
_ O tema do habitar coletivo e sua relação com o 
estudo do território levaram à análise das seguintes questões: 
contexto para sua inserção; suporte para a estruturação da 
vida comunitária; unidade habitacional digna; a combinação 
entre economia e agilidade para a construção; e replicabilidade 
da proposta. 

_ As condicionantes para a configuração 
da implantação foram: as pré-existências do entorno 
composto predominantemente por casas térreas; a orientação 
solar e a topografia do território. A leitura do contexto direcionou 
a proposta para uma articulação dinâmica entre os cheios e os 
vazios e o escalonamento do gabarito do edifício, soluções 
que buscam ao mesmo tempo respeitar a vizinhança baixa e 
qualificar a vida de quem habita o conjunto proposto.

_ O domicílio é um ponto ao qual sempre se 
regressa. As chegadas e partidas são pensadas através de 
uma reflexão funcional e sensorial. As circulações são tratadas 
como elementos de ordenação e contemplação. O elevador e a 
escada são estrategicamente locados para atender às normativas 
de maneira econômica. O hall avarandado torna as chegadas 
aos andares agradáveis. Os apartamentos se conectam aos 
corredores de maneira modular e alternada, criando a dinâmica 
desejada entre o construído e os vazios. Essa variação oferece 
tanto para o entorno como para o interior uma fachada 
vazada, permeável à luz, aos ventos e à 
visão. A cada hora do dia, a luz oferecerá um novo desenho 
de sombra pelo modo como incide diretamente nos planos 
opacos e nos elementos vazados, tornando o corredor um 
ambiente agradável e convidativo à permanência.

_ Ao passear pelo andar, não serão vistas portas 
rentes ao corredor, mas sim varandas de acesso que 
conformam um pequeno intervalo de conciliação entre o 
espaço privado e o comum. O morador poderá ter 
sua identidade reconhecida na entrada 
de casa, fortalecendo a assimilação da 
unidade como algo seu. No quinto pavimento, por 
conta do escalonamento do edifício, revela-se uma área de uso 
coletivo na cobertura do bloco mais baixo, que poderá ser 
apropriada de diversas maneiras: festas, reuniões de comunidade, 
horta comunitária, varal coletivo, etc. As coberturas dos blocos mais 
altos, não acessíveis, receberão painéis para uso de energia solar.
_ As unidades oferecem espaços generosos. 
Serão entregues apartamentos de 2 e 3 dormitórios, constituídos 
por blocos estruturais pensados de maneira a possibilitar 

futuras transformações internas. Todos os ambientes são 
iluminados e arejados naturalmente. As aberturas recebem 
esquadrias e elementos vazados de catálogo, ordenados de 
modo a criarem fachadas dinâmicas pela alternância de suas 
posições de um pavimento para outro. A pintura da fachada 
alterna entre o branco e tons de cinza, criando uma composição 
neutra e clara, contrastante às possiveis cores definidas pelos 
moradores nas varandas de acesso.
_ A exigência de uma vaga por apartamento, 
somada à economia da obra e à legislação vigente, direcionou 
o partido para um único subsolo. A garagem é 
implantada de maneira econômica a partir 
da leitura da topografia do lote. Parcialmente enterrada 
(60%), permite o acesso de veículos na cota mais baixa do 
lote, dispensando o uso da rampa. Seu perímetro visa o 

mínimo necessário de muros de contenção com o máximo 
de aproveitamento interno. A solução adotada contribuiu para 
a quantificação das unidades, contabilizando 42 apartamentos.
_ Visando economia e agilidade para a obra, 
os pavimentos dos apartamentos são compostos por alvenaria 
estrutural. Do primeiro andar para o térreo, se faz a transição 
para concreto armado, de maneira a organizar o espaço sob 
pilotis e acolher as vagas do subsolo com eficiência.
_ O térreo se desenvolve a partir da cota 
mais alta do terreno, promovendo sua integração 
com a praça localizada entre os lotes QD02CJB7PROJA e 
QD02CJB7PROJC. Os pátios entre os pilotis são oferecidos 
com a expectativa de que tenham características próprias 
atribuídas por seus moradores. No pavimento são propostos 
programas de uso coletivo: sala de leitura, bicicletário e caixa 

