
 1. Desnível atual entre Av Hercílio luz 0,0 e Rua Gen Bittencourt +3,0, utilizado como partido para zoneamento do projeto. 2. Criação de um nível de subsolo e 
acesso direto pela rua Gen Bittencourt na cota mais alta do lote. 3. Criação de nível de mezanino intermediário voltado a Av Hercílio Luz faz a transição entre rua-edifício.

 4. Criação de conexão entre os níveis e ruas por escadas e rampas. 5. Verticalização do conjunto adicionando os blocos de habitação. 6. 4 Pavimentos de 
habitação voltados a Av Hercílio Luz visam manter o edifício na escala do pedestre e criar relações com as volumetrias do entorno.

7. Efetivação do vão central do edifício como elemento gerador de “olhos para rua” bem como interações 
entre publico x privado. 
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A concepção de volumetria do edifício parte do melhor aproveitamento 
do terreno, buscando uma boa orientação solar. Nesse sentido, 
apartamentos e circulações foram locados à partir de estudos solares 
e respectivas horas de sol na envoltória do edifício. Além disso, em 
fachadas com maiores problemas em relação a radiação solar foram 
propostos mecanismos que possam controlar as horas de maior 
amplitude térmica, dando ao usuário a opção de controlar a luz e 
ventilação em sua unidade. 
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Acesso ao estacionamento 
subsolo

Proposta de restaurante 
de preços populares 
busca atender demanda 
do centro por alimentação 
com preços acessíveis, 
atendendo escolas e 
trabalhadores da região.

Salas comerciais para aluguel. Projetadas 
com paredes divisórias leves que podem 
ser retiradas para criação de lojas maiores.

Rampa e escadaria de acesso aos 
níveis +2, ligação direta com Hostel 
e nível +3 cota mais alta da Rua 
Gen Bittencourt

Área comercial destinadas 
à salas de aula. A dinâmica 
estudantil tem grande 
importância no bairro da 
Pedreira. Cursinhos pré 
vestibulares e preparatórios 
geram movimento em 
diversas horas do dia e 
poderiam fazer o aluguel 
destas salas quando 
necessitassem de espaço 
físico para aulas.

Pequenas salas comerciais 
destinadas à comércios 
familiares. O aluguel mais 
barato possibilitaria que 
costureiras, artesãos e 
sebos se apropriassem 
desses espaços.

Fechamento da rua Gen. Bittencourt para 
trafego veicular, visando a criação de áreas 
arborizadas de estar em ligação direta com 
o edifício, tornando a divisão entre rua e 
arquitetura mais orgânica.

Ao todo, foram propostas 3 tipologias de apartamentos com pequenas 
variações nas plantas mostradas a cima. Essa diversidade tipológica visa 
atender vários tipos de famílias, permitindo ainda a alteração interna de 
algumas unidades. As tipologias se inserem dentro de uma malha de 250cm 
que visa a industrialização e construção mais econômica e racionalizada do 
conjunto. Essa medida também ajuda a definir a concepção estrutural do 
edifício. 

Os dormitórios estão orientados para aproveitar a melhor incidência solar.  A implantação em vão central 
permite ainda que áreas como cozinha recebam insolação em algumas horas do dia, além disso, o vão 
central permite que ventilação natural esteja sempre presente, portanto foram propostas aberturas nas 
duas extremidades das habitações, garantindo assim ventilação cruzada, principalmente em épocas de 
verão. As tipologias de 1 dormitório podem receber alterações internas nos dormitórios e sala, resultando 
na inclusão de um novo espaço no lugar da sala, sendo ideal para casos onde a família aumenta e abdica-
se do espaço da sala.

SEBO BANCOBARFARMA

INTERVENÇÃO 03 - Moradia social
• PROPOSTA
Moradia Social + 
Comércio + Restaurante popular +
Área educacional

UNIDADES 1 DORMITÓRIO 30,45m²: 36
UNIDADES 2 DORMITÓRIOS 45,15m²: 12
UNIDADES STUDIO 23,70m²: 16
TOTAL UNIDADES COMPLEXO: 64

TÉRREO GALERIA

Nível AV. Hercílio Luz

1º PAVIMENTO

Nível Rua Gustavo Richard

MEZANINO GALERIA

9 UNIDADES 1 DORMITÓRIO

6 UNIDADES STUDIO

3 UNIDADES 2 DORMITÓRIOS

1 LAVANDERIA

1 ADMINISTRAÇÃO

2º PAVIMENTO
9 UNIDADES 1 DORMITÓRIO

6 UNIDADES STUDIO

3 UNIDADES 2 DORMITÓRIOS

3º PAVIMENTO
9 UNIDADES 1 DORMITÓRIO

6 UNIDADES STUDIO

3 UNIDADES 2 DORMITÓRIOS

4º PAVIMENTO
6 UNIDADES 1 DORMITÓRIO

3 UNIDADES 2 DORMITÓRIOS

1 SALÃO DE FESTAS

CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL

VISTA ESQUINA RUA VICTOR MEIRELLES COM GEN. BITTENCOURT DET. FACHADA “NO” VENEZIANAS METÁLICAS PROTEÇÃO SOLAR

SITUAÇÃO ATUAL RUA VICTOR MEIRELLES E GEN. BITTENCOURT CORTE RUA GEN. BITTENCOURT E NOVAS ÁREAS DE ESTAR ARBORIZADAS

PROPOSTA PARA RUA GEN. BITTENCOURT VISTA VÃO CENTRAL EDIFÍCIO HABITAÇÕES
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TIPO 1 DORMITÓRIO 30,45m² TIPO 2 DORMITÓRIOS 45,15m² TIPO STUDIO 25,70m²
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