
O PROJETO
 A partir da observação e análise dos elementos do local foram considerados 
relevantes os aspectos relacionados à paisagem natural, principalmente no que se refere 
à topografia da área que, muito acidentada, foi fator determinante do desenvolvimento 
do projeto apresentado. Inicialmente, foi buscada uma implantação cujo movimento 
qualificasse espacialmente a rua, mediante sua integração com a área edificada, 
contrapondo-se ao muro existente no lado oposto dessa mesma rua (Via Transcaieira), 
que, por si,  constitui-se  como um elemento alienante da desejável vida urbana.

 Ao evitar uma possível cisão entre o núcleo habitacional proposto e o ambiente 
em que este se inclui, o paralelismo entre a rua e o espaço a ser edificado conjugaria 
a monotonia das construções lineares com uma possível obstrução da paisagem, foi 
criado um movimento com a disposição dos prédios que interviesse minimamente no 
terreno. Portanto, além de garantir uma menor movimentação de terra e um bom nível 
de insolação para os apartamentos, esse movimento é gerador de espaços públicos de 
acolhimento, tornando a rua mais segura ao lhe serem atribuídas outras funções além 
do ir e vir. Devido à altura das edificações, que afronta a própria escala humana, são 
abertas possibilidades de acesso visual à paisagem mais distante, tal como parte da 
comunidade instalada na baixada, para o lado oposto do Maciço, para a Baía Sul e para 
a Serra do Tabuleiro. 

 O aparente paradoxo entre a proposição de edifícios e a necessidade de se 
preservar a paisagem, é o que se apresenta sempre que se contrapõem a necessidade 
de ocupação do solo. Nesse aspecto, há que se ressaltar que a vida urbana requer essa 
ocupação e que da arquitetura espera-se mais do que o cumprimento de sua estrita 
função, espera-se a harmonia entre os espaços construídos e o território que os abriga.

 

 Em face dessas considerações, a proposta arquitetônica buscou respeitar a 
topografia local, manter viva a paisagem, apesar de se tratar de um espaço construído 
que por sua própria natureza “fere” o território natural. A cota 0.00 do edifício, ou 
seja o Pavimento 0, se implanta, aproximadamente, sobre a cota 97m em relação 
ao nível do mar. Isso acontece em função de facilitar o acesso à moradia e demais 
equipamentos sugeridos, evitando a ocupação das cotas mais baixas que obrigaria 
a onerosos deslocamentos em declive, exigindo maiores movimentos de terra e, 
consequentemente, a construção de muros de arrimo cujas dimensões prejudicariam 
as condições sanitárias adequadas a uma boa habitação. 

 A proposta em causa dispôs 208 unidades habitacionais com 52 m² cada, em três 
blocos de apartamentos que, embora autônomos, serpenteiam sobre as curvas de nível 
e se unem por meio de passagens, de tal forma a garantir-lhes uma identidade única, 
uma unicidade. Uma coisa só, apesar de serem três, é o que se busca. Dois desses blocos 
têm seus andares em mesmo nível, o terceiro, mais ao norte, está meio nível acima dos 
anteriores. Isso acontece em função de adequar da melhor forma possível os edifícios 
no terreno. A tentativa de integrar o núcleo habitacional à paisagem natural, bem 
como ao meio urbano que estará inserido, é, por fim, garantir que a moradia extrapole 
as quatro paredes e disponha da dignidade que se espera dos espaços públicos.

 Com relação à circulação de veículos, dadas as próprias condições da encosta 
a ser ocupada, foi evitado o arruamento interno e suas consequências em termos da 
impermeabilização do solo e de sua desestabilização. Áreas para carga e descarga/
embarque e desembarque e bolsões de estacionamento foram criadas ao longo da 
Via Transcaieira de modo a viabilizar o atendimento de necessidades do dia-a-dia. 
Ainda com relação à estabilidade do solo, mediante a implantação de um paisagismo 
funcional nas cotas mais baixas do terreno que concilie a recuperação da mata nativa  
ao aumento da absorção de água pelo solo, é perfeitamente possível a obtenção 

de uma resposta satisfatória que  evite  a intensificação dos processos erosivos. Os 
equipamentos adicionais sugeridos, tais como creche e centro comunitário, bem 
como áreas de lazer/esporte, comércio/serviço deverão atender a pleito antigo da 
comunidade e, portanto, não serão de uso exclusivo dos moradores dos edifícios. Foram, 
assim, dispostos de forma que se criasse uma relação imediata com a Via Transcaieira, 
tornando possível o seu reconhecimento enquanto um espaço efetivamente público.

