
A estratégia para elaboração do projeto de um edi�cio de 

uso misto de unidades de habitação e comércio em Santa 

Maria – CL 108 consis�u nas decisões que visam priorizar 

as prerroga�vas da racionalização do método constru�vo 

e da simplicidade projetual. Para tal, empregou-se a 

padronização dos componentes – portas e janelas - e 

criaram-se unidades modulares. O uso de elementos e 

espaços que se repetem aliado ao emprego de materiais 

simples e disponíveis no mercado, contribuem para 

alcançar o fator de economicidade e a redução do tempo 

de obra, uma das condicionantes para se viabilizar o 

edi�cio. Ainda que o projeto almeje a obje�vidade e 

simplificação, resultando na distribuição das unidades 

em duas lâminas unidas por circulação comum, o edi�cio 

não prescinde em seu arranjo o aspecto formal e visual.  

Este tema é trabalhado por meio da composição das 

fachadas e pisos. O conceito quebra com a rigidez e 

monotonia do bloco alternando as janelas em cada 

pavimento, contrapondo diferentes texturas de 

materiais, como metal, concreto, azulejo e buscando a 

proporcionalidade do conjunto.  Já o tratamento dos 

espaços é correspondido com o planejamento das áreas 

livres, antes resquicios resultantes do cumprimento das 

normas que limitam a construção entre lotes vizinhos 

com mesmo lado e que agora integram aos inters�cios 

pertencentes ao setor residencial. Procurou-se sempre 

que possível a fluidez e a permeabilidade no terreno, com 

acessos e percursos não determinados. A con�nuidade 

da busca da qualidade do espaço é seguida no terraço 

com a implantação de setores de convívio e lazer.  

A faixa não edificada do lote adquire significado maior 

quando esta se ar�cula com o terreno adjacente. O 

projeto permite sua reprodução de modo simétrico e 

sugere a configuração de um jardim central equipado 

com mobiliário de praça, onde terá a oportunidade de 

promover o intercâmbio entre moradores vizinhos.

O resumo das decisões projetuais descritas, juntamente 

com as normas constru�vas previstas para único lote com 

1.200 m² e a possibilidade do maior número de unidades 

resultou em um bloco com 56 apartamentos distribuídos 

em 7 pavimentos com �pologias de 2 ou 3 quartos e área 

comercial no térreo, com 6 lojas orientadas para as vias 

públicas.  O estacionamento é implantado em subsolo, 

liberando o térreo aos pedestres. As estratégias 

abordadas neste projeto visam não apenas atender os 

parâmetros constru�vos, mas trazer a contribuição social 

da arquitetura por meio do planejamento dos espaços de 

qualidade e na melhoria da relação do espaço público e 

privado.
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Painel Solar
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Lazer externo - térreo

Cobertura - estrutura metálica
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LOTE - 40X30

ÁREA PERMEÁVEL

OCUPAÇÃO

LOJAS

APARTAMENTOS

ÁREA DE RECREAÇÃO

ÁREA TÉCNICA

1.200m²

Lazer -cobertura

Lazer externo - térreo

10%

IMPLANTAÇÃO

 O estudo procura conciliar um número máximo de 

unidades habitacionais e comerciais com a o tratamento do espaço 

não construído.  O volume do edi�cio e sua disposição no lote é 

resultado da observação das normas constru�vas e da integração da 

massa construída às áreas livres. Desse modo, um único edi�cio, 

capaz de abrigar as duas �pologias é posicionado na extremidade do 

lote onde fará contato com o espaço publico, deixando a porção livre 

em direção ao lote adjacente. O propósito concorda com um dos 

parâmetros que determina um cone de iluminação e ven�lação, o 

qual restringe à construção quando há confrontantes. A super�cie 

não edificada passa a ter maior propriedade quando ambos os 

edi�cios, gêmeos e simetricos, implantados no lote B e C conectam

os espaços livres configurando um “miolo de quadra” , com 

ajardinamento e arborização. O núcleo vazio entre lotes pretende 

promover o lazer e es�mular convício social entre moradores.  Ainda 

que reservado, a área livre permite acesso por diversos pontos, o que 

torna o espaço transponível sem o encerramento da super�cie 

privada.

