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3 DORMITÓRIOS
nível: pavimento tipo
área interna: 67.5m²

área total: 76.5m²

2 DORMITÓRIOS
nível: pavimento tipo
área interna: 50.3m²

área total: 57.8m²

MALHA ESTRUTURAL HABITAÇÕES x VAZIOS

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL VISUAIS
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 O conceito inicial do projeto é para Habitação Social Coletiva e partiu 
da necessidade de uma construção limpa, clara, obedecendo as normas, 
funcionalidade, conforto térmico, proteção contra incêndios e facilidade de 
execução, adequando sustentabilidade, acessibilidade e inclusão social, bem 
como plasticidade e estética.
Tendo em vista a topografia ser praticamente plana, foi criado um módulo 
padrão facilmente adaptável para cada lote, podendo ser rebatido, girado ou 
simplesmente repetido. Cada módulo possui dois subsolos (garagens), térreo 
(pilotis) e três pavimentos tipo compostos cada um de seis apartamentos, 
sendo quatro de 2 dormitórios e dois apartamentos de 3 dormitórios.

 Os apartamentos com dois dormitórios possuem estar/jantar, cozinha, 
área de serviço e um banho. Os apartamentos de três dormitórios possuem 
os mesmos ambientes mais um banho, com jantar mais espaçoso.
A implantação geral do projeto priorizou o conforto, lazer e deslocamento 
dos usuários tanto na integração das áreas urbanas como nas áreas 
condominiais. Os acessos de pedestres aos prédios são feitos principalmente 
pelas vias principais dando prioridade ao transporte coletivo e os acessos 
dos automóveis pelas vias secundárias, com exceção dos dois lotes centrais 
da quadra “F”, a qual possui seis lotes no total e invariavelmente estes terão 
acesso de veículos pelas vias principais. Os lotes são conectados por um 
eixo principal e eixos transversais secundários, pavimentados e gramados 
entre eles, onde estão previstos equipamentos, praças e vegetação.  

  No Pavimento térreo foram colocados dois apartamentos com total 
relevância à acessibilidade, levando em consideração rampas de acesso 
com pouca inclinação, box/garagem próxima, maior largura das portas 
e circulações, além dos itens citados no primeiro parágrafo. Também no 
piloti terá espaço central de estar, arborizado e com espelho d’água, sendo 
uma área descoberta permitindo ventilação e conforto térmico, conforme 
demonstrado no corte.
 A cobertura foi criada com uma área em telha e uma “laje” técnica 
impermeabilizada a fim de possibilitar a colocação de painéis solares, 
manutenção e acesso aos reservatórios superiores.
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