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Quem são nossos vizinhos? Quem circula todos os dias na frente das nossas casas? Se uma criança perdida apa-
rece na sua porta, você sabe dizer de onde ela veio? Cada vez mais, nos dias de hoje, a resposta para essas per-
guntas é não. Não sabemos quem são nossos vizinhos por que, por medo da violência, cada vez mais diminuímos 
o nosso círculo de convivência. Nos fechamos em nossas casas e nos sentimos falsamente seguros. Construímos 
muros para nos proteger de um inimigo que, na grandeza de sua invisibilidade, pode tomar a forma dos nossos 
maiores medos. Andamos de carro porque na rua não sabemos o que pode nos esperar na próxima esquina.
Sabemos, porém, que essa atitude individualista de se “enclausurar” (seja em nossas casas ou em nossos carros) 
é o que está deixando as nossas cidades cada vez mais doentes. Se ninguém circula a pé nas ruas, um assalto 
se torna obviamente mais propício a acontecer, visto que não existem testemunhas que possam intimidar o cri-
minoso. Se andamos somente de carro, é certo que as distâncias se tornarão cada vez maiores e a escala das 
coisas não será mais feita pras pessoas, e sim para os carros.
Isso tudo parece óbvio, mas cada vez mais é esquecido pelas incorporadoras e por nós, arquitetos. Cabe a nós 
parte da culpabilidade desse cenário de insegurança que se tem hoje nas cidades. E cabe a nós sim pensar em 
projetos que procurem mudar isso - pensar em estratégias que promovam a integração entre as edificações e a 
rua e entre as pessoas. 

Como primeira estratégia de im-
plantação posicionamos o prédio 
ao longo da fachada noroeste, li-
berando a esquina para a criação 
de uma praça e de um “respiro” 
visual. O problema encontrado 
com esta estratégia de implanta-
ção é voltar a metade dos apar-
tamentos para sudeste, condi-
cionando metade da edificação 
a uma orientação desfavorável 
em termos de conforto e efici-
ência. Levando em consideração 
o inverno rigoroso da cidade de 
Curitiba,   esta solução se revelou 
inadequada.

A segunda estratégia analisada 
foi a de posicionar o edifício ao 
longo da fachada leste, alinhando 
a barra com a rua Mato Grosso. 
Neste formato a insolação de to-
dos os apartamentos mostrou-se 
mais interessante. O problema 
encontrado nessa estratégia de 
implantação foi que o terreno 
remanescente para a praça ficou 
localizado entre o novo prédio e 
o vizinho. Esta solução cria uma 
situação pouco convidativa para 
o pedestre, configurando a praça 
como um espaço residual, menos 
integrado com a cidade.

A partir da análise das implan-
tações anteriores optamos por 
uma solução que contempla as 
qualidades dos dois estudos pré-
vios. A estratégia escolhida para o 
projeto separa o edifício em duas 
barras, orientando, desta for-
ma, todos os apartamentos uma 
melhor posição solar. Uma barra 
desenvolve-se junto à fachada 
noroeste a outra segue o alinha-
mento da Rua Mato Grosso. Desta 
forma, cria-se naturalmente no 
espaço entre elas uma pequena 
praça para benefício dos morado-
res do edifício e do bairro.

A barra junto à Rua Mato Grosso 
recebe um pilotis de pé direito 
duplo na sua base, criando as-
sim também um trecho de praça 
coberta. Esse espaço conecta-se 
com a cidade, fortalecendo e in-
tegrando ainda mais o prédio com 
a rua, além de permitir uma maior 
permeabilidade na esquina.

Sistemas prediais
As leis de proteção contra incêndio foram cruciais 
na definição formal do edifício. Para conseguir utili-
zar janelas piso teto como era desejado, ao longo de 
todo o perímetro do edifício foram criadas varan-
das que fazem a contenção vertical contra o fogo.
No andar térreo do edifício estão locadas as 
caixas d’água inferiores, representando 40% 
da capacidade do sistema. As superiores de 
abastecimento ficarão na cobertura, junta-
mente com os reservatórios de incêndio. Como 
os andares são tipo, as áreas molhadas pos-
suem shafts alinhados em todos os pavimentos. 
Os shafts de elétrica e telefonia e os aparelhos 
de ar condicionado (condensadora multi split) se-
rão locados junto ao núcleo de circulação vertical.

Sustentabilidade
A estratégia primordial no lançamento do par-
tido foi o de criar soluções passivas para me-
lhorar o desempenho da edificação. Foi des-
pendido um grande esforço para entender qual 
a melhor orientação solar - com isso, reduzin-
do drasticamente o consumo de energia para 
condicionamento artificial dos apartamentos.
Será implantado um sistema de reuso de água 
(para irrigação de jardim) através do uso de 
cisternas. Na cobertura serão instaladas pla-
cas solares para geração de energia para a 
edificação.

