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As premissas de projeto são a urbanidade, a espacialidade, a escala humana, a 
racionalidade construtiva e a sustentabilidade.

A proposta traz um conceito de qualificar o coletivo com o melhor das caracte-
rísticas individuais. Ao princípio de igualdade -o apartamento é exatamente o 
mesmo-, se contrapõe o princípio da diversidade -Os módulos são agrupados 
em tipologias individualizadas de modo a aproveitar melhor as características de 
cada lote. O ambiente urbano é composto de edificações diferenciadas a partir 
de uma mesma base projetual.

A urbanidade

Cada lote é resolvido individualmente, com o uso de uma tipologia especifica, na 
forma de uma “miniquadra” otimizada para cada tipo de implantação de modo a 
privilegiar a melhor orientação (quadrantes leste e norte), o melhor aproveita-
mento de vagas em cada lote, e a alocação dos recuos internos para compor 
um “boulevard” interno que funciona como um playground ao tempo em que é o 
vetor para integração visual de todo o conjunto. 

Cada tipologia é construída a partir de um módulo básico de duas unidades por 
pavimento, que são agrupados para formar dois modelos de oito unidades por 
pavimento (trinta e dois apartamentos) e um de nove unidades (trinta e seis 
apartamentos). Os recuos foram integralmente obedecidos e cada lote é uma 
unidade autônoma.

De acordo com as dimensões dos lotes, foram implantados cinco módulos de 
36 apartamentos, quatro módulos de 32 apartamentos (modelo A) e cinco 
módulos também de 32 apartamentos (Modelo B) formando um total de 468 
unidades. Poderíamos atingir 500 unidades sem prejuízo estético, caso houves-
se a flexibilização para acrescentarmos 4 unidades numa ocupação parcial de 
um hipotético 5º pavimento. Há espaço disponível para alocar, neste mesmo 
layout, 32 vagas, distribuídas em oito lotes.

Civilidade, afabilidade,  benevolência, benignidade, brandura, cortesia,  sociabili-
dade são sinônimos de urbanidade. O tratamento de todos os espaços traz o 
respeito do desenho urbano pelos seus usuários, e recebe de volta, invariavel-
mente o convívio harmonioso  deles entre si e com o ambiente construído.

A espacialidade

Diferentemente da implantação frente e verso, as edificações formam, seja no 
agrupamento de módulos, seja na orientação dos apartamentos, uma disposi-
ção de pelo menos três quadrantes. O próprio apartamento tem janelas para 
pelo menos dois quadrantes ortogonais sempre que possível.  Esta característi-
ca cria micro espaços onde cada unidade tem seu próprio horizonte. Novos 
ventos, de outras direções tornam-se disponíveis o que contribui para o confor-
to térmico. 

Uma caminhada, alternando cenários internos e externos traz a sequência de 
surpresas a cada esquina, a cada virada. O jogo de volumes, apesar da simplici-
dade dos módulos, traz um conjunto de oportunidades de diálogo entre os 
moradores e o ambiente construído. As fachadas orientadas para o boulevard 
tem o mesmo valor que as orientadas para a rua. A noção de frente e fundo não 
é mais aplicável nesta proposta de desenho urbano. A qualidade do ambiente 
externo cresce com o nivelamento entre as unidades e, no final, o que se eleva é 
o conjunto.

A escala Humana

O apartamento é a célula de convivência. Os ambientes têm um layout confortável 
mesmo que a área útil esteja próxima dos mínimos. O dimensionamento foi realiza-
do de modo a não criar embaraços a utilização mantendo o respeito ao usuário. A 
área útil total é 45,04 m2 e a área construída por unidade é 50,38m². Todos os 
apartamentos são adaptáveis e o agrupamento em até 8 unidades interligadas torna 
mais viável o rateio de um ascensor vertical. Todas as unidades têm ventilação 
cruzada, do total, somente vinte estão orientadas para o quadrante oeste.

A concepção de módulos unidos formando um edifício em torno de um pátio interno 
traz de volta o conceito de vizinhança 

Racionalidade Construtiva

O uso de alvenaria estrutural em blocos de cimento e laje fundida é uma solução de 
baixo custo e fácil execução. Após a locação os módulos básicos, exatamente 
iguais, são interligados por lajes com acabamento em concreto polido nas duas 
faces. As esquadrias também são moduladas e as demais especificações atendem 
aos pré-requisitos do Minha casa, Minha vida.

As pavimentações dos passeios e caminhos internos são em piso grama, piso de 
concreto intertravado e concreto nivelado a úmido nas praças internas. A utilização 
de um conjunto de materiais dos mesmos fornecedores dos blocos de cimento 
garante verticalização e otimização de custos e processos. A modulação dimensio-
nal de todos os elementos construtivos permite obter a eficiência da construção 
industrializada mesmo que use o processo artesanal na execução das alvenarias.

Sustentabilidade

O primeiro item de sustentabilidade é o conforto térmico, consequência da priorida-
de para orientação aos ventos dominantes. Este conceito é ampliado com a implan-
tação de jardins com arvores  e pavimentação em piso grama o que qualifica ainda 
mais o microclima Reaproveitamento de aguas pluviais e aquecimento de agua com 
placas solares já são previstos no Programa MCMV. Luminarias de alta eficiência 
podem ser acrescentadas para melhorar a assinatura energética do empreendimen-
to. 

A obra também tem baixo impacto ambiental, as implantações respeitam a topogra-
fia e as técnicas construtivas são pouco poluentes e invasivas.
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