
Propor espaço habitacional é sempre um bom desafio que precisa a todo custo ser suplantado, independente das circunstâncias, condições, dificuldades que 

poderão surgir entre a criação e a realização. Projetar a moradia requer bastante sensibilidade pois estamos entrando em uma esfera delicada, exigente, onde 

temos psicologia, história e cultura e não podemos esquecer dos hábitos, costumes, vícios e espiritualidade. Não é somente um espaço físico que nasce, traz 

consigo a reboque o descanso da alma, todo o sentimento de expectativa do belo, do confortável, o impacto positivo que deverá causar. 

Minha casa minha vida é um sonho de muitos e desafiador para ser executado, e a arquitetura absorve todas as suas nuances para interpretar fisicamente, 

organizando da forma mais confortável possível a moradia para contribuir também na formação de um lar.  

Nossa proposta foi focada na qualidade do espaço, no caso, tanto o privativo (o apartamento) quanto o comum (subsolo e térreo). 

No apartamento valorizamos os espaços sociais integrando sala e cozinha com variedades de layout, também as esquadrias foram exploradas para ampliar o 

horizonte uma vez que o urbano é aberto e a orientação solar permite. Os quartos têm áreas mínimas para favorecer as áreas sociais, para adequação a 

acessibilidade, o banheiro, necessita de um movimento mínimo de alvenaria sem precisar deslocar a bacia sanitária. Todos os ambientes são iluminados e 

ventilados naturalmente. Atendendo a economicidade foi explorado o pé direito mínimo e na mesma linha de pensamento o hall do elevador que contempla 

os hidrômetros, com área mínima que não necessita ser iluminado naturalmente. Todos os shafts de descidas e alimentação já estão definidos.

A proposta é: duas torres mistas e geminadas, bloco A e Bloco B, com acessos distintos através de escada e elevador, sendo o elevador do bloco A adaptado 

para o deficiente e pessoas com mobilidade reduzida. Para acessar ao conjunto tem se escada e rampa para pedestres diferenciados do acesso de veículos. 

Cada bloco comporta 20 apartamentos sendo dez com dois quartos e dez com três quartos, perfazendo 40 unidades e dessas, duas unidades são para 

deficientes. Cada unidade tem sua vaga exclusiva no subsolo. 

O subsolo, que é semienterrado, está proposto para iluminação e ventilação naturais, onde tem contato visual com o pilotís através de uma grande vazio que 

o integra ao conjunto evitando o isolamento completo. Para acessar ao mesmo uma única escada social pois as escadas de incêndio terminam a fuga no pilotís, 

que é economia de equipamento, a mesma está ao lado do salão de festas, onde será mais utilizada e tem mais para a manutenção. 

O pavimento de área comum, pilotís, é ventilado, aberto, integrado visualmente com o subsolo. É onde recebe os moradores e visitantes, está o lazer de todas 

as faixas etárias, playground, convivência, ginástica. A guarita está locada estrategicamente com visão 360º. Destacamos a posição lixo seletivo que de forma 

discreta será recolhido. 

Enquanto paisagem urbana, a arquitetura, optamos por cores calma e neutra com leve toque de cor quente, para diminuir o impacto visual que toda 

construção causa. A forma é literalmente consequência da função, com movimentos suaves e elementos estéticos naturais da planta, sem apêndices. A 

economicidade foi objetivada com isso a nossa proposta reside na simplicidade. 


