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PROGRAMA	  DE	  NECESSIDADES	  –	  01	  

	  
GRUPO	   § 	  

MICRORREGIÃO	   § Endereço	  a	  escolher	  

LOTE	  	   § 	  

OBJETIVO	  /	  	  
CONDICIONANTES	  

§ Elaborar	  anteprojeto	  de	  residência	  unifamiliar;	  
§ Área	  total:	  120,00	  m²	  (±	  2%);	  
§ O	  projeto	  deve	  seguir	  as	  determinações	  legais	  do	  Plano	  Diretor	  de	  Pelotas;	  
§ Solução	  de	  cobertura	  que	  evite	  calhas	  internas;	  
§ Cobertura	  sobre	  o	  acesso	  principal	  à	  residência;	  
§ Prever	  instalação	  de	  água	  quente;	  
§ Janelas	  com	  áreas	  superiores	  às	  determinadas	  pelo	  Plano	  Diretor;	  

COMPARTIMENTOS	   	  

ESTAR/JANTAR	   § Insolação	  de	  NE	  a	  NO	  (desejável);	  
§ Equipamentos	   /	  mobiliário:	   5	   assentos	   (no	  mínimo),	   TV	   LCD	   29”,	   aparelhos	   de	   DVD	   e	  
som;	  

§ Mesa	  de	  jantar	  para	  6	  pessoas;	  
§ Balcão	  (dimensão	  aproximada:	  1,40x0,50m);	  
§ Lareira,	  se	  possível;	  
§ Mesa	  protegida	  visualmente	  da	  porta	  principal,	  se	  possível.	  

LAVABO	   § Vaso	  e	  lavatório.	  

ESCRITÓRIO	   § Equipamentos	   /	   mobiliário:	   estante,	   escrivaninha	   com	   computador,	   2	   cadeiras	   para	  
atendimento;	  

§ Acesso	  através	  de	  hall	  interno	  de	  distribuição	  ou	  através	  do	  acesso	  coberto.	  

COZINHA	  	   § Insolação	  de	  L	  e	  NE,	  se	  possível;	  
§ Equipamentos	   /	  mobiliário:	   fogão	  4	  bocas,	   geladeira,	   freezer,	  bancada	   com	  cuba,	   local	  
para	  refeições	  rápidas;	  

§ Janela	  próxima	  ao	  fogão	  e	  à	  bancada	  da	  pia;	  
§ Balcão	  de	  refeições	  entre	  a	  sala	  e	  a	  cozinha,	  com	  esquadria	  de	  fechamento	  (desejável).	  
§ Porta	  próxima	  ao	  jantar.	  

CHURRASQUEIRA	   § Churrasqueira	  (dimensão	  interna	  aproximada:	  0,80	  x	  0,50);	  
§ Deve	  estar	  próxima	  de	  bancada	  com	  pia.	  
	  

LAVANDERIA	   § Equipamentos	  /	  mobiliário:	  tanque,	  máquina	  de	  lavar	  roupas,	  secadora,	  armário;	  
§ Acesso	  coberto	  à	  área	  externa	  (desejável);	  
§ Ligação	  direta	  com	  a	  cozinha.	  

DORMITÓRIO	  CASAL	   § Insolação	  de	  NE	  a	  NO;	  
§ Equipamentos	   /	   mobiliário:	   cama	   de	   casal,	   armário	   de	   4	   portas	   (1,80	   x	   0,55	   m	   no	  
mínimo),	  2	  bidês,	  cômoda	  (0,50	  x	  1,00	  m).	  

DORMITÓRIO	  
SOLTEIRO	  

§ Insolação	  de	  NE	  a	  NO;	  
§ Equipamentos	  /	  mobiliário:	  2	  camas	  de	  solteiro,	  armário	  de	  4	  portas	  (1,80	  x	  0,55	  m	  no	  
mínimo),	  escrivaninha	  (1,00	  x	  0,60	  m),	  bidê.	  

BANHEIRO	   § Lavatório	  com	  bancada	  (0,50	  x	  0,80	  m)	  (individualizado,	  se	  possível);	  
§ Vaso	  sanitário	  e	  ducha	  higiênica;	  
§ Box	  com	  largura	  mínima	  de	  80	  cm.	  

