
   “Uma unidade, uma casa, um objeto arquitetônico onde se aplicam inovações tecnológicas, construtivas e projetuais.
Também uma moradia por atender às necessidades domésticas de diversos grupos familiares e adotar estratégias que possibilitam essas famílias dar identidade a esse 

objeto arquitetônico, transformá-lo, apropriar-se. 
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Assim, o projeto propõe conjuntos de edifícios soltos do lote 
por meio de pilotis e garagem semi enterrada. Essa proposta 
cria a possibilidade de uso da cobertura como espaço 
comunitário de lazer, a utilização das garagens como 
espaços sombreados e ainda garante a permeabilidade 
visual da área. Esse controle visual também se torna físico pela 
urbanização que integra os blocos – ainda que se possa 
separá-los – garantindo uma adequação da proposta a partir 
do uso.
 

Áreas coletivas que seguem como largas calçadas e sobem aos 
pavimentos, na forma de generosa rampa, leva junto a ideia que 
habitar vai além de ocupar uma casa. Habitar é conviver, é 
também viver a cidade.É a relação de vizinhança, de reconhecer 
o outro como igual e como convivente, como aquele que cuida e 
é cuidado. É essa relação que traz segurança e garante o 
controle social do espaço de todos.

As unidades, como respostas às demandas por vezes 
inesperadas é entendida como espaço do individual, bem 
dimensionado e confortável, que responde à famílias 
reconstituídas, àquelas que recebem seus idosos ou as famílias 
com pessoas com deciência. Mas também como coletivo 
quando o espaço da unidade volta-se à circulação e cria o 
espaço da conversa na soleira da porta. Também coletivo 
quando essa circulação amplia-se na cobertura e faz o 
espaço do encontro.



2,5 5 7,5

Implantação
Ordenamento dos edifícios de modo a permitir melhor insolação e ventilação. Conguração 
urbana criando relação física entre os edifícios permitindo ainda que possa haver separação entre 
os lotes, pois cada edifício é resolvido como unidade individual.
Áreas livres e equipamentos de estar propostos como forma de atender uma demanda imediata de 
espaço de lazer. Esses espaços promovem integração entre os moradores que já ocupam a área e 
as novas famílias.
Garagem
O edifício utiliza um conjunto de rampa e escada de forma a promover acesso a todos os 
pavimentos.
A garagem é disposta sob os dois blocos. Em um bloco está no nível da rua, de modo a promover um 
possível espaço de permanência abrigado. No outro bloco, em meio nível, permite a disposição de 
uma área de lazer comunitária na cobertura.
Os canteiros de inltração, que circundam as garagens e estão dispostos nas áreas de lazer 
promovem maior absorção das águas das chuvas.

4 8 16 32

implantacao



A b b A b
24

O projeto do edifício prima por alguns conceitos:
Funcionalidade: atendendo as atividades domésticas por dispor espaços para o 
mobiliário mínimo requerido e suas áreas de uso e circulação;
Flexibilidade: menor hierarquia dos espaços permitindo que possa haver uma 
ocupação particular a cada grupo de famílias e suas necessidades especícas;
Racionalização de instalações como o shaft externo que facilita a manutenção 
dessas, modulação do sistema construtivo e coordenação modular entre seus 
componentes;

O pavimento tipo atende à proporção 
dos grupos familiares do estrato da 
população com menor renda, sendo 
distribuídos dois apartamentos com 3 
quartos e três apartamentos com 2 
quartos. Os apartamentos com 3 
quartos são também acessíveis 
atendendo a grupos maiores ou 
aqueles que apresentam idosos ou 
pessoas com deciência. 
Os recuos presentes nas circulações 
dos pavimentos promovem espaços 
de encontro e integração.
As coberturas dos edifícios são 
resolvidas como espaços de lazer – 
Bloco A – e suporte para estratégias de 
eciência energética. Essas estratégias 
são: captação da água da chuva 
para reaproveitamento nos espelhos 
d'água, cobogó resfriado e instalações 
sanitárias; placas solares para 
aquecimento da água e terraço 
jardim para melhor conforto térmico.
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FACHADA OESTE

FACHADA LESTE

3 963 96

3 963 96

corte longitudinal- AA’ corte transversal- BB’

3 9 18

O projeto utiliza estrutura metálica com 
fechamento externo em  10mm placa cimentícia
impermeabilizada. O fechamento interno das 
paredes externas e divisórias entre unidade é feito 
com  e  acartonado placa OSB placa de Gesso
com preenchimento de lã de rocha e lã de vidro. 
O fechamento das paredes divisórias intra 
unidade são com gesso acartonado. Nas áreas 
molhadas são utilizadas placas de gesso 
hidrófugas.
As fachadas foram adequadas à disposição 
solar. Assim, a fachada Oeste utiliza  brises verticais
enquanto na fachada Leste foram utilizados 
cobogós resfriados.




