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isometrico ilustrativa apto. 
unidade 3 dorm.

isometrico ilustrativa apto. 
unidade 2 dorm.

O EDIFÍCIO
Acomodamos em 5 pavimentos as 60 uni-
dades,12 por andar, 1 vaga por apartamento 
no subsolo. O sexto pavimento será destinado 
a serviços e comércio, tolerado pela subzona 
SZH2, na sobreloja, com acesso independen-
te ao do edifício. 

Esses espaços criam a possibilidade de aco-
modar pequenos negócios locais que frequen-
temente complementam a renda de mora-
dores ou da vizinhança. A proximidade com 
a habitação não apenas exclui gastos com 
deslocamento, como permite uma conciliação 
com as responsabilidades domésticas. Além 
disso, permite que a locação desses espaços 
seja eventualmente revertida em abatimento 
de custos do próprio condomínio. 

VITALIDADE URBANA
Bairros que misturam as atividades tornam-se 
mais seguros e mais utilizados pelas pessoas. 
Residências, comércio e serviços convivem 
pacificamente e se beneficiam mutuamente. 

Essa proximidade estimula deslocamentos a 
pé ou por meios alternativos e de baixo cus-
to e impacto, como bicicletas, que reduzem 
a necessidade do uso do automóvel, descon-
gestionam a infraestrutura urbana e reduzem 
a emissão de poluentes. Estimula-se o comér-
cio local familiar de pequeno porte, base de 
todo o conceito de sustentabilidade urbana. 

PAVIMENTO TÉRREO
A oportunidade de deixar o térreo aberto para 
a rua cria fluxos acessíveis que induzem o 
passante a cortar caminho através da área 
sob pilotis do edifício, o que facilita a chegada 
do público que potencialmente utiliza a sobre-
loja. Reforça-se a ideia do térreo como tran-
sição entre a cidade e o edifício, transforman-
do o térreo numa área pública, de livre acesso, 
em escala local, humana, destinada tanto aos 
moradores do edifício quanto à vizinhança. 

A ampliação do subsolo em direção ao meio 
da quadra cria uma praça seca que se torna 
convidativa devido ao sombreamento a ser 
criado com o adensamento da vegetação ex-
istente. 

Uma portaria controla simultaneamente o 
acesso ao bicicletário e a enxuta área comum 
do edifício, basicamente de uma área de estar 
protegida, poderá ter seu uso redefinido, con-
forme a necessidade do edifício. Um bloco de 
vestiários e sanitários para funcionários tem 
seu acesso independente e isolado. 

SOBRELOJA
A laje recuada descola  os pilares da facha-
da e cria uma diferenciação entre o embasa-
mento (espaço público) e o corpo do edifício 
(espaços privados). As escadas metálicas nas 
extremidades sinalizam visualmente o acesso 
às sobrelojas.  

Blocos com banheiros públicos nas extremi-
dades delimitam a área dos conjuntos comer-

ciais que tem suas divisões internas flexíveis, 
podendo ter conjuntos que acomodem desde 
um serviço de costureira, salão de beleza, até 
um escritório de empresa. A circulação central 
reproduz as circulações horizontais dos an-
dares superiores.  

No meio desse pavimento, assim como nas 
extremidades, ambientes públicos de estar, 
áreas de transição, descanso mais reservadas 
funcionam como praças e mirantes. 

CIRCULAÇÕES HORIZONTAIS E 
VERTICAIS
Vazios entre as circulações horizontais dos 
andares e as paredes dos apartamentos cri-
am uma circulação contínua do ar em efeito 

chaminé: o ar quente sobe, trazendo para o 
interior o ar renovado. 

Essa circulação é coberta, protegida de chu-
va, mas aberta tanto em cima, para saída do 
ar quente, como nas extremidades, permitin-
do a entrada dos ventos predominantes. 

O bloco de escada e elevadores abre-se para 
um hall, protegido, banhado de luz natural, 
com uma grande abertura, ele funciona como 
varanda e estar coletivo do andar, criando 
uma sequência vertical de mirantes em alturas 
distintas. 

Nos trajetos das circulações horizontais e 
verticais o horizonte é sempre um recorte de 
céu, o que reduz significativamente o impacto 
da densidade da edificação e amplia as di-
mensões dos ambientes construídos. 