GARAGEM	   § 1	  carro;	  
§ Ligação	  interna	  à	  cozinha,	  jantar	  ou	  lavanderia;	  
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PROGRAMA	  DE	  NECESSIDADES	  –	  2	  

	  
GRUPO	   § 	  

MICRORREGIÃO	   § Endereço	  a	  escolher	  

LOTE	  	   § 	  

OBJETIVO	  /	  	  
CONDICIONANTES	  

§ Elaborar	  anteprojeto	  de	  residência	  unifamiliar;	  
§ Área	  total:	  120,00	  m²	  (±	  2%);	  
§ O	  projeto	  deve	  seguir	  as	  determinações	  legais	  do	  Plano	  Diretor	  de	  Pelotas;	  
§ Solução	  de	  cobertura	  que	  evite	  calhas	  internas;	  
§ Cobertura	  sobre	  o	  acesso	  principal	  à	  residência;	  
§ Prever	  instalação	  de	  água	  quente;	  
§ Janelas	  com	  áreas	  superiores	  às	  determinadas	  pelo	  Plano	  Diretor;	  

COMPARTIMENTOS	   	  

ESTAR/JANTAR	   § Insolação	  de	  NE	  a	  NO	  (desejável);	  
§ Equipamentos	  /	  mobiliário:	  5	  assentos	  (no	  mínimo),	  TV	  29”,	  aparelhos	  de	  DVD	  e	  som;	  
§ Mesa	  de	  jantar	  para	  6	  pessoas;	  
§ Balcão	  (dimensão	  aproximada:	  1,40x0,50m);	  
§ Lareira,	  se	  possível;	  
§ Mesa	  protegida	  visualmente	  da	  porta	  principal,	  se	  possível.	  
	  

LAVABO	   § Vaso	  e	  lavatório.	  

COZINHA	  	   § Insolação	  de	  L	  e	  NE,	  se	  possível;	  
§ Equipamentos	   /	  mobiliário:	   fogão	  4	  bocas,	   geladeira,	   freezer,	  bancada	   com	  cuba,	   local	  
para	  refeições	  rápidas;	  

§ Janela	  próxima	  ao	  fogão	  e	  à	  bancada	  da	  pia;	  
§ Balcão	  de	  refeições	  entre	  a	  sala	  e	  a	  cozinha,	  com	  esquadria	  de	  fechamento	  (desejável).	  
§ Porta	  próxima	  ao	  jantar.	  
	  

CHURRASQUEIRA	   § Churrasqueira	  (dimensão	  interna	  aproximada:	  0,80	  x	  0,50);	  
§ Deve	  estar	  próxima	  de	  bancada	  com	  pia.	  
	  

LAVANDERIA	   § Equipamentos	  /	  mobiliário:	  tanque,	  máquina	  de	  lavar	  roupas,	  secadora,	  armário;	  
§ Acesso	  coberto	  à	  área	  externa	  (desejável);	  
§ Ligação	  direta	  com	  a	  cozinha.	  

DORMITÓRIO	  CASAL	   § Insolação	  de	  NE	  a	  NO;	  
§ Equipamentos	   /	   mobiliário:	   cama	   de	   casal,	   armário	   de	   4	   portas	   (1,80	   x	   0,55	   m	   no	  
mínimo),	  2	  bidês,	  cômoda	  (0,50	  x	  1,00	  m).	  

2	  	  DORMITÓRIOS	  DE	  
SOLTEIRO	  

§ Insolação	  de	  NE	  a	  NO;	  
§ Equipamentos	  /	  mobiliário:	  2	  camas	  de	  solteiro,	  armário	  de	  4	  portas	  (1,80	  x	  0,55	  m	  no	  
mínimo),	  escrivaninha	  (1,00	  x	  0,60	  m),	  bidê.	  

BANHEIRO	  MULTIUSO	   § Lavatório	  com	  bancada	  (0,50	  x	  0,80	  m)	  (individualizado);	  
§ Vaso	  sanitário;	  
§ Box	  com	  largura	  mínima	  de	  80	  cm.	  

