
01 02 03

 Para garantir uma harmonia estética/formal e assegurar o confor-
to térmico, a proposta adota o uso de fachadas ventiladas, brises e varan-
das para sombreamento, baseadas no posicionamento de fachada e 
necessidades dos ambientes.

 Nas fachadas Norte (01), é feito o uso de lâminas horizontais de 
vidro jateado, impedindo a incidência direta do sol, porém, ampliando a 
iluminação difusa do ambiente, pela con�guração em bandejas de 

estratégias de conforto térmico
luz.Em outras situações, o uso de varandas protegidas, sendo por 
chapa expandida (02) ou envidraçada (03) contribuí para o sombrea-
mento dos estúdios, garantindo o maior controle de entrada de luz e 
mantendo a habitabilidade confortável.

 Todo o edifício se compõe de maneira semiaberta, criando 
constante ventilação e possibilidades de sombreamento. Todos os 
estúdios possuem ventilação cruzada através de portas e janelas com 
bandeira, o que contribui para a manutenção da temperatura. 

CORTE BRISES E SOMBREAMENTOS
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perspectiva pavimento 13 - horta compartilhada e terraço de contemplação

perspectiva pavimento 12 - biblioteca com espaços de leitura e estudosperspectiva pavimento 14 - átrio com destaque a cobertuda em treliça espacial

perspectiva geral - fachada leste

perspectiva térreo - ciclovia e aluguel de bicicletas

perspectiva praça pública - vista para edifício estúdios acessíveis são distribuídos em todos os pavimentos, 
garantindo a integração dos usuários por todo o conjunto. 
possuem a mesma con�guração de planta do estúdio 
amplo, com diferença ao banheiro acessível. 

áreas verdes e espaços destinados a hortas compartilhadas 
se concentram nos terraços superiores, de modo a receber o 
máximo possível de incidência solar e atraíndo os usuários a 
aproveitar os espaços externos.

áreas comuns são concetradas, permitindo uma leitura volu-
métrica da fachada. os espaços buscam dar apoio as funções 
residenciais, integrando os moradores de forma a incentivar a 
circulação e interação dos mesmos.

estúdios amplos se localizam no núcleo do edifício, resultado 
pela junção de dois módulos compactos, e possuem em sua 
concepção, sacadas integradas com �oreiras, compondo a 
volumetria do edifício.

estúdios compactos são localizados principalmente nas 
extremidades do edifício, permitindo a inserção do maior 
número de unidades por pavimento e liberando o núcleo 
para circulações francas. estúdios localizados ao norte do 
terreno possuem tratamento de fachada com brises horizon-
tais, minimizando a incidência solar direta e contribuindo no 
conforto térmico.

funcionando como transição entre a rotação dos volumes, o 
pavimento de esportes e lazer fragmenta a forma, e se conso-
lida como ponto principal de encontro e distribuição do 
coliving. 

o uso comercial é localizado nos dois primeiros pavimentos 
do conjunto, sendo o primeiro destinado ao desenvolvimen-
to de startups criativas, com salas integradas, atelier de 
prototipação compartilhado e espaços de convivência, 
proporcionando maior troca entre os pro�ssionais. o segun-
do pavimento conta com estações de trabalho individuais, 
em sistema coworking.

os dois acessos ao coliving são resguardados pela praça 
coberta em localizações opostas. os dois núcleos de circula-
ção possuem conjunto de elevadores (5 unidades) e escadas, 
uma protegida e outra aberta, as quais atendem a NBR 9077, 
com 7UP. o acesso comercial se dá pela rua cardeal arcoverde, 
mais evidênte e de fácil localização

a fragmentação de áreas verdes criam caminhos que costu-
ram o terreno, ligando diversos pontos do edifício. onde a 
praça é coberta, cria-se um palco para manifestações públi-
cas e espaço para feiras abertas, ja em espaços abertos, a 
integração ocorre com espaço de apoio ao café, estação de 
aluguel de bicicletas e paradas de ônibus.

de forma a trazer uma alternativa sustentável e e�ciênte aos 
moradores, o coliving propõe o uso de carsharing, com 38 
carros disponíveis para os moradores em sistema de pay-per-
-use, além do bicicletário compartilhado, localizado no 
térreo.

a treliça espacial é utilizada para a cobertura pela sua capaci-
dade de vencer grandes vãos, aliada a leveza de sua estrutura 
e resistência a cargas, permitindo assim uma cobertura trans-
lúcida, que trás luminosidade natural ao átrio e circulações 
adjacentes.

o primeiro pavimento do coliving proporciona uma transição 
entre as funções comerciais e residenciais do conjunto. com 
terraços, cozinha e espaços de estar, cria uma contextualiza-
ção direta com o térreo, pelo tratamento de piso, funções e 
relação de altura com o entorno.

espaços compartilhados se distribuem pelas extremidades 
dos pavimentos iniciais, buscando explorar as melhores visu-
ais do entorno e criando uma franca circulação pelo períme-
tro do bloco. sacadas abertas rompem a pele metálica, reto-
mando a composição volumétrica dos pavimentos acima.

priorizando áreas compartilhadas, espaços como bares, salas 
de jogos, piscina e cozinhas são distribuídas pelos pavimen-
tos, incentivando a circulação dos moradores pelo conjunto.

estúdios localizados nos pavimentos iniciais são incorpora-
dos pelo revestimento externo em chapa metálica expandi-
da, que evidencia a rotação dos volumes e funciona como 
proteção a incidência solar direta. 

áreas verdes, criadas a partir dos vasos integrados, estão 
presentes em diversos pontos do edifício, criando espaços de 
descanso e contemplação. 
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01 assento em compensado naval tratado
02 �lete metálico de acabamento
03 encosto em chapa metálica expandida
04 piso em metal texturizado escuro
05 piso em metal texturizado claro
06 viga metálica per�l I 57,5x12,5cm
07 per�l metálico C 3x3cm
08 per�l metálico I 3x2cm
09 forro metálico / revestimento �oreira
10 iluminação LED embutida
11 per�l L metálico para apoio de �oreira
12 vaso cimentício 150x25cm
13 vegetação pendente - hera

AXONOMÉTRICA EXPLODIDA
1:50

 As conexões entre os espaços surgem através de rampas 
suspensas no núcleo do edifício. Retomando o conceito de formi-
gueiro, os caminhos tendem a fazer o trajeto mais direto e curto, 
construíndo um desenho de planta unico para cada tipologia de 
pavimento.
 São pelas rampas que se formam diversos pontos de encon-
tro e convívio, tornando-a mais que um elemento de circulação, e 
sim, de permanência e contemplação.

passarelas, guarda-corpos e �ores
  O desenho da rampa foi projetado especialmente para o edifício e 
sua atmosfera. Em toda sua extensão, trechos com bancos, �oreiras ou 
apenas proteção, o tornam um elemento que dita o paisagismo do proje-
to e con�gura os espaços externos.
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01 elevadores
02 escada aberta
03 escada protegida
04 apoio/area técnica
05 sala de TV
06 sala de estudos
07 estúdio compacto
08 estúdio amplo
09 estúdio acessível 
10 lavanderia 

PLANTA PAVIMENTO 10
apartamentos + salas de tv,
estudos e lavanderia
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perspectiva pavimento 14 - espaços de fogueira e terraço de contemplaçãoperspectiva pavimento 13 - cozinha compartilhada


