MEMORIAL
A rua é o elemento estruturador da cidade. As pessoas circulam, compram, brincam e se conhecem por elas. Partindo do privilégio do lote de
esquina, num bairro residencial calmo, as unidades se distribuem pelo perímetro do alinhamento do terreno, buscando a integração da vida
doméstica com a vida coletiva.
No interior da construção, um pátio rebaixado organiza as circulações. No seu centro é fincada a torre de circulação vertical em concreto
moldado em formas de tábuas rústicas, quase um elemento geológico na composição. A partir dela os corredores fechados por tela perfurada
fazem a conexão da torre de circulação vertical às unidades com certa transparência, criando um ambiente animado no interior do prédio,
gerando encontros entre os moradores ao circularem por aí. No térreo, junto à esquina, é proposto um pequeno espaço comercial (café) que
pode ser explorado pelo próprio condomínio ou ser usado como espaço de uso comum, caso assim desejado, ligado a uma varanda aberta,
espaço público criado no interior do terreno.

lazer na
cobertura

As áreas de lazer propriamente ditas são dispostas na cobertura, fazendo uso do incentivo legal e explorando a insolação e as vistas
privilegiadas. Na cobertura também foram criadas duas unidades duplex, acessadas pelo 7º pavimento, que possuem terraços abertos e
organização similar à de uma casa.

paines
fotovoltaicos

acesso
autos

As vagas de automóveis no térreo são dispostas junto à lateral do terreno, evitando bloquear a fachada do prédio em seu contato com a rua.
O subsolo comum foi evitado. Um muro de arrimo de pequena altura (1,50m) completado por taludes nos trechos de maior desnível, cria uma
barreira física, mas não visual, entre o lote e a calçada. O ajardinamento bastante denso cria uma delicada cortina entre a vida pública e a
privada, reinterpretando as casas antigas e os jardins remanescentes do bairro à volta.
O interior das unidades é organizado em setores paralelos à fachada: no mais externo ficam as varandas, no intermediário ficam as áreas de
estar e dormir, e no setor mais interno, junto aos corredores de circulação, ficam as áreas molhadas. A ideia é que dentro destas faixas, os
apartamentos podem variar bastante de configuração, permitindo uma distribuição fácil de instalações. Estas variações das unidades ficam
visíveis na fachada do prédio, que expõem para a rua o dinamismo de suas ocupações internas.
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PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1:200

ventilação cruzada
unidades 75m²
unidades 54m²

shafts (efeito chaminé)

varandas
áreas secas
áreas molhadas
circulação horizontal
circulação vertical

SETORES DAS UNIDADES
fachada rua pará
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ACESSOS DE AUTOS

LAZER
DESCOBERTO

0,00

reserv. a.p.
vazio
CHURRAS.

+3,00

duplex

ZELADORIA
GARAGEM
16 vagas

reserv. a.p.
A

A

A

A

A

A

A

LAZER COBERTO

A

A

vazio
+0,10
reserv. a.p.

A

HALL

HALL

vazio

vazio

HALL

HALL

reserv. a.p.
LAZER DESCOBERTO/
PLAYGROUND
duplex

vazio

HALL

LAZER
DESCOBERTO

CAFÉ

ACESSOS DE PEDESTRES
+3,00
vazio

escala 1:200

escala 1:200

7° PAVIMENTO
escala 1:200

ÁTICO

B

2º E 3º PAV.

escala 1:200

vazio
+0,10

PAISAGISMO / INFRAESTRUTURA VERDE

+3,50

O paisagismo é entendido como especialidade
técnica intimamente ligada à infraestrutura de
drenagem, ventilação, umidificação, tanto do prédio
quando das ruas às quais se liga. O rebaixamento
completo do terreno cria uma área ampla que
participa da infraestrutura urbana de drenagem e
retenção de águas pluviais. Cria também um
ajardinamento agradável, em sintonia com o bairro à
volta, sombreando os passeios e filtrando
delicadamente a distinção entra o espaço público e
o privado. Por estar quase completamente
rebaixada, garante a segurança e elimina a
necessidade de gradis altos a toda a volta do
edifício.

