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PAVIMENTO TIPO  8 UNIDADES / PAVIMENTO ( ÁREA COMPUTÁVEL = 522,3m² )                                             64 UNIDADES HABITACIONAIS
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Concurso Nacional de Arquitetura
edifícios de uso misto em
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AVENIDA ALAGADO

O projeto para os edifícios multifuncionais 
situados nos lotes B e C da quadra CL 108 
na Região Administrativa de Santa Maria 
buscou priorizar a criação de um espaço 
de convívio central, de uso público, entre 
os volumes edificados sem entretanto com-
prometer a densidade máxima possível de 
ocupação do terreno. 

Para tanto, optou-se por implantar os blo-
cos de comércio e serviço junto às laterais 
dos lotes voltadas para as áreas públicas 
ocupadas pelos bolsões de estacionamen-
tos, junto às faces Sudoeste do Lote B e 
Nordeste do Lote C, visto que não existe 
necessidade de recuo da edificação em 
relação à essas áreas, estando em confor-

midade com a legislação local.
O espaço resultante dessa implantação 
configura uma praça entre os blocos cri-
ados, que permite a sua utilização tanto 
para os moradores como clientes e lojistas, 
assim como os moradores da região. Esse 
espaço, de uso público, oferece um “gen-
tileza urbana” para a Região Administrativa 

de Santa Maria, e que estabelece conexões 
de uso e visuais com a vizinhança imediata. 
Para a conformação desse espaço de uso 
público, o projeto adotou como premissa a 
liberação do piso térreo da ocupação por 
estacionamentos de veículos, fazendo uso 
de dois subsolos para abrigar as vagas des-
tinadas aos moradores. 

A PRAÇA  A praça criada ocupa uma gen-
erosa porção do nível térreo, sendo que os 
usos destinados ao comercio e portaria de 
aceso às moradias estão dispostos embaixo 
das edificações. A área permeável atende 
ao mínimo exigido pela legislação, corre-
spondente à 120 m², e encontra-se junto 
ao recuo frontal e nas laterais à SO e NE 

dos lotes B e C, respectivamente.
O paisagismo busca permitir o máximo de 
usos possíveis do espaço central, configu-
rando uma praça de perímetro retangular 
e com piso uniforme, entremeado por jar-
dins. Um pergolado dá unidade aos dois 
edifícios criados, unindo visualmente os 
dois lotes no sentido longitudinal.


