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TRANSFORMAR PARA SER TRANSFORMADO

Morar como estudante é uma situação de exceção, de caráter temporário e extraordinário 
na vida do indivíduo. A habitação estudantil não deve reproduzir a casa que habitualmente 
vivemos, mas constituir um espaço de transição inolvidável por suas características únicas 
e especiais. Não convém ser um espaço fechado e comum, simulacro da vida cotidiana.
Por associar tantas vivências e diferentes expectativas em relação ao futuro, devem ser 
espaços iluminados pela liberdade e por certa serenidade – expressa pela neutralidade 
dos materiais – que sublinhem a diversidade, o colorido da vida e a animação dos senti-
dos. São espaços nunca antes vividos e também transformadores, que, certamente, são 
parte do processo de formação de cada indivíduo.

ESTRUTURA GENÉRICA COMO SOLUÇÃO ABRANGENTE

Tendo em vista o objetivo do concurso de ofertar soluções arquitetônicas abrangentes, que 
sirvam como parâmetro para uma discussão mais ampla sobre a questão da habitação so-
cial, o projeto propõe uma estrutura genérica que atenda às premissas específicas do edital. 
Constituída por solução construtiva baseada na industrialização e montagem, essa estru-
tura pode ser multiplicada e associada vertical e horizontalmente, estabelecendo, dessa 
forma, composições com dimensões urbanas. 

ESTRUTURA AUSTERA E PROTAGONISTA

Como um experimento relacionado à universidade, a proposta de uma estrutura expres-
siva e extraordinária parece ser desejável, assim como a concepção de uma construção 
efetivamente referenciada na associação e montagem de componentes industrializados. 
Coaduna-se com a ideia da arquitetura como expressão do conhecimento e que deve 
noticiar o nível de avanço desse campo específico do saber. 
A estrutura de concreto é a primeira ação construtiva. Duas bandejas longitudinais parale-
las - como estruturas de transição - estabelecem as conexões com o solo e a distribuição 
das cargas. Sua eficiência reside no fato de serem necessários apenas 4 apoios por 
tramo estrutural básico, reduzindo, dessa forma, os serviços de fundações e flexibilizando 
as possibilidades futuras de implantação, de acordo com as variações topográficas de 
diferentes terrenos.
Sobre essas bandejas iniciais, é urdida uma estrutura em aço que constitui os planos verti-
cais longitudinais – como duas vigas paralelas de 3 metros de largura por 31,50 metros de 
extensão, que constituem um núcleo servidor –, a partir dos quais as estruturas metálicas 
dos módulos habitacionais projetam-se em balanços de 4,5 metros. Planos horizontais 
internos solidarizam as construções paralelas, como uma ponte de conexão entre essas 
duas estruturas, e permitem a execução dos balanços, equilibrando as cargas e configu-
rando um conjunto único, eficiente e expressivo. Essas conexões horizontais conformam 
os espaços coletivos de cada conjunto.
Finalmente, pode-se afirmar que sãos dois edifícios interligados, de apenas (e inusitados) 
três metros de largura, que amparam, de um lado, volumes em balanço e, internamente, 
volumes contidos de ligação, evidenciando uma solução estrutural expressiva. 

EDIFÍCIO COMO ASSOCIAÇÃO DE ESTRUTURAS

Cada edifício é composto por pavimentos duplos com 8 conjuntos de módulos habitacio-
nais, totalizando 32 unidades providas de um espaço coletivo. Ele pode ser constituído por 
um núcleo isolado ou por dois ou mais grupos associados.
Da mesma forma, pode ser composto por 4, 6 ou 8 pavimentos. Além disso, pode admi-
tir pavimentos isolados (não duplos), que garantem a quantidade de unidades previstas 
pelo programa, nem sempre múltiplos inteiros de 4. Quando associadas, duas estruturas 
conformam vazios internos e promovem uma relação mais desejável entre os espaços 
coletivos, sugerindo que o conjunto com 63 metros de extensão venha a ser a solução 
mais interessante.

UNIDADE DE HABITAÇÃO COMO MÓDULO ESPACIAL

As unidades habitacionais foram pensadas como módulos espaciais únicos. Não há 
distinção entre as tipologias individual, dupla ou familiar. Trata-se de um espaço que pode 

assumir essa característica diversa, facilitando a execução e permitindo uma total flexibi-
lidade, que é desejável. Cada módulo espacial habitacional corresponde a um habitante. 
Dessa forma, tornam-se simples e diretas as relações quantitativas, sublinhando o caráter 
genérico e amplo da proposta.
A unidade é dotada de um espaço em penumbra ou semipenumbra, onde se situa a cama, e 
um espaço de luz para o plano de trabalho. Uma estante de livros separa e organiza esses 
dois espaços. Os módulos são servidos por um plano de armário, cuja função é dividir e 
definir os dois ambientes ou dormitórios, que, contudo, podem ser associados. Todo módulo 
é um dormitório individual, mas todo módulo associado pode ser um dormitório duplo.
Cada três ou quatro módulos espaciais podem estar associados, conformando uma unidade 
familiar, idealizada para três ou quatro moradores. Nesse caso, um rearranjo dos armários 
define dois dormitórios, entremeados por um espaço de estudos de um ou dois módulos.
Apesar da flexibilidade total e da ampla possibilidade de arranjos que sugiram uma desejá-
vel diversidade tipológica, as unidades familiares, pela possibilidade de admitirem crianças, 
preferencialmente devem estar associadas entre si, a partir de espaços coletivos comuns.

