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Partindo o concurso de premissas tais como “modulação, flexibilidade
espacial, adaptabilidade, expansão e fácil execução, reduzindo custos de
construção e simplificando métodos através de um processo ágil, versátil e
de fácil operacionalização ” , procuramos adotar um sistema construtivo que
reflita tais pressupostos, sem deixar de lado os aspectos plásticos capazes de
imprimir uma identidade aos atuais esforços por parte da Codhab em busca
de soluções para novas prospecções da Companhia.

Em um espaço amostral de 128 m2, adotamos [ 8,70m x 14,70m ] como lote
básico de implantação para 02 tipologias: habitação unifamiliar econômica e casa
sobreposta. Tendo em vista o tamanho máximo exigido de 68 m2 por unidade
habitacional, e em função dos espaços suficientes para atender à acessibilidade
em sala, quartos, banheiro, cozinha e área de serviço, definimos um módulo
construtivo padrão, quadrado, medindo 2,85 m de eixo a eixo, de modo a permitir
justaposiçõesdiversas capazes de atender aos programas com ampla flexibilidade
e adaptabilidade. Os sanitários estão dispostos sempre na mesma posição ao lado
de um shaft, para ambas as tipologias, de modo a facilitar as instalações.

Adotamos estrutura metálica com pilares e vigas pré fabricadas em chapas dobradas “duplo C”, resultando em “perfis I”, dimensionados para vencer os vãos com
vigas padrão de 2,75 m de comprimento e pilares de 2,75 m de altura. A partir de
vigas e pilares padronizados, optamos por lajes pré moldadas alveolares, sendo
todas elas com a mesma dimensão e sobrecarga padrão. A ideia foi, portanto,
trabalhar com componentes standards, repetitivos, de fácil confecção, manuseio,
manutenção e reposição, além da possibilidade de expansão do sistema, a partir
de um embrião, sem comprometer a ideia inicial.

As divisórias internas serão do tipo dry wall, moduladas e encaixadas entre os pilares e vigas. As vedações externas voltadas para as divisas com os lotes vizinhos,
serão em blocos de cimento. Acima das lajes de cobertura estamos prevendo
uma camada em EPS, revestida com manta de impermeabilização e proteção
mecânica. As esquadrias seguem a mesma modulação dos painéis divisórios, e
são protegidas por venezianas metálicas, de modo a garantir a proteção solar em
situações diversas em relação às orientações solares das futuras implantações do
sistema.
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