
MEMORIAL

O momento que vivemos demanda um pensamento 
coletivo, fugindo dos espaços de ninguém, e sim 
procurando criar espaços para todos. Integrada por 
horta urbana, varandas-rua, sacadas coletivas, 
playground e terraço, privilegia-se as atividades 
comunitárias. A área habitacional propriamente dita é 
subdividida em módulos de 3,00 x 3,00m, considerados 
adequados à flexibilização dos espaços internos. 

VISTA PRINCIPAL VISTA POSTERIOR

Um esqueleto convencional de concreto armado, com 
pilares e vigas a cada 3,00 m, constitui a estrutura 
básica do edifício seguindo a modulação padrão, 
com vigas de transição que proporcionam a 
duplicação dos vãos nos níveis dos pilotis e da 
garagem. Essa estratégia consegue aliar a preocupação 
estética com o aproveitamento de materiais 
necessários para a economicidade do projeto. 

O edifício possui 54,00 metros de comprimento por 
9,00 metros de largura, que corresponde à área das 
células habitacionais, acrescido de uma circulação, no 
sentido longitudinal, de 2,00m e duas torres na circulação 
vertical., uma principal e outra de emergência. O fluxo se 
organiza em torno de uma torre de circulação vertical 
principal, externa ao volume do edifico, abrigando 
escada, elevador e um compartimento de apoio. 

Em complemento é adotada uma escada metálica de 
incêndio na lateral, que funciona como rota de fuga 
dos pavimentos e acesso aos espaços coletivos 
localizados na cobertura.  Na cobertura, busca-se 
situar ambientes de convivência, apoio técnico e um 
grande belvedere. A ligação feita pela escada de 
emergência entre térreo e cobertura acaba 
integrando o espaço do projeto com a comunidade.

UNIDADES
HABITACIONAIS COLETIVAS

SOBRADINHO

O partido tem como inspiração inicial 
alguns conceitos que, herdados dos 
Situacionistas, giram em torno do lúdico, 
do dinâmico – flexível, mutável, renovável, 
da diversidade e do coletivo. O pensamento 
foi de ir além da criação de apenas 
espaços de morar, e sim propor espaços 
de viver. Em lugar de incentivar o 
recolhimento dos moradores em seus 
apartamentos, propõe-se que “a rua vire 
casa”. Uma célula habitacional flexível, que 
permite abrigar a diversidade da 
organização familiar contemporânea e 
uma unidade de vivência plurifuncional.

DINÂMICO COLETIVO FLEXÍVEL LÚDICO
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O corredor formado pelas unidades 
habitacionais cria uma proteção do sol 
poente. A ventilação cruzada foi obtida por 
meio da combinação de três elementos, 
os brises metálicos do corredor, janelas 
basculantes nas áreas molhadas e com os 
painéis sanfonados da fachada principal, 
proporcionando proteção do sol e uma 
circulação completa de ar por todo edifício. 
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PLANTA FLEXÍVEL

A planta livre, com capacidade para abrigar 

apartamentos de 2 dormitórios com opção de 

ampliar um dos quartos ou a sala, integrada por uma 

“unidade de serviços” referente às áreas molhadas, 

garante uma flexibilidade dos lay-outs internos, 

permitindo, por meio de paredes fixas e painéis 

móveis, a adaptação dos apartamentos a diferentes 

composições familiares. A modulação que rege todo 

o projeto cria uma organização lógica e simples, 

proporcionando um fluxo contínuo dos acessos aos 

apartamentos com as áreas comuns. As 

varandas-rua liberam o espaço interno das unidades 

habitacionais, resgatando a tradição doméstica tropical, 

estimulando a conexão entre os apartamentos e 

valorizando a solidariedade entre os vizinhos.

CONFORTO TÉRMICO-LUMINOSO

Painéis sanfonados conferem, por meio de suas 

aberturas, um ritmo dinâmico à fachada principal, 

voltada para o nascente. Sua estrutura de alumínio, 

revestida com ripas de bambu é simples e econômica, 

dando ao edifício uma estratégia de conforto, que 

valoriza tanto estética quanto funcionalidade. Por sua 

vez, a fachada posterior é protegida por brises 

compostos de lâminas metálicas horizontais. 

Circulações cruzadas de ar completam as estratégias 

de conforto térmico no interior das células habitacionais, 

proporcionadas pelas esquadrias instaladas em toda a 

faixa das torres funcionais de áreas molhadas.

“O problema, muitas vezes esquecido e por isso 
importante, das venezianas das janelas: uma janela sem 
folhas opacas é como um olho sem pálpebras. A casa 
não é uma máquina para viver. É a concha do homem, 
sua extensão, a sua libertação , sua emanação espiritual.”

EILEEN GRAY

“A planta do interior não deve ser o resultado 
incidental da fachada: deve ter uma existência 
completa, harmônica e lógica [...] mesmo numa casa 
de dimensões restritas, todos os moradores devem ter 
a possibilidade de permanecer livres e independentes.”

EILEEN GRAY

Layout Principal

Layout Alternativo
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TERRAÇO

Na cobertura, além das hortas 
comunitárias, existem espaços 
cobertos destinados às atividades 
lúdicas e de lazer como salão de 
festas e de jogos, conectados 
por um belvedere, que reforçam 
a vivência coletiva. Destinam-se 
dois módulos para a área 
técnica, sala de apoio a horta e 
vestiários femininos e masculino.

COLETIVO

Pretende-se criar espaços que valorizem 

a ocupação do espaço por seus 
residentes e pela comunidade das 
quadras vizinhas. A integração entre 
pessoas é buscada por meio de 
equipamentos lúdicos, como o playground 
no térreo e a horta urbana no terraço, o 
que estimula as relações sociais entre a 

comunidade, proporcionando 
um sentimento de vizinhança.

HORTA URBANA

Valoriza o cultivo da terra por meio do esforço coletivo e a socialização da 
produção, constituindo uma área de parque elevado para o lazer dos 
moradores. O contato com a natureza e a oportunidade de conscientizar 
as crianças e jovens sobre a produção sustentável de alimentos são 
desdobramentos decorrentes da presença dessas hortas, adubadas com 
o lixo orgânico recolhido das próprias unidades habitacionais. Outras 
vantagens vão desde a redução da emissão de gás carbônico e a 
diminuição da amplitude térmica do edifício, proporcionando a melhora no 
conforto do prédio como um todo. A horta urbana constitui uma 
alternativa simples e econômica de sustentabilidade e coletividade.

PLAYGROUND

Espaço ao rés-do-chão que, 
reservado ao brincar, estimula o 
contato e o intercâmbio entre as 
crianças e os jovens. Utilizando o 
espaço residual do pilotis, dá-se um 
uso lúdico a uma área que é 
comumente desperdiçada. Esse 
equipamento visa não apenas atender 
aos moradores, mas ser um ponto de 
convivência de todos que vivem 
próximos aos blocos do projeto.


