
Lote mínimo Arroio do Meio Lote mínimo padrão Brasileiro Iinterseção entre lote mínimo de

Arroio do Meio e Brasileiro

Um lote mínimo de 5x20

100m²

Dois lotes mínimos criados Um lote mínimo de 

Arroio do Meio para terrenos de Interesse Social Lei Nº 6.766, de 19 Dez de 1979 
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Recuo de fundos= 10% da profundidade Recuo de fundos= 10% da profundidade

Recuo de frente: para terreno com até

125m² - 2m na frente

Recuo de frente: opção para veículo

2m mínimo +3m = 5m
Sobra 16m de terreno

Sem possibilidade de vaga carro
Sobra 13m de terreno

Com possibilidade de vaga carro
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Considerando todos os recuos necessários
e considerando o tamanho do módulo adicional

Mais uma possibilidade de lote mínimo
Terrenos disponíveis no mercado
10x30

15x30

10x20

 Uma das normas que foram levadas em consideração para a concepção do tamanho do lote mínimo, foi a que diz respeito aos tamanhos mínimos de lotes para a cidade de Arroio do Meio (Plano diretor de Arroio do Meio) Além de entender qual deveria ser o tamanho mínimo de lote para o município, foi levantado quais são as dimensões mínimas propostas pelo governo federal através da lei Nº6.766/79 de 19 de Dezembro de 

1979 que consta as medidas mínimas de lotes que o governo federal exige. A prefeitura de Arroio do Meio solicita lotes mínimos para loteamento de interesso social de 10x20m sendo 10m de testada, e o Governo Brasileiro pede lotes que tenham 5x25m. Através desses dados, foi possível fazer uma  interseção de informações e medidas e entender qual deveria ser o lote mínimo para propor um protótipo de habitação mínima. Essa 

interseção resultou em um lote mínimo de 5x20m, conforme os diagramas a seguir.  Com base nesse terreno mínimo, lançou-se a ideia de uma casa modelo que pudesse ser ajustada a outros terrenos com dimensões semelhantes e em regiões com clima semelhante para quem quisesse fazer uso desse projeto. Entretanto, enquanto se planejava o loteamento foi possível visualizar quem nem sempre seria possível carimbar lotes com 

exatamente 5x 20 metros, já que o terreno destinado ao loteamento possui características particulares diferentes de terrenos retangulares tradicionais. Por isso, alguns terrenos ficaram com uma profundidade maior, porém a largura mínima sempre foi mantida (5m) Foram considerados lotes mínimos de esquina, ou seja, lotes que necessitam um recuo de jardim, estes, recebem a medida de 5m mais os 1,50m de recuo de jardim. 

Além dessa constatação feita em projeto, existe um mercado muito vasto de lotes medindo 15x30na cidade de Arroio do Meio e isso também serve como justificativa para que se fosse pensado em um terreno com dimensões maiores - para que, se um investidor desejar fazer a construção do protótipo para venda, ele possa usar terreos disponíveis no mercado.   Para terrenos  com profundidades maiores  não ficarem com muita área 

livre, e já se pensando que é normal o morador querer ampliar a edificação quando existe um saldo de terras, se pensou em mais um módulo que pode ser acoplado a edificação existente. Mas, vale lembrar, que esse módulo só é possível de ser viabilizado para terrenos que tenham no mínimo 23,60m ( já considerando todos recuos e a medida do módulo adicional); Esse módulo embrião a mais é mais uma possibilidade oferecida ao 

morador, para que ele possa fazer uso que achar pertinente;
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          O mobiliário da praça também foi pensado de forma modular, usando blocos de concreto

e madeira com formatos diferentes. Ainda, é possível ser adicionada uma área de academia

para a comunidade.

          O acesso principal ao loteamento se da pela Rua Bela Vista, via coletora do bairro Bela Vista.

A rua principal do loteamento possui uma larga calçada com um belo paisagismo em seu 

percurso. Composição de mobiliário modular e árvores como Plátanos.  

              Visual para casas sobrados através da praça/área verde, área verde oferecida para todo

o município de Arroio do Meio.
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