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PROJETO ARQUITETÔNICO



 Pré-Projeto: Levantamento das necessidades 

do cliente em conformidade às dimensões do 

terreno;

 Estudos Preliminares: É a primeira etapa 

onde será realizado o croqui e as perspectivas 3D 

para aprovação do cliente;

 Para a execução desse tipo de Projeto, são 

realizadas algumas etapas:

 

 Anteprojeto: Nesta etapa é apresentada a 

planta baixa para o cliente com todas as dimensões 

e volumetria final do projeto; 

 Projeto Legal: Está é etapa final, após a 

aprovação do cliente na etapa de anteprojeto. São 

realizadas todas as plantas complementares para a 

aprovação na prefeitura (Planta sanitária e de 

cobertura, cortes e memoriais). 



 Para deixar mais claro pra você, 

vamos entender como ocorrem as 

entregas. 

 Primeiramente temos a planta 

baixa que é, simplificadamente, 

como se tirássemos a cobertura de 

uma construção e observássemos os 

cômodos vistos de cima. Você 

visualizará todos os espaços como 

sala, cozinha e quarto. 

 Ou seja, o primeiro passo para 

a construção do seu sonho. 



 Além dela, você também receberá a 

Planta sanitária. Ela representa e dimensiona 

o sistema de esgoto do projeto, e previne 

problemas que você provavelmente teria 

com tubulações e instalações incorretas.

 Para a aprovação na Prefeitura, 

também é necessária a planta de cobertura, 

fluvial e os cortes. Tudo isso está incluso no 

nosso trabalho. 



 Mas para a ALICERCE, isso não 

basta. Queremos transformar a sua 

experiência com a engenharia. Pensando 

nisso, decidimos presentear você com 

uma imagem realista da fachada da SUA 

CASA. 

 Tendo em mãos todos esses 

projetos, você conseguirá construir sua 

residência. 



 Para fechar com chave de ouro, te 

propomos um adicional: a planta baixa 

humanizada. Ela tem por função facilitar 

a sua compreensão sobre o projeto. Afinal, 

muitas vezes, não é fácil observar a planta 

baixa e entender o que será feito. Já com a 

p lanta  humanizada ,  você  poderá 

visualizar o seu projeto com mobiliário, 

efeitos, texturas e acabamentos. 



PROJETO AVCB



 A sua AUSÊNCIA poderá gerar MULTAS 

e até FECHAMENTO DO IMÓVEL.

(Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) 
é o certicado que atesta que a edicação 
possui todas as condições de segurança 
contra incêndio e pânico, previstas na 
legislação. 

 

Porque adquiri-lo? 

 Para obter o  alvará de funcionamento 

do seu estabelecimento comercial, cobertura 

de apólices de seguros e garantir a segurança 

dos seus clientes e funcionários.

O AVCB



 Nos projetos de , levamos em AVCB

consideração as particularidades da sua 

edificação, pois existem diferentes tipos de 

soluções ,  sempre buscando a mais 

econômica e segura. 



 Perspectiva isométrica 

de um edifício, no qual foram 

dimensionadas as medidas 

de segurança contra  os 

incêndios. Pode-se notar, o 

u s o  d e  m a n g o t i n h o s , 

extintores de incêndio e 

sinalizações, tudo isso para 

manter a edificação segura 

contra os incêndios. 

 Corte de um edifício, no 
qual foram dimensionadas as 
medidas de segurança contra 
os incêndios, detalhado e feito 
a partir de um software BIM. 

 Pavimento térreo de um 
edi�cio, no qual foi dimensionado 
as medidas de segurança contra os 
incêndios. 



Visu

VISUALIZAÇÃO 3D



A melhor forma de visualizar o seu 

imóvel parte de constituições 

visuais e realistas! Afinal, quem não 

gostaria de ver a casa dos sonhos 

antes mesmo de sua construção? 

VISUALIZAÇÃO 3D



FACHADA 

 O ponto mais chamativo da 
sua casa. Por isso, trazemos ideias 
originais e personalizadas para unir 
a beleza, a topografia do terreno e 
as suas preferências de texturas.



 É o cenário perfeito para 

quem busca o conforto e a boa 

arquitetura! Buscamos soluções que 

levem em conta a iluminação do 

cômodo, as disposições de cores do 

ambiente e o acabamento dos 

materiais. Esses são os fundamentos 

que geram beleza e funcionalidade.

INTERIORES



 A planta humanizada é a 
apresentação idealizada por você 
de como seria o ambiente da sua 
residência pós construção. Por ela 
você consegue ver a disposição dos 
móveis, dos cômodos e as texturas 
dos acabamentos.

PLANTA BAIXA



www.alicerceejr.com

alicercejr
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