UNIDADES E OS MÓDULOS SERVIDORES

Cada conjunto de 4 módulos espaciais associados - unidades habitacionais - está relacio-
nado a um módulo de serviços situado dentro dos planos verticais da estrutura longitudi-
nal. O ingresso no conjunto de unidades de habitação é realizado por esse bloco servidor 
- na estrutura principal -, garantindo seu isolamento dos demais, quando desejado.
Os serviços estão organizados em: sanitários (de uso múltiplo e simultâneo) associados à 
lavanderia, em situação mais perimetral, e, de outro lado, a copa (comer e socialização), 
mais próxima do acesso ao conjunto de módulos habitacionais.

ESPAÇOS COLETIVOS INTERNOS

Se as faces externas da estrutura genérica são constituídas pelos volumes dos módulos 
espaciais habitacionais em balanço, abertos à paisagem ou à cidade e promovendo a 
relação do indivíduo com o entorno, as relações comunitárias do conjunto se realizam 
no lado interno, nos planos coletivos, que fazem a ligação entre ambas as estruturas 
longitudinais paralelas.
Os planos coletivos são constituídos por dois níveis, com 75 metros quadrados e pé direito 
duplo que admitem - de fato - 32 usuários e os usos específicos pretendidos. No primeiro 
pavimento, que se relaciona diretamente com os blocos de circulação vertical, situam-se 
os espaços de estar. No mezanino, um volume fechado destinado a reuniões e estudos, 
mais isolado das atividades sociais e do burburinho, mas ligado pelas passarelas de co-
nexão das unidades habitacionais desse pavimento.
Os sucessivos planos coletivos se relacionam por sua vez entre si, por meio dos vazios e 
pátios que conformam e se transformam em panópticos, permitindo que todos os conjun-
tos e seus respectivos usuários se entreolhem.
Assim, concentra-se no interior a música e a luz - a vida social - enquanto se desloca para 
o perímetro da estrutura o silêncio e a sombra - a vida individual -, subvertendo um arranjo 
mais tradicional da habitação.

ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO REDUZIDOS: AUSÊNCIA DE CIRCULACÃO HORIZONTAL

As prumadas de circulação vertical projetam-se a partir de planos estruturais de concreto, 
que fazem parte dos conjuntos de transição responsáveis por admitir o conjunto metálico. 
Em lados opostos situam-se escadas e elevadores, relacionados com os planos coletivos 
e servindo de acesso aos módulos habitacionais.
Na concepção de projeto proposta não é necessária circulação horizontal, reduzindo sig-
nificativamente as áreas comuns - onerosas e de difícil manutenção - aos espaços de cir-
culação do térreo. Esse montante de área construída pode ser remanejado para espaços 
de permanência prolongada, otimizando o uso do total de área construída proposto no 
edital deste concurso.

ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA COMO ANEXOS

Os espaços de conivência necessários não são considerados embasamentos das 
estruturas habitacionais, mas edifícios anexos que podem estar abaixo, no intervalo ou 

ao lado dessas estruturas, configurando os acessos e a relação imediata com o entorno. 
São resolvidos a partir de uma estrutura independente (planos verticais e horizontais de 
concreto) e um espaço genérico, o que facilita a execução e pode amplificar e flexibilizar 
sua apropriação e utilização pelos usuários. A expressão arquitetônica do projeto resi-
de justamente nesta austeridade e na transparência que evidencia seu caráter público e 
aberto à cidade e à comunidade.

TÉRREOS COMO ESPAÇO DE ARTICULAÇÃO E EXTENSÃO 

O térreo das estruturas habitacionais é um espaço efetivamente livre, relacionado com 
os espaços de convivência e marcado pelo reduzido número de apoios e pelos blocos 
de circulação vertical. Essa abertura permite que se constitua um espaço de extensão da 
cidade, como a ampliação dos passeios perimétricos e com programas que promovam a 
convivência, estabelecendo uma necessária posição de contraponto ao discurso hege-
mônico (e infeliz) de enclausuramento ou encastelamento da vida privada. 

