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A Esfera Jr.



Fundada em outubro de 2014 por estudantes do curso de Engenharia Civil da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande
do Sul), a Esfera Jr. surgiu como EJECiv - Empresa Júnior de Engenharia Civil, sendo parte do Movimento Empresa Júnior e
visando proporcionar ao universitário a vivência empresarial durante a graduação. Em 2019, foi integrado à empresa o
curso de Arquitetura e Urbanismo, ampliando nosso portfólio. Desde então, houve uma preocupação em representar as
duas áreas e aproveitar ao máximo a troca de experiências e conhecimento entre estudantes de dois cursos que, apesar
de diferentes, têm os mesmos objetivos dentro da empresa.  Em 2022, após um período de desenvolvimento da cultura
interna, um passo muito importante para a consolidação da parceria entre os dois cursos foi dado: o novo nome
Esfera Jr. - Arquitetura e Engenharia Civil.

Somos uma associação sem fins lucrativos, formada e gerida por estudantes, situada dentro da UFRGS, e fazemos
parte de um modelo de extensão das atividades da graduação, o qual tem o propósito de aproximar os estudantes
do mercado de trabalho, aperfeiçoando habilidades como liderança, comunicação e trabalho em equipe.

Pautados em empreendedorismo e inovação, buscamos oferecer, aos estudantes da Universidade, a capacitação e o
espírito empreendedor que o mercado de trabalho exige e, ao mercado, a excelência nos serviços prestados,
realizados por graduandos empenhados e atualizados com o acompanhamento de profissionais especializados nas
áreas.

Dessa forma, realizamos diversos serviços com a parceria de empresas e da Universidade para que a equipe possa se
qualificar e aliar a teoria à prática. Com isso, grande parte do valor arrecadado pela empresa atua como um estímulo
à educação, evidenciado por meio de cursos e capacitações que proporcionam o desenvolvimento de projetos que
geram um impacto significativo na sociedade.



arquitetura 
de interiores
A arquitetura de interiores compreende o
planejamento e a gestão de um conjunto
de soluções para ambientes, idealizando e
projetando o espaço, levando em conta
não apenas a valorização estética, mas
também o aproveitamento do espaço de
maneira eficiente, possibilitando a melhor
experiência para aqueles que utilizarão o
espaço.
Ainda, aplicando essas soluções
arquitetônicas de modo mais sustentável,
a Esfera Jr. oferece o Projeto de interiores
para containers.



manu e ramaille.
Av. Cristóvão Colombo, 1248

Colaboradores: Hariane Mistura , Caroline Jahn,
Natan Bregalda e Sofia Idiart

o briefing
Um dos mais recentes projetos de
arquitetura de interiores feito pela Esfera
JR. O objetivo era trazer um novo
conceito para a sala de estar e hall de
entrada de um apartamento do casal,
para que as moradoras pudessem
aproveitar melhor o espaço. Além disso,
também era preciso repensar o quarto
principal para que fosse transformado
num escritório e quarto de visitas.







Objetivando que a sala fosse usada para
jantares com amigos e família, buscou-se
gerar melhor fluxo e distribuição do
mobiliário existente. A mesa de jantar passou
a ficar voltada para a janela com vista para o
pôr do sol no Guaíba. Foram utilizadas
pinturas e decorações altas nas paredes para
contrastar com o mobiliário baixo.

O quarto precisava ser transformado em um
escritório que pudesse ser usado durante
todo o dia para atendimentos e consultas
online. Também precisava ter um sofá cama
para atender aos visitantes da residência. O
objetivo era gerar espaços iluminados e com
muita vivacidade, que otimizassem o dia a
dia das clientes.

Layout da sala

diretrizes

Layout do quarto/escritório



O projeto conta com espaços flexíveis
e adaptáveis às necessidades das
clientes, garantindo bom fluxo e
proporcionando integração entre os
ambientes.



laudos 
técnicos
Trabalhamos com diversos laudos, sendo
o principal o Laudo Técnico de Inspeção
Predial (LTIP). 
Ele evita custos futuros de manutenção,
visto que identifica precocemente os
problemas da edificação. Ademais, é um
documento obrigatório por lei para as
residências multifamiliares, com mais de
cinco anos e mais de dois pavimentos, em
Porto Alegre e deve ser renovado a cada
cinco anos. A sua falta é passível de
multas pela prefeitura.
Além do LTIP, trabalhamos também com:
Laudo de Marquise, Laudo de Sacada,
Laudo de Vistoria do Imóvel e Laudo de
Vistoria Cautelar da Vizinhança. 



