
[programa de necessidades]
Mínimo de 97 unidades habitacionais. Atendendo desta forma a quantidade de 
habitações que precisaram ser realocadas em todo o projeto de reurbanização 
do Bairro Primeiro de Maio. 
Atendendo as especificações para Habitação de Interesse Social, o programa de 
necessidades deve atender os seguintes parâmetros:

Área edificada para fins de recreação e lazer coberta (salão de festas), na proporção de 
0,50m² para cada unidade habitacional.

Vaga de estacionamento para 50% das unidades habitacionais.

Unidades para portadores de deficiência física (PNE), para 3% 
das unidades habitacionais.

Espaço livre para área de recreação e lazer numa poporção de 0,50m² para cada 
unidade habitacional com equipamentos de recreação infantil, assim como áreas 
verdes.

RemoçõesLocalização do HIS

[LOCALIZAÇÃO NA GLEBA]

[conceito]
 Localizado na quadra F, tem como intuito proporcionar uma 
moradia adequada para as 97 famílias que foram removidas das 
suas residências, em razões de condições de subhabitações, ou 
mesmo, em razão da qualificação necessária ao conjunto. Respeitou 
-se o entorno, manteve-se as alturas das edificações atendendo 
os parâmetros dos condicionantes legais (ZR2). A HIS tem como 
premissa a integração, conexão e o conforto ambiental de todo o 
conjunto, seguindo as especificações mínimas do programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), classe de 0 a 3 salários por família. A 
circulação interna dos edifícios é realizada através de passarelas com 
a cobertura do núcleo central, para que seja possível em meio aos 
vazios se permitir insolação e ventilação adequadas. No fechamento 
da edificação se utilizou placas de concreto com isolamento dentro 
dos condicionantes termo-acústicos necessários. Nas laterais o 
fechamento foi realizado com tela galvanizada para ventilação cruzada 
e a presença de iluminação através dos vazios da tela. Pensando 
na integração do conjunto habitacional, bem como do bairro, foram 
propostos nos edifícios térreos ativos para o incentivo de comércios 
e serviços locais. Além disso, o empreendimento possui espaços de 
convívio, salões de festas com a possibilidade de integrar os dois 
salões em um único, playground e quadra poliesportiva. No quesito 
conexão, o edifício estabelece seu paisagismo através de eixos 
principais de circulação que integram as unidades, bem como aos 
espaços de lazer próximos ao local, possuindo também em meio ao 
conjunto uma rua compartilhada.

[partido aquitetônico]

Remoção das subhabitações existentes no local, definindo a área da 
implantação do HIS. Inseriu-se três blocos retangulares de 3 pavimentos, com 
orientação de fachadas principais Leste e Oeste, deixando os afastamentos 
para não gerar sombreamento nas edificações.
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Continuidade nos eixos de circulação existente do entorno. O eixo em rosa 
ocasionou a subtração no térreo dos blocos, permitindo a continuidade 
do caminho. O eixo em verde claro deu-se segmento a rua compartilhada 
existente. E o eixo amarelo definiu-se a delimitação da circulação horizontal 
junto aos blocos mantendo o alinhamento com a via.
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Os térreos das edificações possuem diferentes usos: salas comerciais, 
salão de festas, unidades de habitação PNE e estacionamento. Os 
demais pavimentos tipo possuem apartamentos com tipologias de 1, 2, 3 
dormitórios e kitnet. Entre os blocos A e B, implantou-se o playground e à 
quadra poliesportiva.
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[índices construtivos]
Área do lote: 8853,05 m²

IA utilizado: 9.242,00 m²

Altura: 10 metros

TO utilizado: 3.560,00 m²

TP utilizado: 1800,00 m²

Condiconantes legais: ZR2

TO permitido (60%): 5.311,83 m²

IA permitido:  (1,2) 10.623,66 m²

TP permitido (20%): 1.770,61 m² 

[geral]

36 unidades de 2 dormitórios

02 salões de festas

48 unidades de 3 dormitórios

32 unidades de 1 dormitório

14 salas comercias

07 unidades especiais (PNE)

123 unidades habitacionais

67 Vagas de estacionamento

[quantitativos]

Reaproveitamento de madeiras 
de demolição para o deck

Pisos drenantes, com maior 
absorção da água

Pré moldado

Isolamento com lã de pet das 
unidades habitacionais

Áreas verdes

Modulação da edificação

[susteNtabilidade]

bloco a

bloco b

bloco c

[planta baixa de implantação e térreo]
[ambientes internos]

Salão de festas - 38,70m²01

Sala comercial - 26,00m² 05

Aptos. 3 dorm. unid. espacial - 52,20m² 03

Escada de emergência - 22,30m²07

Salão de festas - 25,30m²02

Sala comercial - 39,70m²06

Aptos. 2 dorm. unid. especial - 40,20m²04

67 vagas de estacionamento08

[ambientes externos]
Playground01

Quadra poliesportiva02

Deck com mesas03

Área de estar passivo04

Acesso de veículos05

esc: Escala Gráfica [planta baixa tipo]

[ambientes]

Escada de Emergência - 22,30m²07

Apto. 1 dormitório - 25,20m²09

Apto. 3 dormitório - 44,00m²10

Apto. kitnet - 19,80m²11

Apto. 2 dormitórios - 26,70m²12
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esc: Escala Gráfica

[corte fachada d’]

01 02

03

Fechamento em placa 
cimentícia aparente

01 Fechamento em 
tela galvanizada

02
Fechamento em placa cimentícia aparente 
pintada com arte grafite03

esc: 1/200

Passarelas01 Tela Galvanizada02 Volume Circulação Vertical03 Placa Cimentícia04 Guarda Corpo05 Salão de Festas06

[corte cc’] esc: 1/200
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AMPLIAÇÃO PASSARELA – 
PRANCHA 38 

[técnicas construtivas]

[estrutura] Malha estrutural 
com vãos de 4,65 x 7,25. 
Interligadas por passarelas 
de estrutura metálica.

[vigas e pilares] Utiliza-se 
vigas e pilares de concreto 
pré moldado.
[fechamento externo] Utiliza-
se placa cimentícia com 
isolamento em lã de pet e 
gesso acartonado.

[lajes] Utiliza-se laje alveolar.
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01

02

0203

Pilar 25x50cm01
Viga de borda02
Laje Alveolar03

* Circulação entre as duas fitas, 
se dá através de passarelas 
metálicas. 

[cobertura] Telhado de 
fibrocimento, e nos núcleos 
centrais fechamento 
metálico.

perspectiva his - fachada sul perspectiva his - FACHADA BLOCO B perspectiva his - PLAYGROUND perspectiva his - PASSARELAS


