


O PROJETO é em edifício de modelo único que está

adequado a implantação nos 14 lotes da etapa 1 do trecho

1 da quadra 700, tem como objetivo agregar a inclusão de

habitação social para o sol nascente com as diretrizes do

programa minha casa minha vida, realizando um edifício

confortável e uma construção com materiais de baixo custo

destacando a beleza da construção em formas e cores.

NO SETOR habitacional sol nascente, o projeto para a

Quadra 700 buscou oferecer um edifício com características

alegres se valendo as cores vivas, integrado com o verde

das áreas permeáveis criando uma unidade visual alegre,

privilegiando o convívio dos moradores como um todo,

interligando os pátios e jardins dentro das divisas de cada

condomínio com os seus vizinhos em rotas acessíveis.

A CONSTRUÇÃO utiliza de sistemas convencionais

estrutura de concreto armado, tijolos de cerâmica furados,

revestidos por reboco e massa de acabamentos e seleção

de métodos construtivos usuais para otimiza tanto a mão de

obra como a compra de materiais com intuito de obter o

menor custo na execução, mantendo as condições de

funcionalidade e estética apropriadas aos seus usuários.

DESEMPENHO SUSTENTÁVEL do edifício consiste em

sistemas com baixo custo de manutenção e economia ao

condomínio com a utilização de medidores individuais de

consumo, captadores de energia solar para aquecimento de

água, reservatórios de captação de águas pluviais, para

minimizar os custos de manutenção e operação das áreas

permeáveis a serem configuradas com pomares e jardins.



AS VAGAS de automóveis estão disponibilizadas no térreo, o objetivo é uma construção econômica tirando partido da

topografia praticamente plana permanecendo vagas confortáveis respeitando a área permeável.

TODAS AS ENTRADAS dos edifícios estão voltadas para as avenidas principais sendo Silvio Madureira e Avenida

Paralela o portão de entrada possui cobertura de laje de concreto direcionando o acesso as escadas e apartamentos, o

cercamento de grade metálica circunda o fechamento individual de cada conjunto , possuindo aberturas de portões de

veículos e pedestres, privilegia a vista para as áreas verdes voltadas para as avenidas. Os lotes nas vias locais internas

que cruzam a Silvio Madureira e a Avenida Paralelas contam com portões de veículos.
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Implantação do Projeto de Modelo Único no 14 Lotes /  Escala (1:1000) 

Área do Terreno Teórico de Estudos  44,7 x 35 m ..........  1.564,5 m²

Ocupação (Projeção da Cobertura 16,7 x 33,85).................562,30 m²   Taxa de Ocupação  36%

Coeficiente de Aproveitamento (21 apartamentos)............1.269,39 m²

Espaços adicionais: Conivência e Serviços ..... .....................65,52 m²   Coef. Aproveita.       85%

ÁREAS PERMEÁVEIS

Área Permeável lateral  190 m²  e  Área Permeável Frontal   216 m²  totalizando 25 %

(está projetada a captação de águas pluviais e medidas compensatórias de poços drenantes)

Nestas áreas permeáveis serão inseridas árvores frutíferas típicas da região do cerrado, com média 

de alturas entre 4,5 e 6,5 metros de altura, configurando pomares interligados

Lote Padrão de Estudos  Escala  (1:300) 



Previsão 

Elevador

Planta pavimento térreo Escala (1:125)

O PAVIMENTO térreo atende as

necessidades do edifício, o projeto buscou

promover um espaço destinado nos dois

lados da escada divididos da seguinte

forma:

ESPAÇO DE SERVIÇOS que fica situada

no lado direito a escada, esta área

contém:1 banheiro de serviço feminino e 1

banheiro de serviço masculino que garante

espaço para vestiário com armário e

ducha, 1 refeitório que poderá ser

equipado com geladeira micro-ondas, filtro

de água e uma mesa para refeição, 1 sala

que permite guardar objetos de

manutenção e conservação predial e 1

tanque de apoio para limpeza. Esta área,

oferece um ambiente com condições

adequadas as pessoas que prestarem

serviços ao edifício.

ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA situada no

lado esquerdo da escada, ofertando um

espaço administrativo com área sugerida

para festas e reuniões do condomínio,

contém 1 espaço para sala da

administração e um espaço sugerido para

festas e reuniões da administração do

edifício dispondo de 1 banheiro feminino e

1 masculino.

AS PLANTAS do térreo foram projetadas

respeitando a ABNT NBR 9050/2015

acessibilidades a edificação, mobiliário,

espaços, e a facilidade das vagas de

automóveis acessíveis próximas aos

apartamentos, a planta do térreo e

pavimentos superiores estão em acordo

com a norma de desempenho NBR

15.575 e com as regras do programa

minha casa minha vida, todos os

apartamentos atendem ao solicitado nas

especificações técnicas do presente

certame.

Apartamento de 3 dormitórios adaptado  61,67 m²;  Escala (1:100)

Apartamento de 2 dormitórios adaptado 61,67 m²      Escala (1:100)

Tijolos de cerâmicas furados revestidos com reboco e pintura

Estrutura de concreto armado



Abertura central para ventilação natural

Apartamento de 3 dormitórios 67,70 m²   Escala (1:100)
Apartamento de 2 dormitórios 61,67 m²   Escala (1:100)

Estrutura de concreto armado

Tijolos de cerâmicas furados revestidos com reboco e pintura

Planta pavimento tipo para 1º, 2º e 3º andares / Escala 1:125)

A ESTRUTURA é modulada em pórticos rígidos,

permitindo um arranjo ideal para utilização do concreto

armado convencional, As escadas e os reservatórios de

água potável estão distribuídos, permitindo uma solução de

fundações menos robusta, a ser verificada com os estudos

do solo. A composição geométrica propicia ao térreo pátios

abrigados por lajes sobre pilotis, onde os balanços das

vigas transversais e longitudinais acontecem normalmente.



Janelas com pingadeiras

Brises

JANELA BASCULANTE

VENTILAÇÃO CRUZADA EM TODAS UNIDADES HABITACIONAIS

AS JANELAS possuem medidas que respeita as regras do minha casa

minha vida e viabiliza a compra dos vidros com menor custo. AS medidas

das janelas padronizadas de mercado 1,50x1.00 nos dormitórios e,

2.00x1.00 nas salas ventilação cruzada

NE

INCIDÊNCIA SOLAR

A Orientação Topográfica do Terreno dos Lotes da Quadra 700 da ARIS

Sol Nascente está no Rumo 325º, aproximadamente. Desta forma a

orientação dos edifícios está com o sentido longitudinal voltado para o

nascente a nordeste de um lado e do outro para o poente a nordeste. As

instalações de placas de aquecimento solar podem ser plenamente

aproveitadas.

Os ventos predominantes são de Noroeste no Outono, porém a maior

intensidade esta a Leste com os ventos do inverno, propiciando ampla

ventilação na facadas do edifícios.
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