
O projeto prioriza as conexões entre as edicações e a malha urbana existente. Foram consideradas na denição do 

partido arquitetônico, especialmente, a ventilação predominante e a insolação durante o ano, as características 

arquitetônicas do entorno, a posição das ruas adjacentes, o acesso aos lotes e a declividade do terreno. O projeto leva 

em consideração questões relativas à qualidade e à sustentabilidade (ambiental, econômica, social e cultural) e 

também o aspecto tecnológico, privilegiando a economicidade e a agilidade construtiva. Como se volta para moradia 

de interesse social, foram adotadas estratégias passivas de conforto ambiental, como promoção da ventilação cruzada 

e sombreamento das aberturas.



Uma vez que não foi possibilitado o remembramento e o gabarito esteve 

limitado a quatro pavimentos, pela restrição ao uso de elevadores, o projeto 

busca atingir o máximo do potencial construtivo de cada lote, 

individualmente, buscando aproveitar a legislação vigente. 

Os apartamentos são distribuídos em todos os níveis, inclusive no térreo e 

as unidades voltam-se para as direções nordeste, sudeste e noroeste. Para 

o caso das unidades térreas, houve uma preocupação em se garantir a 

privacidade e segurança daquelas habitações. Assim, as circulações, 

diretamente ligadas àqueles apartamentos foram isoladas das áreas de uso 

comum dos pilotis.

A integração entre as quadras é proposta através de um passeio peatonal, 

que atravessa todos os lotes e as vias adjacentes, conectando os edifícios 

ao entorno.

Passeios, agenciamentos e áreas ajardinadas conectam os pilotis dos 

edifícios aos passeios públicos e ruas adjacentes, criando um sistema de 

conexão e acessibilidade aos diversos usuários.

As vagas destinadas aos moradores distribuem-se todas no nível de pilotis, 

de modo a evitar a construção de garagens em subsolo; não foi alterado o 

desenho original das quadras, preservando-se, inclusive, a disposição das 

vagas e rampas já existentes, voltadas para as ruas do entorno.
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14 BLOCOS X 30 UNIDADES

420 APARTAMENTOS
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O apartamento é composto de uma sala para 

dois ambientes (1), quartos (2), banheiro social 

(3), área de serviço e cozinha (4). 

Os blocos de apartamentos possibilitam 

unidades com 2 ou 3 quartos, passíveis de 

adaptação conforme orientações da NBR 

9050/2015.

A reserva de 5% das unidades (2 por bloco) para 

pessoas com deciência cam locadas no Térreo 

preferencialmente, porém, na torre da escada, 

foi previsto espaço para instalação futura de um 

elevador ou plataforma, abrindo um leque para 

utilização dos pavimentos superiores também 

para pessoas com deciência.

O projeto das unidades habitacionais segue o 

programa de necessidades, porém prevendo as 

condições de exibilidade e adaptabilidade. De 

todo modo, houve uma preocupação em não 

ultrapassar o limite de 68m² de área privativa 

para os maiores apartamentos.

A forma edicação é manipulada de modo a 

reduzir o aspecto rígido e monótono de uma 

volumetria resultante principalmente da 

aplicação da legislação urbanística vigente; o 

resultado é um bloco em forma de "u", composto 

de três corpos interligados pelas áreas comuns – 

escada e circulação horizontal – e voltados para 

o vazio central.
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PERMEABILIDADE CIRCULAÇÃO VERTICAL

TIPO 01 TIPO 02
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CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL

Adota-se sistema construtivo que demanda menor tempo de execução, com atenção à qualidade e à sustentabilidade: 

soluções construtivas racionais, privilegiando a modulação, padronização, facilidade de execução, operação e manutenção 

pelos futuros usuários. Foi escolhido o concreto armado convencional para a resolução estrutural e para as vedações, alvenaria 

de tijolos cerâmicos, que compõem um sistema que atende aos requisitos da Norma de Desempenho (NBR 15575/2013) 

para a Zona Bioclimática em que o projeto se insere. As esquadrias são em alumínio e vidro, com aberturas proporcionais a 

pelo menos 50% do vão. Foi adotado um pé-esquerdo de 2,80m para todos os pavimentos, que deverão proporcionar aos 

ambientes um pé-direito mínimo de 2,50m. Para o piso das áreas comuns é previsto concreto industrial com juntas e nas áreas 

de circulação de veículos, prevê-se a pavimentação com blocos de concreto intertravado. Nas vagas de estacionamento, a 

utilização de cobograma promove a ampliação das áreas permeáveis no terreno. Na cobertura das edicações, as lajes 

impermeabilizadas com isolamento térmico permitem a instalação de coletores solares para aquecimento de água quente.

PILOTIS/ACESSO

COBERTURA/CAPTÇÃO DE ENERGIA

A promoção de iluminação e ventilação naturais foi buscada ao máximo, 

de modo que todos os ambientes de uso prolongado, em todos os 

pavimentos, voltam-se para o exterior. Quando não possível esta 

solução, nos ambientes de curta permanência como banheiros, cozinhas 

e áreas de serviço, foram adotadas soluções para iluminação/ventilação 

indiretas, ou seja, através de varandas, circulações e/ou poços.

Para a ventilação cruzada, conforme recomendações bioclimáticas, 

prevemos a existência de aberturas de entrada e saída nas unidades 

habitacionais, uma solução que é facilitada pelo modo como as 

unidades foram implantadas no pavimento e pela existência de uma 

circulação aberta em contato com o exterior.

Nas fachadas que contém as aberturas dos ambientes de uso 

prolongado, como salas e dormitórios, prevê-se a instalação de brises 

metálicos de correr, que podem ser manipulados pelo morador de cada 

unidade autônoma, permitindo o sombreamento exível das alvenarias e 

aberturas, de acordo com a necessidade, especialmente nos períodos 

mais quentes do ano e/ou do dia.



Os edifícios apresentam uma forma simples, expressando a racionalidade e a funcionalidade de uma arquitetura 

preocupada com a economicidade. 

Contudo, e ao mesmo tempo, de modo a reduzir aspectos como a rigidez e a monotonia da repetição, foram utilizados 

alguns recursos, como, por exemplo: a) subtração de unidades habitacionais no Térreo, gerando um contraponto entre 

cheios e vazios; b) uso da platibanda inclinada no coroamentos, que proporcionam uma bem-vinda assimetria; c) uso 

de brises metálicos móveis, oferecendo dinamismo às fachadas.
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