
O partido adotado foi uma resposta natural ao cone de 
ventilação e iluminação determinados pela normativa [1]: a 
horizontalidade na divisa entre os lotes em contraste à verti-
calização das divisas opostas. Tirou-se proveito da simetria 
dos lotes para uma ocupação também simétrica, permitindo 
que os dois terrenos se transformassem virtualmente em 
um, garantido porém, a execução de cada metade em etapas 
distintas.

A quantidade de unidades habitacionais e a consequente 
altura das torres foram limitadas não pelo cone, mas sim pelo 
anacrônico trade off determinado pelo atual Código de Edifi-

cações: a exigência de uma vaga para automóvel por unidade 
imobiliária. Haja visto o custo da criação de um segundo 
subsolo, ou mesmo da construção de estruturas sobre o tér-
reo que suportassem o peso destas máquinas, optou-se por 
limitar a apenas um pavimento subsolo a área de estaciona-
mento de carros. Esta, pavimentada com material permeável, 
pareceu ser a solução que melhor equilibrava a legislação 
atual com as expectativas da cidade futura.

O embasamento do conjunto cria um pátio central arboriza-
do, que rebaixado, permite que no nível do subsolo sejam 
armazenados os carros, enquanto que no nível térreo o 

comércio desenvolva-se ao redor das copas. Esse espaço 
perimetral, onde a rua permeia o edifício, é um misto de ga-
leria comercial e avarandado, criando um ambiente aprazível 
para o encontro e a geração de renda. Os acessos pedonais 
foram marcados por recuos na fachada, que levam à galeria 
comercial [2] e ao hall de entrada da torre residencial [3]. As 5 
unidades comerciais de cada metade têm metragem entre 52 
e 84 m², superiores ao mínimo de 40 m².

Buscou-se opções construtivas acessíveis e economicamen-
te compatíveis com o caráter social da edificação. Enquanto 
para o embasamento propõe-se fechamentos em bloco de 

concreto aparente e vitrines de vidro, na fachada da torre 
tomou-se uma necessidade técnica como ponto de partida 
para uma solução plástica: foi criada uma malha de juntas de 
dilatação na fachada rebocada, cujo módulo de 3x1m orga-
niza um mosaico de painéis pintados com diferentes tons de 
azul e as aberturas das esquadrias.

Para a proteção solar, foram propostas venezianas do tipo 
camarão nas janelas e nas aberturas das áreas comuns. Essa 
solução possibilita o sombreamento total, quando fechadas, 
e parcial quando abertas, funcionando também como brises 
verticais. 
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O pavimento tipo possui 2 unidades de 3 quartos (com 61m² - tipo A) e 2 unidades de 2 quartos (com 48m² - tipo B), todos eles dotados de ventilação cruzada. Os 
apartamentos do tipo A, de canto, possuem aberturas em três fachadas, enquanto as unidades do tipo B, de meio, abrem-se para uma fachada e para a área de circulação, 
através de janelas altas.

As áreas molhadas foram dispostas de maneira contígua entre si, o que garante a racionalização das instalações hidráulicas e contribui para a diminuição do custo da 
construção. Para melhorar o desempenho térmico da edificação é possível preencher as paredes externas, em bloco de concreto,  com vermiculita ou material similar. Os 
espaços comuns e unidades habitacionais são adaptáveis e compatíveis com as exigências de acessibilidade vigentes.
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Apartamento tipo A          -   61,9  m²
Sala de estar                      -  18,12 m²
Cozinha/área de serviço  -    7,43 m²
Banheiro                              -   4,47 m²
Distribuição                        -   3,74 m²
Quarto 1                              - 10,11 m²
Quarto 2                              -   9,59 m²
Quarto 3                              -   8,44 m²

Apartamento tipo B         -  48,06 m²
Sala de estar                      -  16,53 m²
Cozinha/área de serviço  -    6,80 m²
Banheiro                              -   4,02 m²
Distribuição                        -   2,70 m²
Quarto 1                              -   9,50 m²
Quarto 2                              -   8,51 m²
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