
ESTÚDIO COMPACTO
ESCRITÓRIO/CLOSET
1:75
UTILIZÁVEL: 8,25M²

ESTÚDIO COMPACTO
COZINHA
1:75
UTILIZÁVEL: 9,25M²

ESTÚDIO COMPACTO
DORMITÓRIO/SALA TV
1:75
UTILIZÁVEL: 8,75M²

ESTÚDIO COMPACTO
ESTAR/VISUAL
1:75
UTILIZÁVEL: 10,25M²

ESTÚDIO COMPACTO
CORTE C 
1:75
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01 trilho deslizante
02 mesa retrátil
03 guarda roupa
04 sofá/cama retrátil
05 painel TV
06 cooktop indução
07 cuba cozinha
08 frigobar embutido
09 cuba banheiro
10 vaso sanitário
11 chuveiro de teto

ESTÚDIO COMPACTO
SALA-COZINHA
UTILIZÁVEL: 11,25M²
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01 trilho deslizante
02 piso elevado
03 per�l I - piso elevado
04 laje painel wall 6cm
05 per�l I - painel wall
06 viga metálica 25x25cm
07 forro metálico
08 iluminação led embutida
09 fechamento metálico

ESTÚDIO COMPACTO
AXONOMÉTRICA EXPLODIDA
1:100

ESTÚDIO AMPLO
CORTE PERSPECTIVADO
sem escala

ESTÚDIO AMPLO
1:75

ESTÚDIO AMPLO
CORTE B
1:75

ESTÚDIO AMPLO
CORTE A
1:75

10 pilar metálico 25x50cm
11 montante steelframe
12 esquadria com bandeira 100x225cm
13 esquadria �xa com bandeira 200x225cm
14 mobiliário deslizante 
15 shaft hidraulico/fechamento banheiro 
16 esquadria �xa 
17 mobiliário �xo/hidráulico cozinha  
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ESTÚDIO COMPACTO
CORTE B 
1:75

ESTÚDIO COMPACTO
CORTE A 
1:75

perspectiva térreo - paradas de ônibus com edifício ao fundo

perspectiva estúdio amplo - área social

perspectiva estúdio amplo - área social

DETALHAMENTO DE 
LAJE IMPERMEABILIZADA
ISOMÉTRICA 
sem escala

01 porcelanato 
02 argamassa de assentamento 
      com aditivo polimérico
03 manta asfaltica impermeabilizante
04 regularização 
05 primer hidrofugante 
06 laje painel wall 6cm
07 per�l I - 25x50mm 
08 forro metálico
09 tubulação esgoto dn 100mm
10 tubulação água quente e fria 2x 1.1/2” 
11 corpo ralo com saida articulada 45´ 
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perspectiva estúdio amplo - relação entre varandas compartilhadas

perspectiva estúdio compacto - layout escritório/closet

perspectiva estúdio compacto- layout cozinha

perspectiva estúdio compacto- layout sala de tv

 Partindo da premissa de racionalização do espaço privativo, os estúdios foram trata-
dos como módulos, de dimensões mínimas e padronizadas,  replicado ao longo do projeto. 
Esse modulo habitacional, resulta também em um sólido sistema estrutural, onde grandes 
gaiolas metálicas se entrelaçam, apoiadas em pilares também metálicos.

 Com dimensionamento base de 300x500cm, o programa foi repensado a partir de um 
mobiliário adaptável, em sistema de arquivo deslizante, onde o layout do estúdio se molde a 
necessidade do usuário. Dessa forma, em uma área bruta de 15,00m² a customização do 
espaço utilizável chega a 40,55m², um ganho de 2.7x em área.

 Todos os estúdios compactos contam com banheiro privativo, cozinha completa, área 
de estudos, armário, sofá-cama com tv, mesa de jantar retrátil e 4 cadeiras. O usuário possui 
então a possibilidade de aproveitar o espaço privativo em sua totalidade, sem depender dos 
ambientes compartilhados.

estúdio compacto

 Concebido a partir da junção de 2 módu-
los de estúdio compacto, o estúdio amplo 
possui o dimensionamento base de 600x500-
cm, e uma área de 30,00m². Possuí o mesmo 
programa e ambientes, porém apresentado de 
forma mais tradicional. Separado em área 
social e íntima, possuí mobiliário �xo e capaci-

dade para 2 moradores.

 Também diferenciando-o do estúdio 
compacto, este possuí varanda integrada, 
ampliando a área total do apartamento e as 
possibilidades de interação. Estão localizados 
na parte central do edifício, distribuídos na 

fachada norte e sul. 

estúdio amplo
 As unidades de habitação acessível 
tomam como base o estúdio amplo, pela 
presença do mobiliário �xo e circulações maio-
res, facilitando a locomoção e utilização do 
espaço pelo usuário PcD.

 Diferenciando-as do módulo amplo, seu 
banheiro é adaptado para uso de cadeirantes, 
por conta do seu raio de giro mínimo, alternado 
suas dimensões em planta e resultando em uma 
área de banheiro maior e de dormitório reduzi-
do.

estúdio acessível

01 pilar metálico per�l I 25x50cm
02 viga metálica per�l I 25x25cm
03 conector metálico parafusado
04 base metalica de conexão
05 parabolt de �xação
06 fundação 
07 painel metálico externo

08 montante de estruturação ACM
09 Isolamento/envelopamento Tyvek
10 painel OSB 20mm
11 isolante termoacustico lã de PET 
12 gesso acartonado 20mm 
13 montante steelframe
14 tubulações embutidas

DETALHAMENTO DE
CONEXÕES ESTRUTURAIS
sem escala

DETALHAMENTO DE
FECHAMENTO EM DRYWALL
sem escala
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perspectiva pavimento 05 - áreas sociais concentradas nas extremidades do volume rotacionado


