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Os estudos se voltaram para definição tipológica da unidade habitacional, tendo-se optado pela proposição de 
moradias tipo em com 49 m² que estabelecem um razoável padrão de ocupação do espaço e de 2 pisos no último pavimento 
com escada interna, em área aproximada de 54 m2 por unidade. Não apenas uma habitação-tipo, mas alternativas a serem 
combinadas em blocos de unidades diferentes com a mesma conformação conceitual. Os acoplamentos por superposição, 
sobreposição e geminação das unidades habitacionais geram os blocos de até 4 pavimentos com acesso por escada externa 
para as habitações, acessíveis a partir do segundo pavimento. 

As lajes pré-moldadas em concreto e recobertas com telhado verde na cobertura das unidades acentua ainda mais a 
diversidade morfológica dos grupamentos edificados.  

Uma característica importante consiste no aparente desalinhamento das edificações sugerido pelos avanços e 
recuos das fachadas, contribuindo para amenizar a regularidade geométrica do traçado das ruas. 

Este aspecto consiste na unidade estética resultante da articulação das diferentes partes entre si e com o todo. 
Trata-se daquilo que se costuma chamar “a unidade na diversidade”. Ao mesmo tempo em que as moradias se evidenciam 
formalmente como indivíduos arquitetônicos, dotados de personalidade própria e feições autônomas, elas participam e se 
integram dialeticamente na constituição da forma geral da edificação.  

Acrescente-se às definições de projeto aquelas referentes à SUSTENTABILIDADE: em pesquisas desenvolvidas pela 
COPPE/UFRJ (Santos, Myrthes M.), com comparações realizadas diretamente entre um conjunto habitacional que utiliza o bloco 
cerâmico e outro com alvenaria tradicional, resultam que no sistema com o Bloco Cerâmico verifica-se uma economia de 
energia da ordem de 9.200.000 kcal ou 47% na comparação das duas tipologias construtivas. Isto representa a energia de 
1.100 litros de gasolina ou 12.100 km percorridos, ou ainda a energia necessária para a fabricação de outros 3.000 blocos 
cerâmicos, ou aproximadamente 20% de uma nova edificação habitacional de mesma tipologia. Sendo, portanto excelente 
beneficio nos aspectos econômico e energético.  
Se comparado ainda com a estrutura de concreto armado economiza quase 50% da energia consumida na construção de 
edificações similares.  

As unidades térreas possuem geometrias ligeiramente diferentes daquelas verificadas nos pavimentos superiores, 
havendo avanços e recuos nos limites de suas plantas. Os avanços possibilitarão o uso da área existente sob a circulação 
externa de acesso às unidades elevadas. Já os recuos constituirão os pátios cobertos de entrada das habitações rés do chão, 
além de permitirem, como veremos adiante no texto, passagem às praças internas aos blocos, conformadas pelo agrupamento 
destes. 

A escada é um elemento semi-público, ligado diretamente à rua, e que não possui nenhuma barreira de acesso para 
seu uso. Sua existência, portanto, não gera nenhum custo (energia, controle etc) para as unidades que dela se servem, exceto 
aqueles de manutenção mais elementar.  

Além de algumas partes das instalações de infraestrutura, o telhado e caixas d’água são os únicos elementos de 
responsabilidade condominial, já que cobre e serve a todo o bloco. 

As unidades habitacionais terão área de, aproximadamente, 49m² (área útil), de acordo com o estabelecido pelo Termo de 
Referência que acompanha as indicadas especificações. Os ambientes exigidos pelo referido documento, nas unidades térreas e dos 
pavimentos e nas unidades dúplex, serão dispostos conforme imagens de desenhos. 

O Conjunto Habitacional, como um todo, será composto por diversos prédios, constituídos, cada um, do agrupamento dos blocos. 
Esse agrupamento far-se-á a partir da geminação dos blocos, lado a lado e justaposição, fundo a fundo. 

Se tomarmos um sistema plano de coordenadas cartesianas como referencial para a geminação dos blocos, posicionados 
conforme ilustração são possíveis infinitas geminações usando-se como plano de rebatimento o eixo das ordenadas (y) e uma única a partir do 
eixo das abscissas (x). Ainda que não totalmente utilizadas neste caso, em função da densidade mais baixa do que poderia ser conseguida com 
a utilização de premissas de possíveis remembramentos dos lotes dentro da quadra, o que não é permitido no programa e não utilizado na 
proposta atual 

A3

CORTE LONGITUDINAL

TÉRREO

FACHADA LATERALFACHADA FRONTAL

IMPLANTAÇÃO

1ºPAVIMENTOTÉRREO 2ºPAVIMENTO 3ºPAVIMENTO

UNIDADES HABITACIONAIS COLETIVAS SOL NASCENTE


	Página 1

