
Sistema de capção de águas pluvias para 
reuso nos espaços abertos, irrigação de 
jardins e horta comunitária

Fachada com melhor orientação, 
destinada para ambientes de 
maior permanência

Ventilação cruzada no interior das 
unidades, garantindo conforto 
térmico para os moradores

Cobertura com telha “sanduíche”

Cobogó em concreto para esconder 
condensadora de ar condicionado.

Guarda-corpo metálico

Venzianas de correr para controle de 
iluminação e ventilação natural dos 
dormitórios

Possibilidade de instalação de forro acústico 
nos demais ambientes

Rebaixo de gesso acartonado, previsto apenas 
para áreas molhadas e de serviços

Bicicletário coberto
Caixas de 
correspondência

Iluminação dedicada aos 
pedestres

Espaço aberto linear
Espaço aberto coberto

Pomar

Iluminação geral para 
estacionamento e vias de veículos

Cisterna para armazenamento 
de água de reuso.

Laje pré-fabricada com vigota e tavela

Parede em alvenaria estrutual com 
blocos cerâmicos

Laje maciça

Sala de Estar
A: 8,28m²

Dormitório
A: 9,94m²Dormitório

A: 9,36m²

Sacada
A: 3,38m²

Sala de Jantar/Cozinha
A: 16,51m²

Lavanderia
A: 1,35m²

Banheiro
A: 4,21m²

Sala de Estar/Jantar
A: 12,96m²

Dormitório
A: 10,08m²

Sacada
A: 3,38m²

Cozinha/Lavanderia
A: 10,17m²

Sacada
A: 2,29m²

Banheiro
A: 3,60m²

TIPOLOGIA 01 DORMITÓRIO ADAPTADO | ESC.: 1/50
03 UNIDADES

Área útil: 36,81m²
Área total: 47,94m² Pavimento Térreo

TIPOLOGIA 02 DORMITÓRIO | ESC.: 1/50
07 UNIDADES

Área útil: 49,65m²
Área total: 59,47m² Pavimento Térreo
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Banheiro
A: 4,21m²

Dormitório
A: 9,94m²

Dormitório
A: 9,36m²

Dormitório
A: 8,19m²

Sala de Estar
A: 8,28m²

Sacada
A: 3,38m²

Cozinha/Sala de Jantar
A: 22,72m²

Lavnderia
A: 1,89m²

TIPOLOGIA 03 DORMITÓRIO | ESC.: 1/50
05 UNIDADES

Área útil: 64,59m²
Área total: 76,01m² Pavimento Térreo
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ESTRUTURA

 A preocupação com a sustentabilidade também se 
reflete na escolha do sistema construtivo proposto, dos 
materiais estruturias e também dos acabamentos e 
revestimentos escolhidos, sendo todos materiais que 
permitem a participação de mão de obra e fornecimento 
locais, contribuido com o desenvolvimento social da 
comunidade, o baixo custo da obra, reduzindo também 
gastos com transportes.
Desta forma, utiliza-se alvenaria estrutural com blocos 
cerâmicos, juntamente com estrutura em concreto armado 

 Com um total de 87 unidades habitacionais, 
distribuídas em três barras com quatro pavimetos 
cada, a proposta conta com três variações de 
tipologias, objetivando atender  diferentes 
configurações familiares, sendo unidades de um, 
dois e três dormitórios, além das moradias térreas 
que foram destinadas a pessoas com mobilidade 
reduzida (PMR). 
A organização interna das unidades surge a partir 
da premissa de dispor os ambientes de maior 
permanências, voltados para a fachada frontal 
(nordeste), considerada uma orientação favorável. 
Assim, as áreas molhadas e de serviços como 
cozinha, lavanderia e banheiro, foram distribuidas 
junto a circulação horizontal da edificação, de 
forma a garantirem também a concentração das 
intalaçãoes hidráulicas. 
Dormitórios e salas de estar voltam-se para a 
fachada frontal, na qual utiliza-se de venezianas de 
correr por fora nos dormitórios, garantido a 
privacidade e o controle de ilumanação e ventilação 
natural.
A intregração da sala de estar com a cozinha, 
garantem a otimização da área útil, uma vez que 
evita corredores ou espaços de transição entre os 
ambientes. Esta configuração também permitiu 
garantir a ventilação cruzada dentro das unidades, 
além de iluminação natural em todos os ambientes.
O layout dos apartamentos também foi pensado 
com a possibilidade de se utilizar mobiliários 
prontos disponíveis no mercado, levando em 
consideração de que alguns moradores não terão 
condições de investir em móveis sob medida.
Como resposta as questões relacionadas ao 
conforto acústico dos ambientes, sabe-se de que 
as lajes de piso tendem a ser elemetos que geram 
maior propagação do ruido. Por estar trabalhando 
com um padrão de edificação com uma linha de 
financiamento mais restrita, para solucionar 
possíveis problemáticas relacionadas a acústica 
dos ambientes, utilizou-se de um pé direito um 
pouco maior, que possibilite o rebaixo de forro, 
podendo ser em gesso acortonado com uso de 
manta de lã de vidro sobre o mesmo, ou até 
mesmo a aplicação de painéis acústicos. Desta 
forma, o empreendimento não irá prover esta 
solução, porém caso o morador sinta a 
necessidade e tenha condições de investir nesta 
melhoria, a edificação permite sua adequação.

EDIFICAÇÕES/UNIDADES

convencional no térreo, nas áreas de pilotis de cada edificação, 
na qual a transição entre os sistemas respeita uma mesma 
modulação em ambas as técnicas construtivas.
Para a laje da área de pilotis, utiliza-se a do tipo maciça, diferente 
dos demais pavimentos que é proposta a laje pré-fabricada com 
vigotas e tavelas. Isso se dá pois neste ponto da edificação há 
uma situação única em que muitas vigas acabaram se cruzando, 
gerando vãos muito pequenos para a disposição de lajes 
pré-fabricadas, assim, foi possível suprir as vigas menores, 
transferindo suas cargas diretamente para a laje.


