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PLANTA DE HIERARQUIA VIÁRIA PROPOSTA
escala 1:3500

BR - 319

ARTERIAL

COLETORA

LOCAL

PLANTA BAIXA DAS QUADRAS E LOTES
escala 1:3500

ÁREA VERDE

SERVIÇOS

LOTES DAS RESIDÊNCIAS

Área de proteção permanente

São áreas destinadas para: esco-
las, creches, UBS de pequeno 
porte, associação de moradores, 
posto policial e edificações de 
uso misto.

Os terrenos desse loteamento 
tem em média 360 m². Esse 
espaço previsto é para futuras 
ampliações de seus moradores.

ESTUDO BIOCLIMÁTICO
sem escala

SOL NASCENTE

SOL POENTE

De acordo com a SEMPLA (Secretaria Municipal de Planejamento 
e Gestão), ali seria uma área demarcada como Zona Especial de 
Interesse Social (Zeis).
Assim, o local escolhido para os beneficiados é uma área próxi-
ma das moradias atuais que são atingidas pela cheias constantes 
e dos familiares e vizinhos.

Foi proposto um loteamento pois 
assim atenderia as famílias baixa 
renda que foram atingidas pela cheia 
do Rio Madeira.

ÁREA DE INTERVENÇÃO (O TERRENO ESCOLHIDO)

PAINÉIS VERTICAIS

O terreno elegido para o desenvolvimento do exercício de proje-
to de habitação unifamiliar com madeira apreendida está locali-
zado na margem esquerda do rio Madeira a 756 metros a partir 
do leito do rio , fora de delimitação especificada em lei, situado à 
margem esquerda da BR-319, sentido Humaitá, em frente ao 
lotemento do DNIT.

Este trabalho propõe 
que as casas sejam 
construídas com 
painéis verticais 
elaborados com base 
nos princípios da coor-
denação modular 
decimétrica em 
madeira, com medi-
das de 1.10 m, 1.20 m 
e 1.40 m para melhor 
composição espacial, 
com intuito de criar 
possibilidades de 
aumentar a área, caso 
seja desejo do mora-
dor.
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PARTIDO

O partido desse projeto é propor uma 
moradia eficiente e de baixo custo, 
contemplando as mudanças ocorridas 
na sociedade (tanto no perfil demográ-
fico quanto padrões comportamen-
tais), desenhada a partir de um concei-
to vernacular, a qual busca referência 
nos modos de vida de seus potenciais 
ocupantes.

VOLUME/ESTRUTURA

Para desenvolver a estrutura, foi pen-
sado na modulação, que gera uma 
ideia de customização pré-determina-
da do espaço.
A concepção possibilita a construção 
de edificações seguras, confortáveis, 
duráveis e com grande versatilidade de 
estilos e soluções para os espaços 
construídos e principalmente executa-
dos de forma rápida.

trajetória solar

ve n tos dominantes

CROQUI INICIAL

SISTEMA PLATAFORMA DE MADEIRA

O Sistema Plataforma não apresenta o sistema estrutural na forma de pilares e vigas, mas é formado por um 
tramado estrutural composto por montantes e travessas de madeira maciça de pequenas dimensões e 
chapas estruturais. Os montantes têm comprimento restrito à altura de cada pavimento, são pouco espaça-
dos entre si e geralmente unidos por pregos ou parafusos auto atarrachantes. Essa ossatura é enrijecida por 
chapas estruturais em madeira compensada ou OSB (Oriented Strand Board), que dão estabilidade ao 
painel. Os espaçamentos e o posicionamento dos montantes devem ser coincidentes com os espaçamentos 
das vigas do piso e das treliças da cobertura utiliza elementos pré-fabricados e normalizados passíveis de ser 
montado facilmente onde o grau de industrialização depende dos fatores relacionados com a realidade da 
técnica da construção local e da qualidade da mão-de-obra.

O conjunto estrutural do Sistema Plataforma é constituído basicamente pelos seguintes subsistemas: funda-
ção, plataforma de piso, vedação vertical e cobertura.

Já a vedação vertical é composta por montantes e travessas superior e inferior que unidos por pregos e para-
fusos, fechados por chapas estruturais de madeira proporcionam estabilidade e rigidez a parede, dessa 
forma com pequenas seções e com alturas curtas que variam conforme o pé-direito esta estrutura suporta e 
transfere as cargas atuantes para a fundação. O seu posicionamento é estabelecido através de uma coorde-
nação dimensional, variando em 30 cm, 40 cm ou 60 cm, de acordo com a carga suportada pelos mesmos, tal 
situação deve respeitar o espaçamento máximo entre os montantes e os esforços devendo ser considerado 
a direção de aplicação da chapa e o tipo de revestimento a ser aplicado sobre ela. As chapas podem ser apli-
cadas horizontal ou verticalmente, e devem ser revestidas externamente por materiais protetores conheci-
dos como “siding” para garantir proteção contra as intempéries. Internamente, o painel pode receber revesti-
mento de chapas de gesso acartonado nas quais garantem acabamento estético e também proteção contra 
incêndio.

CASA MÓDULO

A característica principal da casa modular, é a manufatura de como um componente ou unidade indepen-
dente, que possibilita a padronização e a interação, permitindo a criação de variedades, cujos os módulos 
múltiplos são construídos nas fábricas como unidades individuais, utilizando as técnicas do Sistema Platafor-
ma em madeira, finalizados e depois eles são transportados por caminhões ao canteiro de obras, onde são 
instalados e unidos sobre as fundações permanentes. 

Uma das principais vantagens da casa modular é a montagem rápida e a redução total do tempo de constru-
ção, que gira em torno de semana, deve ser bem projetada e detalhada, já que não permite alterações do 
projeto no canteiro de obras.

Deve se levar em consideração o detalhamento e a precisão das dimensões dos módulos individuais de 
forma rigorosa, objetivando a facilidade na montagem final e as conexões entre cada módulo.

Contudo, o sistema de casa composta por painéis permite a montagem de painéis coordenados em obra. 
Quando necessário estes painéis podem ser substituídos por outros que se encaixam no seu vão modular, 
apresentando as características básicas de um sistema construtivo aberto, pois é flexível, pode haver permu-
ta que possibilita a combinação com outras peças, havendo a possibilidade de alterar a composição espacial, 
pois as alterações pós-ocupacionais fazem parte da cultura dos usuários. São alterações tanto de rearranjo 
de ambientes, como de evolução da edificação com a adição de novos ambientes construídos.

Para o desenvolvimento desse projeto, a habitação proposta nesse estudo atende aos critérios estruturais do 
sistema de plataforma em madeira, na qual é coordenado em sua dimensão por outros componentes na edifi-
cação. Com esse sistema, a configuração estabelecida foi da seguinte forma: painel parede, painel janela e 
painel porta de coordenação modular.
Ademais, esse tipo de habitação modular será proposta de duas tipologias: um padrão (com dois pavimentos) 
e um para PNE (1 pavimento somente). Essas duas tipologias estarão a 0.70m em relação ao solo e poderão 
ser acrescidas, desde que garantem condições de acessibilidade e desenho universal.

A HABITAÇÃO


