentos

 As paredes dos boxes dos banhos, áreas de serviço e cozinha serão revestidas com 
cerâmica impermeável e lavável, bem como os pisos de todo o apartamento.
 Os pisos nas áreas condominiais cobertas serão cerâmicos e nas áreas descobertas serão 
com blocos de concreto tipo (blokret) para manter a permeabilidade, assim como nos gramados e 
conectados ao sistema de drenagem.
 Os pisos das garagens e rampas de automóveis serão revestidos com concreto alisado e 
polido. A laje técnica do telhado será revestida com cerâmica após impermeabilização.
 Os forros são em gesso rebaixado onde ficarão as passagens horizontais das instalações 
de água, esgoto e elétrica.

Pinturas e impermeabilizações

 As paredes externas serão revestidas com pastilhas ou material semelhante, visando maior 
conservação funcional e visual do conjunto. As paredes internas em gesso receberão massa 
niveladora e pintura acrílica.
 Os boxes dos banhos e lajes do telhado serão impermeabilizados com hidroasfalto e manta 
asfáltica, recobertos com cerâmica.
 Os painéis e cobogó das fachadas receberão cores variadas e numeração para possibilitar 
identidade visual de cada módulo/bloco.
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