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 O local de intervenção tem como grande 
vantagem possuir três lados com vistas desobstruí-
das – duas voltadas para as ruas adjacentes e a ou-
tra para o lote vizinho, onde será implantado uma 
edificação de baixo gabarito para abrigar uma su-
bestação de energia. O quarto lado do terreno é lin-
deiro a um edifício em altura, portanto, com visuais 
mais restritas.
 A divisão do edifício em três blocos dispos-
tos nos lados mais vantajosos do trapézio permite 
aos apartamentos o desfrute das melhores vistas e 
condições de insolação e ventilação, e não compro-
mete a privacidade do edifício vizinho. Os blocos 
configuram um pátio interno de circulação qualifi-
cado por varandas naturalmente iluminadas, com 
vistas para o exterior e para os vazios internos que 
estabelecem a continuidade espacial desde o pátio 
de acesso. O desenho das varandas garante a priva-
cidade das unidades e seus alargamentos criam a 
oportunidade do encontro e da convivência. 
 O acesso de pedestres ao edifício é feito 
pela cota mais alta do terreno, próximo à esquina da 
Rua Pará, onde configurou-se uma pequena praça 
sombreada sob o pilotis, espaço privado de uso pú-
blico em continuidade com a calçada, qualificando 
a cidade. Aproveitou-se o desnível do terreno para 
estabelecer acessos separados aos dois pisos de es-
tacionamento, em nível com as respectivas ruas. 
 Buscou-se construir um percurso no interno 
qualificado pela luz natural, pela presença de jar-
dins, por vistas ampliadas,  pontuado por locais de 
permanência e convivência. Ao acessar o edifício, 
uma sala de espera de pé-direto duplo integra-se vi-
sualmente ao pilotis e à calçada, definindo um espa-
ço de transição público-privado. No interior do lote, 
um pátio de estar aberto articula as áreas comuns – 

salão de festas no térreo e fitness no mezanino - com 
as varandas de circulação dos andares. O salão de 
festas, com pé-direito duplo, abre-se para um jardim 
privativo cuja cota elevada em relação à calçada da 
Rua Mato Grosso, estabelece um terraço e oferece, 
em posição privilegiada, a vista do entorno tranquilo. 
 A divisão dos apartamentos em três blocos 
permite que cada unidade tenha até três faces para 
resolver a iluminação e ventilação dos ambientes, 
possibilita a ventilação cruzada e a passagem pelo 
interior do lote dos ventos predominantes (Massa 
Tropical Atlântica) que sopram do quadrante leste. 
A solução da planta das unidades busca ampliar a 
flexibilidade para adequações futuras, posiciona as 
unidades hidráulicas junto à circulação e libera a 
frente para quartos e salas, que se ampliam através 
das varandas. As varandas apresentam painéis de 
vidro translúcido ou de madeira, conforme a orienta-
ção, definindo áreas mais protegidas do sol, flexibili-
zando seu uso.
 A construção é em concreto armado, apa-
rente nas empenas laterais, e revestidas nas demais 
faces. Cada material foi pensado segundo seus as-
pectos funcionais: vidro nas fachadas frontais, pai-
néis de madeira nas orientações oeste, divisórias 
internas e forro de gesso nas unidades. Muros de 
divisa revestidos em pedra local e paisagismo com 
espécies da região.
 O custo adicional da obra sustentável é uma 
dificuldade para construir de forma sustentável. 
Escolhemos soluções que agregam sustentabilida-
de com custos semelhantes a seus equivalentes 
convencionais. Do ponto de vista do projeto, a im-
plantação promove boa relação do edifício com seu 
entorno ao promover amplos recuos em relação ao 
vizinho de maior gabarito,  evitando sombreamen-

