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contemporânea através da ar culação de múl plos usos, atores e 
processos.
Para aproveitar ao máximo os terrenos disponíveis, visto o déficit 
habitacional, as edificações foram implantadas na face oposta à divisa 
dos lotes, na qual a diretriz urbanís ca prevê afastamento obrigatório. 
O potencial constru vo dos terrenos foi aproveitado no limite de seus 
índices permi dos, o que gerou edificações habitacionais de oito 
pavimentos com 56 unidades de moradia e unidades comerciais em 
cada lote.
A ocupação perimetral resultante anuncia a relação dos dois edi cios 
com o centro da quadra. 

O DESENHO DO VAZIO
A ar culação das edificações e seus usos autônomos ocorre no 
desenho do vazio no nível do térreo. A permeabilidade do solo 
possibilita maior integração ao espaço da cidade através das 
passagens e do miolo de quadra de uso cole vo, com generosa área 
verde para convívio, fortalecendo a vida urbana, além de promover a 
segurança e abrir a possibilidade de relações de vizinhança e de 
confiança. 
As passagens e as áreas de permanência no térreo marcam as zonas 
de transição entre o caráter essencialmente público do uso comercial 
e o caráter privado das moradias, resolvendo com clareza e de forma 

gen l ao pedestre, os desníveis do terreno. 
Quando se promove o acesso ao pavimento térreo surgem 
ambientes em que os moradores podem apropriar-se. A apropriação 
gera sen mento de pertencimento e iden dade e a mul plicidade de 
a vidades e usuários demonstra as oportunidades do espaço público 
de reforçar a sustentabilidade social.
As lógicas de intersecção entre as horizontalidades e as ver calidades 
cruzam a cidade e formam o arranjo territorial. Na escala local, os 
lugares podem se fortalecer horizontalmente, reconstruindo uma 
base social cole va e da vida co diana.
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