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COMPONENTESS I STEMAS

exequibilidade

Instalações 
As instalações elétricas e hidráulicas 
foram pensadas de forma a otimizar os 
sistemas, com a distribuição das peças 
procurando encurtar distâncias    e 
diminuir circuitos. Com o tijolo modular 
não será necessário utilizar do método 
tradicional para instalação da rede 
elétrica. Normalmente é a quebra de 
paredes que acaba comprometendo a 
estrutura das alvenarias. Isso é evitado 
com os furos nos tijolos que formam 
condutores para a rede hidráulica e 
elétrica.
A simplicidade de usar o aplicador de 
cola agiliza ainda mais o processo na 
construção. Já a fossa e a cisterna 
seriam enterradas de forma simples 
facilitando o processo de instalação e 
manutenção posterior.

Processo construtivo
O processo construtivo é basicamente 
um trabalho de montagem a partir de 
peças de encaixe e aparafusamento, 
tornando desnecessária mão-de-obra 
especializada. Toda a operação foi 
pensada na busca de evitar desperdícios 
e facilitar a execução. A obra começa 
com a base (baldrame) que pode ser 
executada em sistema de mutirão onde a 
sua finalização é o próprio piso. Em 
seguida se dá o processo de montagem 
das paredes que também abrigam a 
elétrica e hidráulica. Por fim afixação da 
viga metálica de amarração que recebe a 
coberta.
Custos
A planilha foi construída a partir do 
modelo proposto pela organização do 
concurso, buscando sempre conciliar 
qualidade, preço e durabilidade. O uso 
de materiais aparentes, objetos pré-fab-
ricados e metais galvanizados permitiu 
o enxugamento dos custos, garantindo a 
durabilidade da US e um maior usufruto 
pelas comunidades contempladas com o 
programa.

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL(r$) PERCENTUAL(%)

1 Fundação 456.10R$             4%

2 Pavimentação 78.02R$              1%

3 Estrutura 1,518.30R$          12%

4 Vedação 3,076.30R$          25%

5 Cobertura 924.65R$             8%

6 Reservatório de Água Potável 744.94R$             6%

7 Instalações

7.01 Hidráulicas 4%

7.02 Sanitárias

7.03 Elétricas 534.39R$             4%

8Revestimentos

8.01 Interno

8.02 Externo

9 Pinturas 270.41R$             2%

10 Esquadrias 913.92R$             7%

11 Louças, Metais e Acessórios Sanitários 1,032.57R$          8%

12 Tratamento de águas residuais

12.1 Sumidouro

12.2 Tanque Séptico + Filtro Anaeróbio

12.3 Outras estratégias (a especificar)

13 Estratégias de reuso

13.1 (a especificar) 210.00R$             2%

14 Outros

14.1 (a especificar)

12,219.26R$          100%

PROTÓTIPO DE UNIDADE SANITÁRIA

TOTAL GERAL Protótipo Padrão (sem BDI)

539.67R$             

-R$                  

1,920.00R$          16%
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Sistema esgoto com biodigestor 
e sumidouro 

caixa de inspeção 
de esgotoPontos de alimentação 

de esgoto 

água potável 

Pontos de acesso 
água potável 

Reservatório principal 
água potável

Telha metálica 
termoacústica e = 30 mm Calha moudura galvanizada

Perfil Viga U 
 15,24 x 4,88cm

  Placa cimentícia

Tĳolos modulares 
25 x 12,5 xv 6,25 cm 

Espaços criados entre os tĳolos,
 ventilação e exaustão

Caixa d’água em polietileno
500l com acessorios 

Instalações hidraulicas
água potável

Instalações hidrossanitarias
água esgoto e descarga 

Instalações hidrossanitarias
fossa séptica com sumidouro

Armação alvenaria estrutural
diametro de 10mm

Piso em cimento 
desempolado 

viga baldrame 
25 mm

  Placa cimentícia

Metalon em aço galvanizado 

Instalações eletricas
pontos de destribuição 

Interrupitor simples (90cm do piso)

Tomada alta h=2,25m do pios acabado

Tomada media, simples a 1,20m do piso acabado

Ponto de luz no teto

Quadro de distribuicao de circuitos 


