
TIPOLOGIAS DOS APARTAMENTOS RESIDENCIAIS

APARTAMENTO TIPO E | DUPLEX 55m² | 2 UNIDADES
apartamento duplex, localizado na fachada oeste do 5º e 7º 
pavimento

APARTAMENTO TIPO D | 2 DORM 53m² | 4 UNIDADES
apartamento de dois módulos, localizado na fachada oeste do 4º 
e 6º pavimento

APARTAMENTO TIPO F | DUPLEX 48m² | 32 UNIDADES
apartamento duplex, localizado nas fachadas norte e oeste, do 5º 
e 7º pavimento

APARTAMENTO TIPO G | DUPLEX 57m² | 6 UNIDADES
apartamento duplex, localizado no centro e na ponta da fachada 
norte, no 5º e 7º pavimento

* o posicionamento dos apartamentos nos andares foi pensado de maneira a conceder maior dinâmica às fachadas, intercalando andares de apartamentos simples com duplex *

APARTAMENTO TIPO C | 3 DORM 80m² | 8 UNIDADES
apartamento de três módulos, localizado na fachada norte, nos 4º e 6º pavimentos

APARTAMENTO TIPO A | STÚDIO 35m² | 2 UNIDADES
apartamento de um módulo estrutural, localizado na fachada 
oeste, nos 4º e 6º pavimentos

SACADA
a sacada possui dimensões 
mínimas pois a intenção 
dela é não retirar espaço do 
apartamento, mas possibilitar 
um maior contato com a visual 
e entrada de iluminação

ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO
armários cobrem a parede 

lateral do banheiro
ENTRADA

configurada como 
cozinha que segue 

pela parede da 
janela

ENTRADA
configurada como 
cozinha que segue 

pela parede da 
janela

SANITÁRIO
a área de sanitário foi 

posicionada no mezanino 
para garantir maior área 

livre no térreo

SANITÁRIO
a área de sanitário foi 

posicionada no mezanino 
para garantir maior área 

livre no térreo

SANITÁRIO
a área de sanitário foi 

posicionada no mezanino 
para garantir maior área 

livre no térreo

TRABALHO
espaço de 

trabalho fica 
posicionado 

em balanço no 
mezanino,

TRABALHO
espaço de 

trabalho fica 
posicionado 

em balanço no 
mezanino,

TRABALHO
espaço de 

trabalho fica 
posicionado 

em balanço no 
mezanino,

SALA DE ESTAR
a disposição da sala 
de estar foi feita para 

garantir um contato 
visual com a vista e 

também, quando 
desejado, à televisão

COZINHA
o posicionamento 

da mesa configura 
um espaço de 

jantar junto à 
cozinha que servirá 

também como 
espaço de apoio

ENTRADA
a entrada faz 
separação entre a 
área íntima e a área 
social

ESTAR
nesse layout a cozinha, o jantar e o estar estão 
bem conectados, formando uma grande área 
de convivência

ESPAÇO DE TRABALHO
foi posicionado 
um espaço de 
trabalho ao lado da 
cama, que segue o 
posicionamento dos 
armários do dormitório 
e fica próximo à 
sacada

ESPAÇO DE TRABALHO
foi posicionado um 
espaço de trabalho 
ao lado da cama, que 
pode ser separado 
do restante do 
apartamento com o 
uso da divisória móvel

ENTRADA
a entrada é configurada 
como área de cozinha 
que segue pela parede 
da janela com armários 
abaixo da escada

ESTAR
o estar é configurado 
de maneira a 
apreciar a visual, 
comporta reunião de 
pessoas e permite o 
acesso à televisão

ESTAR
o estar é configurado 
de maneira a apreciar a 
visual, comporta reunião 
de pessoas e permite o 
acesso à televisão

ENTRADA
a entrada é configurada 
como área de cozinha 
que segue pela parede 
formando um L, armários 
sob a escada

ENTRADA
a entrada é configurada 
como área de cozinha que 
segue pela parede com 
armários sob a escada

ESTAR
o estar configura área 
para apreciar a visual e 
comporta uma reunião de 
pessoas quando desejado

ESTAR
a área de estar foi 
posicionada em frente 
à cama, configurando 
uma distinção entre esses 
ambientes e seus usos

JANTAR
a mesa de jantar faz a separação 
da área da cozinha e do estar, e se 
torna uma área de apoio quando 
necessário

ENTRADA
nesse modelo de apartamento a entrada faz a 
separação entre área íntima e área social

ESPAÇO DE TRABALHO
foram posicionados espaços de 
trabalho junto aos quartos nesse 
layout, para que diferentes usos 

possam ser feitos nessas áreas sem 
comprometer os demais moradores

ESPAÇO DE TRABALHO
foram posicionados espaços de trabalho 
junto aos quartos nesse layout, para que 
diferentes usos possam ser feitos nessas áreas 
sem comprometer os demais moradores

ARMÁRIOS
os armários dos dormitórios 

foram posicionados no 
corredor de acesso ao 

banheiro configurando essa 
área como um closet e 

garantindo maior área livre 
aos dormitórios

ARMÁRIOS
os armários dos dormitórios foram posicionados no corredor 

de acesso ao banheiro configurando essa área como um 
closet e garantindo maior área livre aos dormitórios