tos ou perda da privacidade dos apartamentos. A 
divisão em três blocos permitiu orientar 27 % dos 
apartamentos para a face norte (melhor insolação) 
e os demais para a face oeste (27%, junto à Rua 
Mato Grosso) e sudoeste (46%, junto à Rua Pará), 
faces que não sofrem sombreamento provocados 
por edificações vizinhas. As circulações abertas, 
permitindo o acesso dos ventos predominantes da 
região,  e os apartamentos com faces opostas libera-
das, favorecem a ventilação cruzada no interior das 
unidades, garantindo conforto térmico. O amplo em-
prego de iluminação natural nos apartamentos e nas 
áreas comuns reduzem o gasto energético, somado 
ao emprego de iluminação com lampadas leds com 
reatores eletrônicos, temporizadores com detecção 
de presença, sensores fotovoltaicos dia/noite para 
acionar/desligar a iluminação exterior e elevadores 
com sistema de frenagem regenerativa. Quanto a 
gestão da água, propomos o uso de soluções eco-
nomizadoras - bacia com caixa acoplada de 6 litros, 
torneiras automatizadas e medidores individuais de 
consumo-, emprego de cisternas para armazena-
mento da água de chuva do telhado para regas de 
jardim e lavagem de pisos, paisagismo com espécies 
de baixo consumo de água,  ampliação da área per-
meável para 30 % da área do terreno e implantação 
de 265 m2 de jardim sobre laje visando reduzir em 
mais de 25% o escoamento pluvial para o sistema 
público. O subsolo abriga bicicletário e depósito para 
lixo e reciclagem, e o edifício propicia facilidade de 
acesso e uso dos espaços coletivos pelos portadores 
de deficiência. Quanto à seleção de produtos, serão 
utilizados preferencialmente materiais disponíveis 
localmente e materiais sem compostos poluentes.
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IMPLANTAÇÃO
esc 1:200

. Unidades sem privacidade

. Sombreamento de unidades pelo edifício vizinho

. Unidades sem ventilação cruzada

. Longos corredores

. Edifício com frente e fundo

. Falta de privacidade entre circulação e interiores 
dos apartamentos

. Orientação dos pavimentos mais favorável

. Maior privacidade entre circulação e unidades

. Circulações internas com vistas para o exterior

. Melhor condição de aeração do edifício e dos 
apartamentos
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PLANTA TÉRREO - N 0,00
esc 1:200

PLANTA SUBSOLO - N -2,80
esc 1:200

PLANTA 1º E 2º PAVIMENTOS
esc 1:200

PLANTA MEZANINO - N 2,80
esc 1:200

PLANTA 3º AO 7º PAVIMENTOS
esc 1:200

CORTE BB
esc 1:200

PLANTA ÁTICO
esc 1:200

CORTE AA
esc 1:200

01. Acesso de pedestres
02. Guarita blindada
03. Hall de espera
04. Medidores
05. Hall interno

06. Salão de festas
07. Sanitários
08. Estacionamento - 18 vagas
09. Acesso de autos

01. Acesso de autos
02. Lixeira
03. Estacionamento - 33 vagas
04. Depósito de lixo
05. Bicicletário

01. Circulação
02. Jardins
03. Apartamentos

01. Acesso à cobertura
02. Barrilete
03. Caixa d’água
04. Acesso técnico aos elevadores

01. Hall
02. Sanitário / vestiário
03. Fitness
04. Apartamento zelador
05. Vestiário de funcionários

06. Área de serviço
07. Copa de funcionários
08. Jardim

01. Circulação
02. Apartamentos
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Áreas não computáveis
Unidades de 50m² a 55m²
Unidades de 70m² a 75m²

Proteção térmica

Impermeabilização

Impermeabilização 
acrílica

Brise em madeira 
laminada colada

Concreto aparente

Concreto aparente

Caixilho de alumínio

Piso porcelanato

Guarda-corpo em 
barras chatas de aço

Forro de gesso

Empena de concreto 
aparente

Caixilho de alumínio

Piso drenante

Muro de pedra

-2.80

0.00

+2.80

+5.60

+8.40

+19.60

+22.40

+25.20

Ático
7º Pavimento
6º Pavimento
5º Pavimento
4º Pavimento
3º Pavimento
2º Pavimento
1º Pavimento
Mezanino
Térreo
Subsolo

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

30,20
71,62
71,62
71,62
71,62
71,62
71,62
71,62
92,19
678,16
962,48

2.264,37

não 
comput. computável

     -
468,74
468,74
468,74
468,74
468,74
468,74
468,74
141,80
     -
     -

3.422,98

30,20
540,36
540,36
540,36
540,36
540,36
540,36
540,36
233,99
678,16
962,48

5.687.35

total

AMPLIAÇÃO - CORTE BB
esc 1:50

ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA

       Núcleos hidráulicos
       Salas e dormitórios
       Varandas

VENTILAÇÃO

       Ventos predominantes Mta
       Ventos pré-frontais
       Ventilação cruzada

RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

       Caixa d’água para acúmulo das 
águas pluviais da cobertura nas varandas
       Área permeável (30% do terreno)
       Jardins sobre laje


