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A proposta buscou entender os limites da quadra como potenciais transições 
entre o espaço público e o privado. Desta forma, ainda que os parcelamentos 
sejam definidos e delimitados por vias públicas, a continuidade e o estímulo 
do espaço coletivo são garantidos através de eixos comerciais principiais, que 
articulam todos os lotes.

Sendo assim, a proposta partiu de uma implantação que instiga a associação 
de todas as quadras para que o caminhar dos residentes possa ser mais 
natural e acessível, ativando o comércio e criando alternativas de espaços de 
uso coletivo.

A implantação e a morfologia dos edifícios resulta da racionalização aliada 
à intenção de garantir a permeabilidade da quadra aos pedestres, assim 
como ventilação e iluminação natural em toda a quadra. Para tanto, os 
blocos habitacionais foram dispostos de forma que as unidades residenciais 
configuram dois núcleos principais, permitindo a fluidez no térreo. Cada lote 
é composto por dois blocos residenciais de três pavimentos e um térreo 
comercial com habitações para PMR. 

- A proposta parte da busca 
do máximo aproveitamento e 
racionalização da quadra;

- Definição de eixos de 
permeabilidade, configurando 
dois edifícios por quadra. 
Criação de vazios internos 
nos edifícios para otimizar 
a ventilação e iluminação 
naturais;

- Abertura no térreo a fim de 
conectar as quadras. Subdivisão 
em blocos para proporcionar 
ventilação cruzada;

- Posicionamento dos eixos 
verticais de circulação a 
partir dos vazios gerados 
pelo afastamento dos blocos. 
Configuração final buscando 
aproveitamento homogêneo da 
quadra.
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1. LOJA
2. UNIDADE ADAPTADA P.M.R.
3. SALA MULTIUSO
4. ACESSO MORADORES
5. ESTACIONAMENTO P.M.R.
6. PROLONGAMENTO CICLOVIA
7. PRAÇA INTERSTICIAL
8. BICICLETÁRIO

9. DEPÓSITO DE LIXO
10. RESERV. DE ÁGUA PLUVIAL
11. RESERV. DE ÁGUA POTÁVEL
12. MEDIDORES
13. PREVISÃO ELEVADOR
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Devido à necessidade de unidades residenciais acessíveis às pessoas 
com mobilidade reduzida (PMR), um dos blocos (Bloco 1 - B1) possui 
acesso restrito no pavimento térreo, configurando um miolo de quadra 
com maior privacidade aos residentes desses apartamentos. 

Nestas unidades, a existência de um fosso é responsável pelo 
afastamento dos apartamento da calçada, garantindo a privacidade 
dos moradores, assim como a ventilação do estacionamento proposto, 
localizado no subsolo do Bloco 1 (B1).

No Bloco 1 (B1), aproveitando essa restrição de acesso, foi previsto 
um Salão Multiuso para servir aos moradores da quadra, que poderá 
ser utilizado como apoio às atividades dos edifícios, como reuniões e 
confraternizações.

O Bloco 2 (B2) possui térreo permeável, porém os acessos aos 
apartamentos permanecem restritos aos moradores, através de 
controles nas caixas de escadas. A praça pública configurada no interior 
do bloco é o principal elemento articulador, junto com a com a praça 
intersticial prevista, conformando assim um espaço público que permeia 
e conecta as quadras.

O térreo, assim como o subsolo e a fundação dos edifícios, é estruturado 
por sistema de concreto armado moldado in loco. A associação 
à alvenaria estrutural em bloco de concreto para os pavimentos 
superiores é considerada uma solução construtiva de fácil execução, 
eficiente e econômica.

IMPLANTAÇÃO E MORFOLOGIA DOS EDIFICIOS
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Como maneira de resolver a situação topográfica dos lotes, 
foram consideradas três possíveis soluções: A primeira, 
com o nivelamento da quadra pela cota mais alta, o que 
potencializaria o acesso de pedestres à praça intersticial, 
dificultando, no entanto, o acesso ao comércio e às 
unidades habitacionais, que estariam numa cota elevada 
em relação à calçada. Como a intenção é garantir um 
comércio e térreo ativos, essa solução foi desconsiderada.