GARAGEM	   § 1	  carro;	  
§ Ligação	  interna	  à	  cozinha,	  jantar	  ou	  lavanderia;	  
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PROGRAMA	  DE	  NECESSIDADES	  -‐	  03	  
	  

GRUPO	   § 	  

MICRORREGIÃO	   § Endereço	  a	  escolher	  

LOTE	  	   § 	  

OBJETIVO	  /	  
CONDICIONANTES	  

§ Elaborar	  anteprojeto	  de	  residência	  unifamiliar;	  
§ Área	  total:	  120,00	  m²	  (±	  2%);	  
§ O	  projeto	  deve	  seguir	  as	  determinações	  legais	  do	  Plano	  Diretor	  de	  Pelotas;	  
§ Solução	  de	  cobertura	  que	  evite	  calhas	  internas;	  
§ Cobertura	  sobre	  o	  acesso	  principal	  à	  residência;	  
§ Prever	  instalação	  de	  água	  quente;	  
§ Janelas	  com	  áreas	  superiores	  às	  determinadas	  pelo	  Plano	  Diretor;	  

COMPARTIMENTOS	   	  

ESTAR/JANTAR	   § Insolação	  de	  NE	  a	  NO	  (desejável);	  
§ Equipamentos	  /	  mobiliário:	  5	  assentos	  (no	  mínimo),	  TV	  29”,	  aparelhos	  de	  DVD	  e	  som;	  
§ Mesa	  de	  jantar	  para	  6	  pessoas;	  
§ Balcão	  (dimensão	  aproximada:	  1,40x0,50m);	  
§ Lareira,	  se	  possível;	  
§ Mesa	  protegida	  visualmente	  da	  porta	  principal,	  se	  possível.	  
	  

COZINHA	  AMERICANA	  	   § Insolação	  de	  L	  e	  NE,	  se	  possível;	  
§ Equipamentos	   /	  mobiliário:	   fogão	  4	  bocas,	   geladeira,	   freezer,	  bancada	  com	  cuba,	   local	  
para	  refeições	  rápidas;	  

§ Janela	  próxima	  ao	  fogão	  e	  à	  bancada	  da	  pia;	  
§ Balcão	  de	  refeições	  entre	  a	  sala	  e	  a	  cozinha,	  com	  esquadria	  de	  fechamento	  (desejável).	  
§ Porta	  próxima	  ao	  jantar.	  

VARANDA	  C/	  
CHURRASQUEIRA	  

§ Equipamentos	   /	   mobiliário:	   churrasqueira	   com	   bancada	   (1,00	   x	   0,60m)	   e	   uma	   cuba,	  
mesa	  para	  4	  lugares;	  

§ Ligação	  com	  a	  sala	  de	  estar	  e	  com	  o	  pátio.	  
	  

LAVANDERIA	   § Equipamentos	  /	  mobiliário:	  tanque,	  máquina	  de	  lavar	  roupas,	  secadora,	  armário;	  
§ Acesso	  coberto	  à	  área	  externa	  (desejável);	  
§ Ligação	  direta	  com	  a	  cozinha.	  

DORMITÓRIO	  CASAL	   § Insolação	  de	  NE	  a	  NO;	  
§ Equipamentos	   /	   mobiliário:	   cama	   de	   casal,	   armário	   de	   4	   portas	   (1,80	   x	   0,55	   m	   no	  
mínimo),	  2	  bidês,	  cômoda	  (0,50	  x	  1,00	  m).	  

DORMITÓRIO	  
SOLTEIRO	  

§ Insolação	  de	  NE	  a	  NO;	  
§ Equipamentos	  /	  mobiliário:	  2	  camas	  de	  solteiro,	  armário	  de	  4	  portas	  (1,80	  x	  0,55	  m	  no	  
mínimo),	  escrivaninha	  (1,00	  x	  0,60	  m),	  bidê.	  

BANHEIRO	   § Lavatório	  com	  bancada	  (0,50	  x	  0,80	  m)	  (individualizado,	  se	  possível);	  
§ Vaso	  sanitário	  e	  ducha	  higiênica;	  
§ Box	  com	  largura	  mínima	  de	  80	  cm.	  

