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A ideia foi propor um projeto que relacione o uso residencial,

comercial, cultural e de lazer em um espaço. A relevância

desse tema está no cenário urbano atual, percebe-se o

interesse por alternativas de melhoria da qualidade de vida

nas cidades. Morar, trabalhar, comprar e divertir-se são

atividades dinâmicas cada vez mais entrelaçadas. Espaços

multifuncionais podem oferecer a cidade praças lotadas e ruas

animadas. O objetivo foi criar intensidade e vitalidade para a

cidade influenciando diretamente na relação do pedestre com

a rua, atrair as pessoas, e favorecer a mistura e as relações.

LOCALIZAÇÃO

O presente trabalho está localizado na cidade de Canoas, o

município possui o segundo maior PIB e a

terceira maior população do estado e limita-se ao sul com o

município de Porto Alegre distante aproximadamente 8 km do

Aeroporto Salgado Filho e 20 km do centro da capital. O

projeto encontra-se no bairro marechal Rondon, uma área que

está em constante transformação decorrente da sua extensa

área desocupada e o crescimento dessa região precisa

acontecer de forma consciente, pensando no todo. A região

como demostrado no mapa, possui predominantemente o uso

residencial. O entorno possui projetos de estilo contemporâneo

eclético na sua grande maioria, mas também apresenta

prédios residenciais de estilo neoclássico. O projeto se

encontra em frente a uma rua de grande importância para o

bairro e para a cidade de canoas, contando com um canteiro

central dividindo os dois lados da via.

PÚBLICO ALVO:

População Canoense que busca lazer, cultura, comércio e

moradia. Pela diversidade de usos que acontecerão em um

mesmo local é esperado que a população que será atingida

também tenha perfis, faixas etárias e classes sociais

diferentes. No setor comercial se concentrará pequenos e

médios comércios varejistas, de bares, alimentos e serviços.

Os escritórios terão profissionais autônomos, empresas de

pequeno porte e escritórios corporativos. Na área residencial

do empreendimento. Apartamentos com tamanhos diferentes

foram pensados para atrais os diferentes tipos e famílias que

nossa sociedade compreende. O objetivo foi trazer vitalidade

vinte e quatro horas do dia, durante sete dias da semana com

os diferentes usos propostos.

SETORIZAÇÃO

O lote foi pensado com cada bloco desempenhando uma

função e todos sendo ligados pela sua base. Sendo o térreo e o

segundo pavimento voltados para a área comercial.

Contemplado com um pátio central pensado como espaço de

lazer, cultura e encontros. O volume mais à esquerda será para

coworking. Já o bloco mais alto será voltado para o uso

residencial contando com salas de jogos, salão de festas e

espaços de lazer e convívio

PASSARELA

O presente trabalho busca o “entre” como possibilidade, trazendo aos usuários novas percepções e

experiências ao caminhar, percorrer e sentir o espaço, partindo de locais já presente no cotidiano, mas que

são subtilizados, costurando a cidade com a população. Dessa forma foi pensando uma passarela que ligue o

canteiro central ao edifício de uso misto, buscando conexão do projeto com seu entorno, vitalidade para a

região e dessa forma a ligação proposta também serve como cobertura para o acesso principal da galeria de

lojas no térreo e como um equipamento propulsor para o uso do segundo pavimento comercial.

MORADIA

RELAÇÕES

PESSOAS

ESPAÇO 
PÚBLICO

CIDADE

HABITAR

COMPARTILHAR 

CONVIVER

1 á 3 PAVIMENTOS
4 á 7 PAVIMENTOS
8 á 11 PAVIMENTOS
12 á 15 PAVIMENTOS
TERRENO DE PROJETO

VIAS LOCAIS 
VIAS COLETORAS
VIA ARTERIAL
TERRENO DE PROJETO

RESIDÊNCIAL
COMERCIAL
EDUCACIONAL
TERRENO DE PROJETO
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CANOAS  – PRINC. VIAS E LIG. METROPOLITANAS – BR’S

PRIMEIRO PAVIMENTO

SEGUNDO PAVIMENTO

HABITAR . COMPARTILHAR . CONVIVER
QUADRA VIVA 

RELAÇÃO DE ALTURA COM OS EDIFÍCIOS VIZINHOS 

A partir do empilhamento dos vizinhos, foi analisando as

tipologias do quarteirão e como seriam verticalmente. Dessa

forma a proposta mescla das

tipologias, propondo apto.

de 1 e 2 pavimentos

Intercalados

no edifício.

APTO. DE 1 PAV.

APTO. 2 PAV. DUPLEX –

REF. UNID. DE HAB.

VENTILAÇÃO CRUZADA

A partir da análise do quarteirão 

de projeto foi desenvolvido a 

propostas

Onde o foco é repensar o quarteirão de forma vertical, criando

um volume no qual teria um vazio interno que estaria fazendo

alusão ao espaço que temos no miolo

dos quarteirões,

A ideia também foi trazer a vivência de calçada e convivência

dos vizinhos para o volume vertical,. Esses espaços de convívio

se tornem as calçadas

do quarteirão convencional.

A alusão ao quarteirão também se dá no sentido onde o projeto

está implantado. Foi proposto um vazio na área comercial, no

alinhamento do miolo de quarteirão.

Que busca relação do interior

com o exterior e se

torna um espaço de

convívio.

Juntamente com uma base, o programa foi implantando no entorno

de uma praça interna semipública,

ligando às ruas (quadra viva) e

conectando o público ao privado,

Buscando uma fachada ativa.

RESIDÊNCIAL

COMERCIAL

COWORKING

PÁTIO CENTRAL 

NOROESTE

SUDESTE

OESTE

LESTE

Os usos comerciais foram pensados através QUATERNO

VIZINHANÇA: A Ideia foi selecionar quatro usos importantes,

buscando tornar o projeto um ponto de encontro.

Contando com diversos usos, dentre eles, loja de produtos

naturais, cafés, livraria, farmácia, academia, dentre outros

usos ..

Orientação solar

Ventos dominantes

TELHADO VERDE

PLACA SOLARES

CIRC. VERT. RESIDENCIAL

CIRC. VERT. COWORKING

MALHA ESTRUTURAL PREDOMINANTEMENTE 5,00 X 7,50

O projeto buscou tomar partido da ventilação cruzada nas

tomadas de decisões, criando apartamentos duplex e de

um pavimento que possuem ventilação cruzada em suas

principais peças, utilizam-se do vazio proposto para ter

ventilação cruzada

nos seus ambientes.

Circulação vertical residencial juntamente com os

reservatórios superiores de todo o conjunto – com reserva

de 162.000 litros para o conjunto com aprox. 40% no

reservatório superior e 60% no reservatório inferior

GASTRONOMIA

SAÚDE

UTLIDADE

CULTURA

GASTRONOMIA

SAÚDE

UTLIDADE

CULTURA