Tipologias dos apartamentos 
O prédio possui duas tipologias de apar-
tamento: são 25 unidades de 51,2m², com 
dois dormitórios e 27 unidades de 80m² 
com três dormitórios. As plantas possuem 
pequenas variações por conta do formato 
do prédio, porém o conceito de todos os 
apartamentos é acima de tudo a flexibi-
lidade. As áreas molhadas foram locadas 
estrategicamente em núcleo, de forma que 
as paredes internas das áreas de estar e 
dormitório possam ser completamente 
flexibilizadas. Desta forma, caso os mo-
radores queiram, podem ter uma planta 
completamente aberta ou mesmo dividi-la 
como preferirem.

Volumetria e materialidade
O prédio é composto por duas barras principais, cada uma delas com oito pavimentos. Eles “abraçam” uma praça central, aberta para a rua. A cone-
xão entre eles se estabelece através de varandas onde estão contidas as circulações verticais do prédio e pequenas áreas de estar. O prédio possui 
também um subsolo, contido dentro dos recuos do terreno.
A leitura das lajes de concreto é muito clara, com sua forma sendo percebida ao longo de praticamente todo o perímetro do prédio. As varandas que 
se criam são protegidas por guarda-corpos metálicos, pintados na cor branca. Nas faces internas dos volumes (nos trechos de parede que fazem 
frente com a praça e o interior do prédio), quatro painéis artísticos em azulejos nas cores azul e branco compõem a fachada. A madeira também é 
usada na composição de fachada, juntamente com as esquadrias piso teto, em alumínio anodizado cinza.
A estrutura do prédio é independente de concreto armado moldado em loco e os fechamentos externos (e entre apartamentos) são em alvenaria de 
blocos cerâmicos. Os núcleos de áreas molhadas também são em alvenaria. As divisórias de quartos são em gesso acartonado, facilitando a flexibi-
lização da planta baixa.

Segurança
Segurança é uma das maiores preocupações dos 
futuros moradores. Os muros e grades são hoje a 
alternativa mais utilizada nos edifícios, mas sabe-
mos que existem formas muito mais eficientes e 
com impacto muito menor para a cidade. 
No projeto, o controle de pedestres é feito atra-
vés de um claustro (no andar térreo), controlado 
por portaria remota. A área privativa é muito bem 
delimitada por fechamentos junto ao corpo do pré-
dio e nos acessos das garagens. Todo o perímetro 
receberá câmeras de segurança, que serão moni-
toradas pela mesma empresa que fará o controle 
da portaria. Esse tipo de controle é muito eficaz 
e reduz drasticamente o custo de condomínio com 
uma portaria física.

Conexões/circulações
No volume localizado na esquina do terreno, 
cria-se um pilotis de pé-direito duplo. Essa 
estratégia “abre” a esquina, promovendo uma 
conexão visual e física para a praça criada no 
centro do terreno. Convida o pedestre a cir-
cular por debaixo do prédio e adentrar nos 
jardins e espaços de estar. Essa conexão e as 
áreas de recuo de jardim são área de circula-
ção livre.  
O acesso peatonal do morador do prédio (e vi-
sitantes) se dá pelo eixo central da praça. Ali 
encontra-se o acesso ao hall do prédio. A cir-
culação nos andares se dá através de varandas 
cobertas.
O acesso de veículos se dá em dois pontos: 
pela rua Mato Grosso se acessa o subso-
lo, onde encontram-se 37 vagas. Já pela rua 
Pará, tem-se o acesso às 15 vagas localizadas 
no térreo do edifício.

Sociabilidade
Através da criação de pequenas áreas de 
estar ao longo dos andares e corredores 
confortáveis, são promovidas interações 
em uma micro escala, algo que não costu-
ma ser possível em um prédio tradicional, 
onde os moradores se veem brevemente 
nos elevadores e halls sociais. Na proposta 
de projeto a interação é livre: para os mais 
reservados, o prédio funciona como um 
prédio tradicional, cada um no seu aparta-
mento, super privativo. Para os mais soci-
áveis, cria plataformas de interação entre 
moradores e com a rua.
No andar térreo, uma estrutura de salão 
de festas se desenrola ao lado de um pátio. 
Já na cobertura, mais uma grande área de 
estar proporciona vista para o bairro.

