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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
8. BICICLETÁRIO
9. PREVISÃO ELEVADOR
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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. 
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.

Conforme a 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. 

UNIDADE HABITACIONAL

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.

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.

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. 

IMPLANTAÇÃO EDIFICIOS 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
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