
O solo da gleba, conforme o Diagnóstico Ambiental de Porto Alegre, possui característica argilosa na qual pode 
ocorrer aoramento de rochas. A área possuir grandes desníveis pode ocorrer deslizamentos. Para fundação será 
utilizada estacas escavada do tipo raiz, por permitir atingir grandes profundidades e  sustentas grandes cargas, 
além de não gerar vibrações em vista do entorno urbanizado e sinuoso.
 O muro de conteção a m de resistir à deslizamentos, será realizado em concreto armado, chamado de 
Muro em Balanço (exivel), em formato "L". Devido os grandes desníveis do terreno e visando a maneira mais 
natural para realizar a dreangem da gleba, se foi pensado do método Inca de drenagem: Terraceamento.
 O terraceamento é a divisão do terreno em camadas planas com superfície drenante para melhor 
escoamento e drenagem. Assim, para execução do mesmo é necessário o vedamento lateral em gabião, para 
sustentar o solo e não ocorrer erosões. A vantagem em utilizar o gabião é que ele permite a passagem da água, não 
retendo na superfície e deixando ela escoar naturalmente.
 O projeto possuirá os mesmos postes já existentes na orla do Guaíba atualmente, no conhecido calçadão de 
ipanema, am de dar sensação de continuidade da orla linkando com uma característica já existente. Placas de 
energia solares serão instalados no teto das habitações sociais a m de gerar energia sustentável e gratuita para os 
moradores.

Ao todo 146 famílias serão atendidas, tendo 7.952,34m² construídos 
para HIS. Sendo 69 contempladas pelas residências de 2 dormitórios e 
77 famílias contempladas com residências de 3 dormitórios.
 As residências foram projetas com suas aberturas voltadas para o 
norte do terreno a m do melhor aproveitamento da iluminação natural, 
que aliada ao escalonamento proposto, permite uma boa ventilação 
natural aos ambientes internos.
 Pensando no conforto térmico dos ambientes o telhado verde, 
juntamente com o impermeabilizante quartiloziti na cor branca, auxiliam 
para amenizar a temperatura interna das residências
 Am de respeitar as alturas do entorno e não prejudicar os visuais 
das edicações existentes, a altura máxima da HIS é de 25,60m, porém 
para acomodação de toda população foi necessário implementar 
algumas residências na área de orla com altura máxima de 3 
pavimentos.
 O projeto será realizado de estrutura pré-fabrica de concreto 
(pilar+viga+laje) em vista que as residências são moduladas, 
permitindo sua multiplicação sem alteração de projeto. Através de uma 
malha de 2,5x3m, será realizado pilares no qual cria um sistema 
estrutural de grade deslizada.
 O sistema é constituído por vigotas pré-moldadas em concreto, 
cuja armadura absorverá os esforços de tração, lajotas cerâmicas para 
fechamento e uma capa superior de concreto de 3 a 5 cm que resistirá 
aos esforços de compressão. É uma opção eciente e de baixo custo se 
comparada a outros tipos de laje. Pelo sistema fácil de montagem, não 
exige mão de obra especializada.
 Frequentemente utilizada para projetos residenciais de baixo 
custo permite economia, material e rapidez no processo construtivo, 
apresentando inúmeras vantagens à construção.
Sua principal característica econômica é, por dispensar o uso de fôrmas 
de madeira durante o processo construtivo, garantir rápida execução e 
pouco desperdício de material utilizado como forma e escoramento.
 O projeto visa o reaproveitamento de materiais, nas quais serão 
gerados com a demolição das residências atuais da Vila dos Pescadores, 
reutilizando-as através de madeira de demolição e recoboco reciclável, 
composto por argamassa de revestimento com areia reciclada da 
demolição das casas.

Habitação de Interesse Social. A tipologia da edicação foi projetada se 
pensando na facilidade no processo de construção, podendo ser 
multiplicada sem haver alterações de projeto. Assim o projeto foi 
composto por duas tipologias: de 2 dormitórios e de 3 dormitórios, na 
qual a tipologia de 3 dormitórios pode se destinar ao uso misto, 
dependendo da necessidade do morador. Assim foram destinadas 21 
residências para os lotes de uso misto, voltadas para a fachada ativa na 
qual possui maior uxo de pedestres.
 Ao todo 146 famílias serão atendidas, tendo 7.952,34m² 
construídos para HIS. Sendo 69 contempladas pelas residências de 2 
dormitórios e 77 famílias contempladas com residências de 3 
dormitórios.
 O projeto foi estruturado baseado em estrutura pré-fabricada de 
concreto (pilar+viga+laje) em vista que as residências são moduladas, 
permitindo sua multiplicação sem alteração de projeto. Através de uma 
malha de 2,5x3m, será realizado pilares no qual cria um sistema 
estrutural de grade deslizada.
 O sistema é constituído por vigotas pré-moldadas em concreto, 
cuja armadura absorverá os esforços de tração, lajotas cerâmicas para 
fechamento e uma capa superior de concreto de 3 a 5 cm que resistirá 
aos esforços de compressão. É uma opção eciente e de baixo custo se 
comparada a outros tipos de laje. Pelo sistema fácil de montagem, não 
exige mão de obra especializada.

1. Residências moduladas por 
malha estrutural 3x2,5m para 
f a c i l i t a r  a  e x e c u ç ã o , 
permitindo sua multiplicação 
sem alterar o projeto. 

3. Fundação com estaca do 
t ipo ra iz  e  possu indo a 
contenção do terreno em 
concreto armado com muro de 
arrimo em balanço ”L“.

2. Altura modular de 3,2m, 
com laje pré fabricada com 
vigotas de concreto armado e 
lajotas cerâmicas.

O PROJETO - Passo a Passo

Módulo 1: Planta com dois dormitórios, possui 49,35m²

Módulo 2: Planta com três dormitórios, possui 58,47m²
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A residência que contempla o 
módulo 2 é exível, e pode ter 
um de seus quartos utilizados 
para a função comercial, 
criando assim uma planta de 
uso misto.

R
a
m

p
a
 i
 =

 8
%

Circulação

Planta que contempla o 
módulo 2, mas utilizado 
apenas como residencial.

Residência de módulo 1, 
possui apenas dois quartos e 
não há possibilidade de ser 
utilizada para ns comerciais.
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