cipriani.
Av. Túlio de Rose, 400

Colaboradores: Arthur Zagonel, Gustavo Prado Vares,
e Helena Pooli

Parceiro: Mercure Engenharia Integrada

o laudo
O LTIP Cipriani foi o maior laudo técnico
feito pela Esfera Jr. A grande área do
condomínio exigiu que fossem feitas
várias visitas para que as patologias
fossem identificadas e, assim, uma
inspeção bem detalhada estabelecida.
Para a facilidade de entendimento da
documentação, cada bloco recebeu um
memorial onde foram descritas todas as
patologias identificadas, o que deveria
ser feito em cada uma e a prioridade de
execução das medidas corretivas. 





levantamento
de medidas e
modelagem 3D
Apesar de muitas empresas, como a
própria Esfera Jr., já fazerem suas
modelagens em um software BIM, muitas
ainda trabalham exclusivamente com 
 CAD. Então, executamos o redesenho de
projetos antigos feitos em CAD, trazendo-
os para a dinâmica BIM. Ainda, caso os
projetos antigos sejam inexistentes,
realizamos o levantamento arquitetônico
para o recolhimento de medidas e a
posterior elaboração da modelagem. 



raízen.
Esteio - RS

Colaboradores: Giovanni Marcon, Henrique Quadros
e Pedro Bellini

o projeto
Nosso primeiro projeto de modelagem e
renderização, a Raízen é uma empresa
brasileira de energia. A intenção deles
quando procuraram a Esfera Jr. era a de
modelar o espaço de uma unidade com
90 mil metros quadrados. 
Armazéns, tubulações, estruturas
metálicas, pavimentação, e vegetação
foram modelados mantendo fidelidade
ao local.
No final do projeto, elaboramos imagens
e vídeos do local, evidenciando quais os
percursos que deveriam ser feitos pelos
caminhões dentro do pátio da unidade
Raízen. 





PPCI
O Plano de Proteção e Prevenção Contra
Incêndios - PPCI consiste no projeto que
prevê as alternativas de combate e de 
 precaução a incêndios, preservando a
integridade física e patrimonial das
pessoas sitiadas na edificação.
Todos os anexos, memoriais descritivos e
de cálculos e as plantas representativas
seguem as normas técnicas exigidas para
a aprovação junto ao Corpo de Bombeiros.
Apresentar o PPCI em dia é um
compromisso do síndico ou do
responsável pela edificação. A não
realização ou vencimento do mesmo é
passível de multas. 



bavaria.
Rua Dona Leopoldina, 392

Colaboradores: Rodrigo Dutra e Tiago Matte

Parceiro: Fernanda Pinheiro Machado

o projeto
O Plano de Prevenção e Proteção Contra
Incêndios realizado no edifício Paulina
levou em conta as Resoluções Técnicas e
Normativas propostas pelo Corpo de
Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul.
O espaço residencial de 750,9 m² recebeu   
extintores, brigada de incêndio e
iluminação, sinalização e saídas de
emergência. 



O cuidado no cumprimento das normas é algo essencial
durante todo o projeto. Em edificações já existentes,
como o edifício Bavária, é necessária total atenção nas
irregularidades que precisam ser contornadas. 



plantas para
regularização e
usucapião
A regularização tem como objetivo solucionar
pendências do imóvel, junto a cartórios de
registro de imóvel, órgãos municipais, cadastros.
A falta dela  impede o financiamento bancário
para aquisição ou reforma, a sua venda ou o
licenciamento da atividade de uso, ficando
sujeito a multas, fechamento da atividade e
embargo. 
Já o usucapião envolve o processo de aquisição
do direito à propriedade de um bem móvel ou
imóvel, em função de tempo de uso. 
Alguns documentos exigidos para dar entrada
nos processo citados junto à Prefeituira
Municipal (PMPA) e que a Esfera Jr. oferece são:
Plantas de Situação, Plantas de Localização,
Plantas Baixas, Memorial descritivo e a emissão
da Responsabilidade Técnica.  



sirnei.
Rua Primeiro de Maio, 209

Colaboradores: Davi Radünz Lazzari e Vitor de
Mattos da Silva

Parceiro: Mercure Engenharia Integrada

o processo
Para elaboração das plantas, a equipe,
em uma primeira etapa, visitou a
edificação junto do parceiro. Assim, in
loco foi feito o levantamento das
medidas necessárias para o projeto.
Foram realizadas com base nos dados
das plantas de situação e localização e 
 junto das plantas baixas dos dois
pavimentos de ambas as construções
presentes no terreno. 



A planta de situação apresenta o
posicionamento do lote no tecido
urbano. É uma visão macro, já que
nela estão presentes dados como o
sistema viário do entorno. 

Planta de Situação

Planta de Localização

Planta baixa do pavimento térreo e do
pavimento superior da construção na
parte frontal do lote.



www.esferajr.com.brwww.facebook.com/esferajr/(51) 98446-5417@esferajr


