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b’ O projeto permite acessibilidade física a todos os 
pavimentos por meio de um conjunto de rampa e 
escada. Os edifícios apresentam duas tipologias de 
unidades – três quartos acessível e dois quartos – 
dispostos em pavimentos tipos com circulações que 
promovem encontro e convivência.
Apresenta signicativa qualidade ambiental por meio 
de estratégias de condicionamento passivo como 
terraço com cobertura verde, , cobogós resfriados brises 
e vegetação, espelhos dágua. Apresenta também 
melhora na eciência energética e aproveitamento de 
recursos como captação e aproveitamento de água 
da chuva, aquecimento solar da água e grandes 
esquadrias em vidro que permitem melhor iluminação 
natural e ainda ventilação seletiva.

Também uma moradia por atender às necessidades domésticas de diversos grupos familiares e adotar estratégias 
que possibilitam essas famílias dar , transformá-lo, apropriar-se. identidade a esse objeto arquitetônico
E, além disso, é . Conforma-se como tal por inserir esse objeto transformado em , em um contexto Habitação lar
melhorado, oferecendo acesso a redes de infraestrutura urbana e promovendo melhora na qualidade de vida 
dos que virão mas também para aqueles que ali já estão.

   “Uma unidade, uma casa, um objeto arquitetônico onde se aplicam inovações tecnológicas, construtivas e projetuais.
Também uma moradia por atender às necessidades domésticas de diversos grupos familiares e adotar estratégias que possibilitam essas famílias dar identidade a esse 

objeto arquitetônico, transformá-lo, apropriar-se. 
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Assim, o projeto propõe conjuntos de edifícios soltos do lote 
por meio de pilotis e garagem semi enterrada. Essa proposta 
cria a possibilidade de uso da cobertura como espaço 
comunitário de lazer, a utilização das garagens como 
espaços sombreados e ainda garante a permeabilidade 
visual da área. Esse controle visual também se torna físico pela 
urbanização que integra os blocos – ainda que se possa 
separá-los – garantindo uma adequação da proposta a partir 
do uso.

Áreas coletivas que seguem como largas calçadas e sobem aos 
pavimentos, na forma de generosa rampa, leva junto a ideia que 
habitar vai além de ocupar uma casa. Habitar é conviver, é 
também viver a cidade.É a relação de vizinhança, de reconhecer 
o outro como igual e como convivente, como aquele que cuida e 
é cuidado. É essa relação que traz segurança e garante o 
controle social do espaço de todos.

As unidades, como respostas às demandas por vezes 
inesperadas é entendida como espaço do individual, bem 
dimensionado e confortável, que responde à famílias 
reconstituídas, àquelas que recebem seus idosos ou as famílias 
com pessoas com deficiência. Mas também como coletivo 
quando o espaço da unidade volta-se à circulação e cria o 
espaço da conversa na soleira da porta. Também coletivo 
quando essa circulação amplia-se na cobertura e faz o 
espaço do encontro.