A segunda ideia baseava-se no nivelamento da quadra 
a partir das cotas mais baixas do lote, o que permitiria o 
acesso em nível das extremidades do “L”, que se tornariam 
permeáveis. Porém, essa solução também desprivilegiaria 
a praça intersticial e o comércio, pois, neste caso, esses 
ficariam abaixo no nível das calçadas contíguas.

Como solução, portanto, foram definidos 3 platôs principais 
que se adequariam à realidade topográfica de cada lote, 
vencendo o desnível no interior da quadra através de 
rampas e poucos degraus. 

Essa solução garantiria acesso em nível aos moradores 
com mobilidade reduzida (uma vez que as unidades 
PMR ficaram localizadas nas extremidades), um térreo 
permeável ao pedestre (podendo inclusive ser utilizado 
como transposição da quadra) e uma praça intersticial que 
realmente proporcionasse articulação entre os lotes.

Como já observado, a topografia natural dos lotes foi 
incorporada ao projeto como maneira de solucionar o 
pavimento térreo. A fim de aproveitar e minimizar os custos 
com cortes e aterros, foram criadas duas soluções devido 
às diferentes topografias.

SITUAÇÃO 1: a solução consiste em estabelecer 2 níveis 
de platôs, que se adequam ao terreno. O mais baixo 
(Platô A) é determinado pela cota intermediária do terreno. 
Nesta solução, este nível abriga a maioria das unidades 
comerciais e as unidades PMR, elevando os apartamentos 
adaptados em relação ao nível da rua. Sua privacidade é 
garantida através dos fossos criados para ventilação do 
subsolo, localizado abaixo deste nível. Já o segundo, está 
alinhado com a cota de nível mais alta (Platô B), onde 
se localizam a praça intersticial e as demais unidades 
comerciais. 

SITUAÇÃO 2: a solução consiste em estabelecer 3 
níveis de platôs, que se adequam ao terreno. No mais 
alto (Platô A’), se encontram as unidades PMR, que 
mantêm sua privacidade através dos fossos criados para 
ventilação do subsolo, localizado abaixo deste nível. O 
intermediário (Platô B’), onde se situam a maioria das 
unidades comerciais é determinado pela cota média do 
lote, sendo possível acessá-lo sem restrições, através das 
calçadas. Este platô conecta-se ao Platô A de maneira 
gentil ao pedestre, através de rampas e poucos degraus. O 
pequeno desnível de cotas também demarca, de maneira 
sutil, as diferenças de caráter público e privado existentes 
no térreo. Enquanto o terceiro (Platô C’) está nivelado com 
a cota mais baixa, onde se localizam a praça intersticial e 
as demais unidades.

Portanto, a diretriz adotada em ambas as soluções adequa 
o projeto ao terreno mantendo as unidades comerciais 
acessíveis ao nível da rua, potencializando o comércio 
e as áreas públicas. Enquanto as unidades PMR ficam 
protegidas e distantes da calçada devido ao fosso existente 
no subsolo.

IMPLANTAÇÃO URBANA

ACESSIBILIDADE

S1 - SITUAÇÃO 1

S2 - SITUAÇÃO 2
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Cada bloco de apartamentos possui dois núcleos de 
escadas que conectam todos os pavimentos. Esses eixos 
verticais são autoportantes e a mesma estrutura também 
comporta as caixas d’água na cobertura.  Cada bloco 
possui acessos pelo térreo, restritos aos moradores e, 
seguindo a exigência do edital, a posição dos blocos de 
elevadores também foi prevista em projeto. 

Nos pavimentos residenciais, as conexões horizontais são 
feitas através de passarelas voltadas para o interior da 
quadra, as quais, além da função de conexão, podem vir 
a tornar-se espaço de encontro entre os moradores, sendo 
importantes para a dinâmica do edifício.