ACESSOS DE AUTOS

ACESSOS DE PEDESTRES
+3,00
B

+2,00

TÉRREO
escala 1:200

B

Hyppeastrum papilo
LÍRIO BORBOLETA
Butia eriospatha
BUTIA
Calliandra brevipes
ESPONINHA
ACESSOS DE AUTOS
0,00

Ipomoea
purpurea
CAMPAINHA
BRANCA

PEDRISCO

Calliandra brevipes
ESPONINHA
Hyppeastrum papilo
LÍRIO BORBOLETA

JARDIM DRENANTE

PEDRISCO

PEDRISCO

GARAGEM
35 vagas

Philodendron undulatum
GUAIMBE DE FOLHA ONDULADA

A

Cassia leptophylla
FALSO-BARBATIMÃO

JARDIM DE
RETENÇÃO DE
ÁGUAS PLUVIAIS

Pyrostegia venusta
FLOR DE SÃO JOÃO

No centro do terreno é projetado um jardim de
retenção, fazendo desta infraestrutura um elemento
paisagístico importante. Nos dias de chuva uma
pequena lâmina d'água surge no centro do predio,
criando um espelho d'água temporário (poucas
horas), até que a água retida seja filtrada e levada à
cisterna, ou levada ao sistema públido de águas
pluviais após o momento de pico de demanda.
As espécies são nativas na sua grande maioria, e
adequadas às situações de sombreamento ou
exposição ao sol. Algumas fazem também a função
filtrante nas infraestruturas de drenagem e retenção
de águas pluviais. Na rua Pará, onde já existe
arborização consolidada junto à calçada, são
plantadas árvores de menor porte (ipês amarelos)
ou de copas restritas (palmeiras jerivás), evitando o
excessivo sombreamento dos apartamentos mais
baixos e da varanda pública do café. Já na Rua
Mato Grosso, a arborização projetada é mais densa,
compensando a insolação mais intensa (Oeste) e
dando mais privacidade aos apartamentos do
pavimento térreo.

+0,10

Evolvulus pusillus
EVOLVUS-BRANCO

Lantana camara
LANTANA

B

TIPO (1º, 4º, 5º E 6º)

VARANDA
+3,00

B

+3,00

B

PORTARIA

vaga sobre pedrisco

faixa de acesso

jardim de retenção

faixa de acesso

vaga sobre pedrisco

jardim drenante

passeio público

muro de arrimo 1,50m

CORTE A

CORTE B

escala 1:200

escala 1:200

A

garagem e jardins no subsolo

faixa de acesso em concreto

vaga sobre pedrisco

lazer coberto e descoberto na cobertura

PEDRAS

Alstromeria psittacina
JACINTO
MR

Blechnum brasiliense
SAMAMBAIAÇU DO BREJO
Pinanga maculata
PALMEIRA TIGRE

Sphagneticola trilobata
WEDELIA
Syagrus romanzoffiana
JERIVÁ

PEDRISCO

PEDRAS

JARDIM DRENANTE
+0,10

escala 1:200
Cortaderia selloana
CAPIM-DOS-PAMPAS

Alstromeria psittacina
JACINTO

Sphagneticola trilobata
WEDELIA

Philodendron undulatum
GUAIMBE

B

Ipomoea
purpurea
CAMPAINHA
BRANCA

Handroanthus chrysotrichus
IPÊ-AMARELO

SUBSOLO

PEDRISCO

Calliandra brevipes
ESPONINHA

Canna indica
Dichondra microcalyx BIRI DA SERRA
DICONDRA
Butia microspadix
BUTIA
ENTRE PEDRAS
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fachada oeste . rua mato grosso

acesso pela rua pará

acesso pela rua mato grosso

ASPECTOS CONSTRUTIVOS
A obra de contenção inicial é simples e econômica, já que os muros de arrimo são de baixa altura (1,50m) completados por taludes nos
trechos de maior desnível.
A estrutura principal em concreto armado foi modulada num grid regular de 5,10x7,95, adequado à ocupação das vagas de automóveis e sem
vãos dispendiosos. As lajes são maciças, contribuindo para o isolamento acústico entre unidades.
Nas fachadas principais os fechamentos de dormitórios, de posição variada em função da tipologia escolhida, são revestidos com telhas de
alumínio, melhorando o isolamento térmico do material e dando leveza e dinamismo à construção.
Para a organização das prumadas verticais e ventilação das áreas molhadas foram definidos amplos shafts, que atravessam a construção de
cima abaixo. No ático, estes shafts ficam acoplados a reservatorios de águas pluviasi, facilitando o reuso de águas da cobertura

movimento de terra

unidades duplex de 87m² . total 2 unidades

opções das unidades padrão de 75m² . total 19 unidades

estrutura

vedos

final

opções das unidades padrão de 54m² . total 28 unidades
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unidades de 75,5m² . total 2 unidades
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