de correspondências. Os itens listados são locados de maneira 
dispersa, sem que comprometam a liberdade das visuais e de 
ocupação promovidas pelos pilotis. Uma sutil diferenciação 
entre os pisos conduz quem caminha para os 
ambientes e para o ingresso ao edifício. Por conta da economia 
necessária para a manutenção do conjunto, o acesso e a 
distribuição de correspondências são resolvidos sem guaritas e 
porteiros. Por isso, as circulações verticais se concentram em 
um único ponto, de maneira a facilitar o controle de acesso que 
ficará a cargo dos próprios moradores. 
_ Os corredores ativos, as varandas de acesso, o uso da 
cobertura e o desenho do térreo foram escolhas generosas 
pensadas de maneira a qualificar as áreas comuns, oferecendo 
suporte para o fortalecimento, estruturação e 
autonomia da comunidade.
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TÉRREO | A diferenciação entre pisos 
direciona os fluxos até os acesso.

PAVIMENTO TÉRREO

▲ COBERTURA ▼ ELEVAÇÃO ▲ COBERTURA ▼ ELEVAÇÃO

1/400

1/1000 1/1000

QD 02 CJ B7  PROJ A QD 02 CJ B7  PROJ C

0 1 5

0 5 15

SUBSOLO
1/4000 1 5

N

N

N

_A replicabilidade da proposta desenvolvida 
para o lote QD 02 CJ B7 PROJ A, objeto do concurso, 
se adéqua aos outros sítios através de ajustes nos pontos 
de acessos, garantindo a fruição dos pedestres sem 
a necessidade de escadas. Assim como na proposta 
apresentada, os lotes QD 02 CJ B7 PROJ C e QD 02 CJ 
C6 PROJ C oferecem condições topográficas que dispensam 
a rampas para veículos. Já no QD 02 CJ C6 PROJ A e 
no QD 02 CJ B4 PROJ C a estrutura será necessária 
para garantir a qualidade das áreas comuns do edifício e o 
melhor aproveitamento do subsolo. As implantações 
procuram estimular a ocupação das 
praças entre os edifícios nos casos onde existe a oferta de 
espaço público entre os conjuntos.

QD 02 CJ C6 PROJ C

QD 02 CJ B4 PROJ C

QD 02 CJ C6 PROJ A
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TÉRREO | A proposta para a nova calçada 
entre o lote e as casas vizinhas pretende 
facilitar os acessos e oferecer locais de 
permanência para os pedestres.

 1º- 4º PAVIMENTOS

CORTE AA

 5º- 6º PAVIMENTOS

1/300

1/300

1/300

TIPOLOGIAS

TIPOLOGIAS

CIRCULAÇÕES

28m

0 1 5

0 1 5

0 1 5

322

2 2

3

33

322

2 3

N

N

A A

_ 1081.30

_ 1084.30

_ 1087.70

_ 1090.50

_ 1093.30

_ 1096.10

_ 1098.90

_ 1101.70

_ 1104.50
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TIPO | 2 DORMITÓRIOS

TIPO | 3 DORMITÓRIOS

1/100

1/100

0 1 5

0 1 5

3

3

3

3

DISTRIBUIÇÃO

_ 62m²

_ 68m²
DISTRIBUIÇÃO

AS VARANDAS DE ACESSO 
configuram um intervalo entre 
o espaço privado e o comum. 
O morador poderá ter sua 
identidade reconhecida na 
entrada de casa, fortalecendo 
a assimilação da unidade 
como algo seu.

VARANDA DE ACESSO | 3 exemplos de ocupação

CHEGADA DO ANDAR | O hall 
avarandado e a diferenciação 
de piso tornam as chegadas 
aos andares mais agradáveis. 

ALTERNATIVA DE OCUPAÇÃO
DIMENSÕES DOS QUARTOS

ALTERNATIVA DE OCUPAÇÃO
UNIDADE ADAPTADA PARA PNE

ALTERNATIVA DE OCUPAÇÃO
SALA MAIOR

ALTERNATIVA DE OCUPAÇÃO
SALA MAIOR
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