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As principais premissas do projeto foram o de promover diferentes escalas de es-
paços coletivos de vivencia que respondessem a diferentes escalas de sociabilida-
de, das mais privadas às mais públicas; e o desenho ótimo da unidade habitacional 
do ponto de vista da qualidade ambiental.

Diante da geometria do lote, pensamos numa circulação única, aberta, iluminada, 
onde as moradias alinham-se ao longo de um corredor aberto, alargado. Para 
esta circulação voltam-se as escadas, dispostas nos extremos a fim de liberar a 
garagem, e os elevadores. Buscamos uma largura que permitisse a localização de 
pequenos bancos, uma oportunidade de convivência entre vizinhos, sem prejudicar 
a passagem.

Contíguo ao corredor, um segundo tipo de espaço de sociabilidade é proposto junto 
à entrada da casa. Uma varanda, compartilhada por duas residências, expande o 
espaço de convívio interno para o exterior e abre a oportunidade de convivência 
entre famílias. Os vazios intercalados às varandas possibilitam usos com maior 
privacidade e melhor iluminação.

Os pilotis definem o terceiro espaço de convivência, e por ser mais próximo à rua e 
servir a todos os moradores, é o mais coletivo. Jardins, bancos, um playground en-
solarado e um salão para festas e reuniões estimulam a permanência neste espaço.

A busca pelo desenho ótimo da unidade do ponto de vista ambiental procurou 
propiciar ventilação cruzada às residências e a melhor insolação para todos os 
quartos, principalmente no inverno. A face noroeste, para onde estão voltados 
os dormitórios, recebe planos horizontais e verticais na fachada que protegem da 
insolação excessiva do oeste no verão, mas permitem que no inverno as alvena-
rias sejam insoladas, garantindo o conforto térmico das habitações nas diferentes 
estações do ano.

Utilizou-se um sistema construtivo de uso padrão no mercado popular no corpo 
das habitações, que é a alvenaria estrutural. Buscando aprimorar a racionalização 
do sistema e dar maior agilidade à obra, optou-se pelo uso de lajes pré-molda-
das dispensando o uso de formas. Nas circulações e varandas externas, o uso do 
aço associado as lajes pré-moldadas cumprem a função da leveza e racionalidade 
construtiva desejada. O uso das fôrmas ficará limitado ao concreto armado utili-
zado nos pilotis e subsolo, onde a transição estrutural otimiza o aproveitamento 
da garagem.
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PLANTA PILOTIS 
ESC. 1:300
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1LEGENDA:
1. ACESSO PEDESTRES
2. ACESSO VEÍCULOS
3. ACESSO MORADORES
4. LAZER COBERTO
5. WC
6. COPA
7. DEPÓSITO
8. BRINQUEDOS
9. CORRESPONDÊNCIA

PLANTA DE SITUAÇÃO
SEM ESCALA

PAVIMENTO 
 

ÁREA TOTAL DE 
CONSTRUÇÃO 

COEFICIENTE DE 
APROVEITAMENTO 

Subsolo 1.914,26 - 
Pilotis   914,80   914,80 
1º Pavimento   878,32   878,32 
2º ao 5º Pavimento 3.495,24 3.495,24 
6º Pavimento   922,75   914,80 
Caixa dágua superior     7,95 - 
Brises   166,88 - 
TOTAL 8.300,20 6.203,16 

 

TABELA DE ÁREAS:
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PLANTA PAVIMENTO TIPO
 ESC. 1:300
LEGENDA:
1. CIRCULAÇÃO
2. “VARANDA” 
3. VAZIO
4. GARAGEM 
5. DEPÓSITO 
6. ENTRADA DE ENERGIA
7. RESERVATÓRIOS

UNIDADE 01
 ESC. 1:100

UNIDADE 02 - PNE 
ESC. 1:100
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PLANTA ESTACIONAMENTO 
ESC. 1:300
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ESC 1:225
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DIAGRAMA CONSTRUTIVO:

1. Estrutura de concreto moldada no local para o subsolo.

2. Viga de transição em concreto armado no local para 

liberar pilotis e vagas no estacionamento.

3. Paredes divisórias entre unidades em alvenaria estru-

tural em blocos de concreto (entre eixos 5,40m) 

4. Caixa das escadas e elevador em alvenaria estrutural 

em blocos de concreto.

5. Escadas pré-moldadas em concreto.

6. Lajes de concreto pré-moldadas tipo painel.

7. Divisórias interna em dry-wall.

8. Estrutura metálica da circulação horizontal.

9. Caixilhos de alumínio.

10. Laje impermeabilizada da cobertura.

11. Cobertura metálica da circulação horizontal.

12. Caixas d’água e placas solares.
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