O desenho das unidades segue as diretrizes do Programa 
Minha Casa Minha Vida e as normas de acessibilidade NBR 
9050. As duas tipologias de unidades (2 e 3 dormitórios) 
podem ser adaptáveis à pessoas com mobilidade reduzida.
A solução buscou conciliar qualidade ambiental à 
privacidade. 

UNIDADE TIPO A
2 DORMITÓRIOS

ÁREA  ÚTIL = 45 m²
ÁREA TOTAL = 54,3 m²

ÁREA  ÚTIL = 61,3 m²
ÁREA TOTAL = 68 m²

ÁREA  ÚTIL = 45,9 m²
ÁREA TOTAL = 54,3 m²

ÁREA  ÚTIL = 61,9 m²
ÁREA TOTAL = 68 m²

UNIDADE TIPO B
3 DORMITÓRIOS

UNIDADE TIPO C
3 DORMITÓRIOS
(ADAPTADA)

UNIDADE TIPO D
3 DORMITÓRIOS
(ADAPTADA)

UNIDADE HABITACIONAL

No interior das unidades, a sala integrada à cozinha é a 
principal articuladora dos espaços, garantindo a otimização 
da área útil já que evita corredores ou espaços de transição 
entre os ambientes. As instalações hidrossanitárias, como 
banheiro e cozinha, são todas voltadas para o interior da 
quadra, abrindo-se para a circulação central dos blocos.

Procurou-se manter os ambientes bem ventilados e 
iluminados através da escolha de caixilhos piso-teto (nos 
ambientes de longa permanência) e da ventilação cruzada, 
através de posicionamento de janelas basculantes, nas 
áreas molhadas, que, por possuírem peitoril de 1,80m, não 
comprometem a privacidade dos moradores. 

Devido à modulação adotada, as sacadas tanto podem 
estar posicionadas na sala como nos dormitórios, o que 
configura dinâmica às fachadas.
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Caixa d’água 
enclausurada sobre 
estrutura da escada

Paredes em 
blocos de concreto 
estrutural

Sistema de captação de águas pluviais para 
reuso em irrigação e vasos sanitários

Fachadas com 
iluminação natural, 
resultando na 
redução de gastos e 
consumo de energia 
elétrica

Ventilação cruzada 
em todas as unidades 
habitacionais 
garantindo conforto 
térmico para os 
habitantes

Cisterna para 
armazenamento de 
águas de reuso

Cobertura em telha metálica

Laje treliçada pré-fabricada

Sistema estrutural moldado in-loco

Guarda corpo metálico

Foram adotadas soluções de conforto ambiental, 
como a ventilação cruzada em todos os ambientes, 
a iluminação natural através dos caixilhos piso-teto 
e as cores claras para as fachadas. São soluções 
simples que evitam o uso de climatização artificial 
nos apartamentos.

A escolha de materiais de baixo custo de 
manutenção, além de prolongar a vida útil do 
edifício, também confere economia de gastos aos 
moradores.

A eficiência hídrica do conjunto é ampliada 
através da coleta de águas pluviais para reuso 
nas bacias sanitárias, limpeza das áreas comuns 
e irrigação dos jardins coletivos. A captação é feita 
na cobertura dos edifícios e a água é conduzida à 
cisterna, localizada no subsolo. 

Aproveitando as ciclovias propostas no plano 
urbano da região, foram posicionados bicicletários 
próximos aos acessos dos edifícios, como maneira 
de incentivo à locomoção por meio de bicicletas.

EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE

60 unidades habitacionais
03 unidades habitacionais PMR
12 unidades comerciais

60 unidades habitacionais
03 unidades habitacionais PMR
12 unidades comerciais

60 unidades habitacionais
03 unidades habitacionais PMR
12 unidades comerciais

60 unidades habitacionais
03 unidades habitacionais PMR
12 unidades comerciais
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