Outro ponto a considerar é dis�nção entre o setor comercial 

e habitacional. As lojas são voltadas às vias publicas, reservando o 

interior do terreno aos moradores. A separação de �pologias de uso 

permite a coexistência entre residentes e comerciantes sem 

interferências de fluxos. 

Acesso Veículos

Acesso Veículos



LEGENDA

1. SUBSOLOS
1.1  Área técnica
1.2  Escada
1.3  Hall dos elevadores
1.4  Motos
1.5  Rampa
1.6  DML

2. TÉRREO
2.1  Loja
2.2  Recreação externa
2.2  Guarita
2.4  Hall dos Elevadores
2.5  Escada
2.6  Bicicletário

3. PAVIMENTO TIPO
3.1  Passarela
3.2  Apartamento 2 quartos
3.3  Apartamento 3 quartos
3.4  Hall dos elevadores
3.5  Escada
3.6  Lixeira

PLANTA SUBSOLO 1  | 30 vagas

escala 1/500

3 vagas motos
28 vagas veículos
2 vagas veículos PNE

PLANTA SUBSOLO 2  | 32 vagas

escala 1/500

3 vagas motos
30 vagas veículos
2 vagas veículos PNE
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Unidade adaptada 3 quartos com 1 banheiro | 68 m²

Unidade adaptada 3 quartos com 2 banheiros | 68 m²

Unidade 2 quartos  | 52 m²

Unidade 3 quartos com 1 banheiro | 68 m²

Unidade  3 quartos com 2 banheiros | 68 m²

Unidade adaptada 2 quartos  | 52 m²

Loja  | 41 m²

1m 5m 10m

UNIDADE HABITACIONAL

O edi�cio conta com sete pavimentos �po com oito 

unidades por andar totalizando 56 habitações. As plantas foram 

desenvolvidas em acordo com as regras do Minha Casa Minha Vida e 

Norma de Acessibilidade (NBR 9050/2015).

Os apartamentos possuem três �pologias de planta com 

dois e três quartos buscando sa�sfazer famílias com diferentes 

tamanhos e anseios . Todas as unidades são facilmente adaptáveis à 

pessoas com mobilidade reduzida.

As habitações contam com janelas nas duas extremidades 

garan�ndo ven�lação cruzada na maioria dos ambientes. Outro 

ponto posi�vo do projeto reside no fato de as áreas molhadas dos 

apartamentos estarem concentradas em uma faixa paralela ao vazio 

central racionalizando as instalações hidrossanitárias.

PASSARELA CENTRAL

Com o obje�vo de atenuar o efeito enclausurado das 

circulações fechadas, o projeto conta com passarelas para acessar as 

unidades habitacionais. A passarela possui vazios entre a circulação 

e o apartamento garan�ndo privacidade, ven�lação e iluminação 

natural nas áreas de cozinha, banheiro e área de serviço.

LOJA

� O edi�cio conta com seis lojas com testada para as ruas no 

térreo. Todas lojas possuem um lavabo, copa e uma vaga de veículo 

no subsolo.



LEGENDA

CORTE BB

1. Ven�lação Garagem
2. Bloco de concreto estrutural
3. Esquadria de alumínio 
4. Laje pré fabricada em concreto
5. Cobertura metálica leve com vidro
6. Fechamento metálico vazado

CORTE CC

7. Ven�lação cruzada
8. Ar quente
9. Cisterna armazenamento de água pluvial
10. Painel solar
11. Luz natural
12. Cobertura metálica leve com vidro
13. Floreira sobre laje impermeabilizada
14. Arrimo em concreto armado
15. Guarda-corpo metálico

CORTE CC
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CORTE BB

Bloco de concreto estrutural

Laje pré fabricada em concreto

Esquadria em alumínio

Beiral em aba de concreto projetada

Viga  em concreto armado

DETALHE CONSTRUTIVO
escala 1/250

Viga metálicaGuarda-corpo metálico
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