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VISTA COBERTURA VISTA TERREO FACHADA NOROESTE

Direito à moradia é diferente de acesso à moradia. Acesso à moradia é 
inclusão social, urbana, cível, de toda a população. Acesso à habitação 
de qualidade. O escopo da habitação de interesse social é tirar o maior 
número possível de famílias de situação precária a informal.

Este escopo permeia todas as esferas de governo, e muitas das esca-
las de projeto na profissão do arquiteto-urbanista. Dentro deste tópico a 
função social do arquiteto é atender o máximo possível de famílias com 
qualidade.

A diretriz urbanística da zona é de adensamento, uma vez que permite 
a ocupação de 100% do lote e apresenta um potencial construtivo de 7 
vezes a área do lote. Entendemos que é preciso o aproveitamento máximo 
do potencial construtivo dos terrenos e de uma otimização de planta para 
obter o maior número de unidades por pavimento. Na equação, número 
de unidades = número de famílias atendidas. Quanto maior esse núme-
ro, maior o amortecimento do custo de construção e de manutenção por 
família.

ÁREAS COMUNS
Os térreos são separados das áreas públicas por fossos de iluminação 
e aeração do estacionamento possibilitando que permaneçam livres de 
cercas altas que eliminam o espírito dos pilotis livres.

Entre os pilotis há um playground, vestíbulos de acesso dos blocos, guar-
itas, armário de correpondências, abrigos de gás e água e um salão de 
festa para cada bloco equipado com cozinha, despensa e banheiros.

Os pórticos da estrutura dão ritmo ao vão livre e são posicionados bancos 
de estar aproveitando as visuais do entorno imediato.

SISTEMA CONSTRUTIVO
O edifício é composto pelo sistema construtivo laje-viga-pilar moldados in 
loco. Trata-se de técnica tradicional no Brasil com farta disponibilidade de 
mão de obra pelo território nacional.

A construção em concreto apresenta a melhor equação custo benefício 
e expressão tectônica possibilitando grandes vãos para o térreo, entre 
unidades, nos fossos de ventilação e no estacionamento. 

A alvenaria somente de vedação pode se adapta ao programa e a estru-
tura, podendo ser removida ou alterada internamente sem prejuízo à vida 
útil do edifício. As paredes entre unidades são de blocos da família de 
15cm e as internas são de blocos da família de 9cm.

Os materiais aparentes além de economizarem a aplicação de reboco, em-
boço e tinta, possibilitam uma linguagem da sinceridade e funcionalidade 
das componentes, materiais e do programas da edificação.

FICHA TÉCNICA
3 tipologias de unidades
12 unidades por pavimento
72 unidades por edifício
35% das unidades com 3 dormitórios
65% das unidades com 2 dormitórios

Foi definido como premissa que todos os cômodos pudessem usufruir de ilumi-
nação e ventilação naturais com qualidade. Também que as salas e dormitórios se 
voltassem para as fachadas exteriores da edificação. Essas premissas nortearam 
e ajudaram a moldar a volumetria do edíficio.

DIAGRAMAS
Em preto as unidades, em cinza as torres de elevador + escadas.
É possível observar que o interior do edifício foi aberto, com a circulação hori-
zontal avarandada voltada para prismas de iluminação e ventilação. As unidades 
centrais avançam, dividindo as circulações e acessos do edifício em dois blocos 
de forma que as unidades se agrupem em seis, ao invés de doze, vizinhos convi-
vendo nos acessos por pavimento, o que gera um clima mais intimista nas áreas 
comuns.

horta na cobertura 1,45m² cobertura
e detalhe de brises e caixilhos na 
fachada sudeste

painéis solares
detalhe de brises na fachada noroeste

sistema de aquecimento solar

relógio de água individual

água quente painel solar >> boiler

água fria >> boiler

coluna de água quente
coluna de água fria
água fria >> painel solar
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unidade quina 3 dormitórios 66,22m²

unidade fachada 2 dormitórios 55,41m²

unidade central 2 dormitórios 61,06m²

unidade quina acessível 3 dormitórios 66,22m²

unidade fachada acessível 2 dormitórios 55,41m²

unidade central acessível 2 dormitórios 61,06m²
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