Sabemos que um prédio de apartamentos tem como premissa básica promover a segurança dos moradores. Mas 
existem inúmeras formas de promover segurança que não seja através de muros posicionados junto da calçada. 
Ceder parte do recuo de jardim, por exemplo, é uma enorme gentileza urbana que é poucas vezes considerada. 
Caminhar ao lado de um jardim certamente é muito mais bonito - e seguro - do que ao lado de um muro. 
Isso dito, o projeto a ser apresentado a seguir pretende provocar esses questionamentos. Provar que é possível 
fazer prédio absolutamente funcional, otimizado e muito seguro, mas ainda sim conectado com o seu entorno. O 
conceito que se apresenta é de um prédio convidativo, conectado e de forma alguma dê as costas para a cidade. 
Que seja vivo e que tenha olhos voltados para a rua, cuidando dos seus moradores e cuidando das pessoas vivem 
nessa vizinhança.
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legenda

1 esplanada de acesso
2 eclusa
3 hall
4 salão de festas
5 varanda do salão de festas
6 área técnica
7 praça
8 estacionamento

legenda

1 circulação vertical
2 terraço condominial
3 varandas de acesso aos apartamentos
4 bicicletário
5 apartamento tipo 2 dormitórios
6 apartamento tipo 3 dormitórios

legenda

1 circulação vertical
2 varandas de acesso aos apartamentos
3 varanda técnica
4 apartamento tipo 2 dormitórios
5 apartamento tipo 3 dormitórios

legenda

1 circulação vertical
2 varandas de acesso aos apartamentos
3 varanda técnica
4 apartamento tipo 2 dormitórios
5 apartamento tipo 3 dormitórios
6 terraço condominial
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legenda

1 lixo
2 bicicletário
3 estacionamento
4 circulação vertical
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PLANTA BAIXA PAVIMENTO TIPO 1:200 PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO 1:200 

PLANTA BAIXA TERREO 1:200 

PLANTA BAIXA OITAVO PAVIMENTO 1:200 

ESTUDOS DE LAYOUT APARTAMENTO TIPO A (51,2 m²)
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ESTUDOS DE LAYOUT APARTAMENTO TIPO B (80m²)
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PLANILHA DE ÁREAS RESUMO

LOCAL DESCRIÇÃO ADENSÁVEL N.A. LAZER N.A. GERAL ÁREA TERRENO 1383,6 m²

SUBSOLO ESTACIONAMENTO 845 ADENSÁVEL ATINGIDO 3459 m² (MÁXIMO 3459m²)

SUBSOLO BICICLETÁRIO 35 T.O. ATINGIDA 619 m² (MÁXIMO 691,8m²)

SUBSOLO CIRCULAÇÃO VERTICAL 10,7 TOTAL PRIVATIVO 3440 m²

SUBSOLO DEPÓSITO DE LIXO 15,2 TOTAL CONSTRUÍDO 5732,9 m²

TÉRREO ESTACIONAMENTO 260 EFICIÊNCIA ATINGIDA 60%

TÉRREO ACESSO 22 PERMEABILIDADE ATINGIDA 377 m² (MÍNIMO 345,9m²)

TÉRREO BALANÇO SOBRE JARDIM ATÉ 1,2m 35 APTO 2D - 25 UNIDADES 51,2 m²

TÉRREO USO LAZER COBERTO ABERTO 236 APTO 3D - 27 UNIDADES 80 m²

TÉRREO USO LAZER SALÃO FESTAS 125

TÉRREO APOIO CAIXAS D´ÁGUA 22,4

TÉRREO CIRCULAÇÃO VERTICAL 13,4

2º PAV. APTOS 345

2º PAV. SACADAS 53

2º PAV. CIRCULAÇÃO VERTICAL 13,4

2º PAV. BICICLETÁRIO 18,9

2º PAV. CIRCULAÇÃO HORIZONTAL 56

3º PAV APTOS 460

3º PAV SACADAS 71

3º PAV CIRCULAÇÃO VERTICAL 13,4

3º PAV CIRCULAÇÃO HORIZONTAL 68

4º PAV APTOS 460

4º PAV SACADAS 71

4º PAV CIRCULAÇÃO VERTICAL 13,4

4º PAV CIRCULAÇÃO HORIZONTAL 68

5º PAV APTOS 460

5º PAV SACADAS 71

5º PAV CIRCULAÇÃO VERTICAL 13,4

5º PAV CIRCULAÇÃO HORIZONTAL 68

6º PAV APTOS 460

6º PAV SACADAS 71

6º PAV CIRCULAÇÃO VERTICAL 13,4

6º PAV CIRCULAÇÃO HORIZONTAL 68

7º PAV APTOS 460

7º PAV SACADAS 71

7º PAV CIRCULAÇÃO VERTICAL 13,4

7º PAV CIRCULAÇÃO HORIZONTAL 68

8º PAV APTOS 334

8º PAV SACADAS 53

8º PAV CIRCULAÇÃO VERTICAL 8,9

8º PAV CIRCULAÇÃO HORIZONTAL 62

8º PAV USO LAZER 107
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