 A creche, com 700m², próxima ao ponto de ônibus e localizada em franco acesso, 
ou seja em mesmo nível com relação à rua, deverá atender, segundo parâmetros do 
Ministério da Educação - MEC, 60 crianças de 0 a 3 anos em tempo integral ou 120 caso 
o funcionamento seja em dois turnos. São salas de aprendizado, que possuem divisórias 
móveis se necessário um espaço mais amplo; ambiente com mesas multiuso, tanto para 
refeições (lactário), quanto para atividades com as crianças; além de um espaço para 
recepção dos pais, diretoria, sala de reuniões, vestiário/banheiro para funcionários, 
copa, área de serviço, solário com uma pequena horta e banheiros para as crianças.
 
 O centro comunitário, localizado num dos vãos com abertura para a paisagem 
foi pensado de modo a ser um espaço que pudesse abrigar reuniões e atividades da 
comunidade. Sua área por si só não é grande, no entanto espera-se que seu uso possa 
se expandir para além da delimitação prevista como centro comunitário e tome o 
vão e a praça sugerida em frente ao prédio, criando, portanto, uma integração entre 
os espaços voltados para a paisagem e o reconhecimento mútuo do que é público.

 Próximo à passarela que dá acesso ao edifício mais ao norte está localizado um 
parque infantil de forma que pudesse estar mais resguardado do movimento da rua. 
Do outro lado dessa mesma rua, numa área que pertence a um condomínio fechado 
de classe média e cujo muro, como já comentado, torna a rua estéril, foram sugeridos 
equipamentos de lazer como um bowl/skatepark e uma quadra poliesportiva.

O SISTEMA CONSTRUTIVO
 Em função da grande área construída, o sistema construtivo adotado consiste em 
componentes pré-moldados. O emprego desse sistema nessa circunstância é decisivo 
para redução dos custos de canteiro, diminuição de possíveis erros de execução, 
economia dos materiais preparatórios da obra e redução das cargas incidentes sobre 
a estrutura como um todo, desonerando principalmente a fundação, em razão de seu 
peso próprio ser inferior ao de uma estrutura convencional, moldada in loco.

 São, portanto, pilares nos quais se apoiam vigas por meio de mísulas. Sobre  as 
vigas longitudinais em relação ao edifício são dispostas lajes alveolares, com 1,25m de 
largura e 160mm de altura. Essas vigas, por receberem todo o esforço das lajes, têm 
uma seção transversal maior que as vigas transversais, cuja função é, estritamente, a de 
contraventar a estrutura. Sobre as lajes alveolares deverá ser aplicado um capeamento, 
de 50mm de espessura, que consiste na disposição de uma malha de aço, recoberta com 
massa de concreto C30, o que permitirá melhor distribuição das cargas concentradas e 
a correção da contra-flecha decorrente da protensão dos paineis alveolares.

 As lajes alveolares se projetam em balanço para conformar tanto a sacada  
quanto o hall de entrada dos apartamentos. São  dois módulos de laje que se apoiam na 
viga central de aço que sustenta o piso das galerias que dão acesso aos apartamentos. 
Essa é uma viga em perfil I de 25cm x 35cm, em que é soldada uma espécie de mão 
francesa, também de aço, onde se apoiarão tubos vazados com seção quadrada de 
160mm. Sobre esses tubos são colocadas placas de argamassa armada, tipicamente 
usadas em passarelas, com dimensões de 1,2 x 1,25m. 
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