GARAGEM	   § 1	  carro;	  
§ Ligação	  interna	  à	  cozinha,	  jantar	  ou	  lavanderia;	  
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PROGRAMA	  DE	  NECESSIDADES	  -‐	  04	  
	  

GRUPO	   § 	  

MICRORREGIÃO	   § Endereço	  a	  escolher	  

LOTE	  	   § 	  

OBJETIVO	  /	  
CONDICIONANTES	  

§ Elaborar	  anteprojeto	  de	  residência	  unifamiliar;	  
§ Área	  total:	  120,00	  m²	  (±	  2%);	  
§ O	  projeto	  deve	  seguir	  as	  determinações	  legais	  do	  Plano	  Diretor	  de	  Pelotas;	  
§ Solução	  de	  cobertura	  que	  evite	  calhas	  internas;	  
§ Cobertura	  sobre	  o	  acesso	  principal	  à	  residência;	  
§ Prever	  instalação	  de	  água	  quente;	  
§ Janelas	  com	  áreas	  superiores	  às	  determinadas	  pelo	  Plano	  Diretor;	  

COMPARTIMENTOS	   	  

ESTAR/JANTAR	   § Insolação	  de	  NE	  a	  NO	  (desejável);	  
§ Equipamentos	  /	  mobiliário:	  5	  assentos	  (no	  mínimo),	  TV	  29”,	  aparelhos	  de	  DVD	  e	  som;	  
§ Mesa	  de	  jantar	  para	  6	  pessoas;	  
§ Balcão	  (dimensão	  aproximada:	  1,40x0,50m);	  
§ Lareira,	  se	  possível;	  
§ Mesa	  protegida	  visualmente	  da	  porta	  principal,	  se	  possível.	  
	  

COZINHA	  	   § Insolação	  de	  L	  e	  NE,	  se	  possível;	  
§ Equipamentos	   /	  mobiliário:	   fogão	  4	  bocas,	   geladeira,	   freezer,	  bancada	   com	  cuba,	   local	  
para	  refeições	  rápidas;	  

§ Janela	  próxima	  ao	  fogão	  e	  à	  bancada	  da	  pia;	  
§ Balcão	  de	  refeições	  entre	  a	  sala	  e	  a	  cozinha,	  com	  esquadria	  de	  fechamento	  (desejável).	  
§ Porta	  próxima	  ao	  jantar.	  

CHURRASQUEIRA	   § Churrasqueira	  (dimensão	  interna	  aproximada:	  0,80	  x	  0,50);	  
§ Deve	  estar	  próxima	  de	  bancada	  com	  pia.	  
	  

LAVANDERIA	   § Equipamentos	  /	  mobiliário:	  tanque,	  máquina	  de	  lavar	  roupas,	  secadora,	  armário;	  
§ Acesso	  coberto	  à	  área	  externa	  (desejável);	  
§ Ligação	  direta	  com	  a	  cozinha.	  

SUÍTE	  CASAL	  C/	  
CLOSET	  

§ Insolação	  de	  NE	  a	  NO;	  
§ Equipamentos	  /	  mobiliário:	  cama	  de	  casal,	  2	  bidês,	  cômoda	  (0,50	  x	  1,00	  m)	  com	  TV;	  
§ Closet;	  
§ Banheiro	  com	  lavatório	  com	  bancada	  (0,50	  x	  0,80	  m),	  vaso	  sanitário	  e	  box	  com	  largura	  
mínima	  de	  80	  cm.	  

DORMITÓRIO	  
SOLTEIRO	  

§ Insolação	  de	  NE	  a	  NO;	  
§ Equipamentos	  /	  mobiliário:	  2	  camas	  de	  solteiro,	  armário	  de	  4	  portas	  (1,80	  x	  0,55	  m	  no	  
mínimo),	  escrivaninha	  (1,00	  x	  0,60	  m),	  bidê.	  

BANHEIRO	   § Lavatório	  com	  bancada	  (0,50	  x	  0,80	  m)	  (individualizado,	  se	  possível);	  
§ Vaso	  sanitário	  e	  ducha	  higiênica;	  
§ Box	  com	  largura	  mínima	  de	  80	  cm.	  

GARAGEM	   § 1	  carro;	  
§ Ligação	  interna	  à	  cozinha,	  jantar	  ou	  lavanderia;	  

	  