ASPECTOS CONSTRUTIVOS E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A estrutura metálica receberá um invólucro constituído de painéis metálicos e painéis 
de concreto, que evidenciam o aspecto construtivo do conjunto por meio de montagem. 
Internamente, placas de gesso acartonado estabelecem as divisões dos ambientes. Os 
acabamentos podem ser múltiplos e eleitos conforme a disponibilidade econômica.
Todos os ambientes são providos de iluminação e ventilação natural, e o fechamento exter-
no é reforçado por isolamento térmico, o que reduz gastos energéticos. Mesmo assim está 
prevista a utilização dos planos de cobertura para instalação de painéis coletores de sol.

IMPLANTAÇÃO

Em um terreno compacto e marcado por uma topografia acentuada, optou-se por adotar 
blocos com 6 pavimentos, dispostos lado a lado em dois níveis distintos, que conciliam 
este aclive.
Os espaços de conivência estão dispostos ao longo da testada principal do terreno, junto 
à Alameda Parque, conformando um bloco de transição estre os espaços públicos do 
campus e uma praça interna destinada aos moradores. Também promovem uma simpá-
tica relação com o entorno, pela transparência que evidencia suas atividades para todos.
A convivência e os serviços estão organizados em quatro blocos assentados nos dois 
planos do conjunto. No nível 777 está o programa cultural. No nível 774 situam-se as 
atividades sociais ligadas a uma praça de convivência situada entre os dois edifícios. 
Junto à divisa interna, os espaços esportivos, com a quadra e serviços junto ao acesso de 
veículos e bicicletas. Esses níveis vão se ajustando ao suave declive da Alameda Parque 
no sentido interno do campus, por meio de rampas e escadas que marcam a divisão 
desse conjunto. As coberturas desses blocos são utilizadas como jardim ou deques para 
usufruto dos moradores.
Os edifícios pairam sobre um jardim constituído de planos, contenções (em gabião) e 
taludes, que ajustam o assoalho original a partir do movimento de terra (inevitável na 
situação proposta).

PAISAGISMO

Ao percorrermos a Alameda Parque e entrarmos no complexo da Moradia Estudantil, fica 
muito evidente como a topografia do terreno nos convida a elegê-la como estruturante do 
projeto paisagístico. A disposição das lâminas dos edifícios, perpendicular à alameda con-
tribui para essa sensação, na medida em que possibilita durante todo o percurso, a leitura 
dos patamares, da elevação dos fundos e dos taludes da rua General Newton Estilac Leal.
Deste modo, procurou-se criar nessas elevações um bosque diversificado, com árvores 
predominantemente da Mata Atlântica local, com o morro revestido de arbustos e herbá-
ceas de sub bosque, numa referência a uma imaginária mata ciliar do Rio Tietê, que corre 
paralelamente ao norte, não muito longe dali. 
E o espelho d’água logo na entrada reforça essa lembrança.
Em contraponto, os patamares que formam a base dos edifícios receberam um tratamento 

Implantação escala 1:500
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A.1

A.2

A.1 Edifício Habitacional - 208 unidades
A.2 Edifício Habitacional - 192 unidades
B.   Bloco Cultural
C.   Bloco Serviços Comuns / Praça de Convivência
D. Bloco Esportivo / Recreativo
E. Bloco Serviços Gerais

estacionamento visitantes

serviços

quadra esportiva

praça de convivência

acesso as habitações

acesso as habitações

acesso as habitações

administração / segurança

academia de ginástica / sala de jogos

biblioteca / cineclube / 
miniteatro / ateliê 

lavandeira / cozinha central

passarela nível 777.00

passarela nível 780.00
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Planta Nível 777.00 / 780.00 escala 1:250

Espaços de Uso Coletivo Geral / Áreas descobertas Corte Longitudinal esc. 1:250

ESPAÇOS DE USO COLETIVO GERAL
4.1    Hall de acesso
4.2    Espaço Multiuso
4.3    Biblioteca Comunitária
4.4    Cineclube e Miniteatro
4.5    Sala de Jogos
4.6    Ateliê Comunitário
4.7    Cozinha central e copa
4.8    Lavanderia central automatizada
4.9    Banheiros dos espaços coletivos
4.10  Academia de ginástica

ÁREAS TÉCNICAS
5.1    Bicicletário
5.2    Cabine primária de entrada de energia
5.3    Cabine de medição de energia individualizada
5.4    Reservatório de água e Máquinas
5.5    Depósito de lixo
5.6    Depósito Central
5.7    Manutenção
5.8    Administração
5.9    Segurança
5.10  Vestiário terceirizados
5.11  Copa terceirizados
5.12  Descanso terceirizados

ÁREAS DESCOBERTAS
6.1    Área de embarque e desembarque
6.2    Estacionamento visitantes
6.3    Jardim-parque
6.4    Quadra Poliesportiva
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Planta Nível 774.00 escala 1:250

Espaços de Uso Coletivo Geral / Áreas Técnicas

TABELA DE ÁREAS

Uso Privativo
Quarto Individual  
Quarto Compartilhado 
Quarto Família  
   
Uso Coletivo Imediato
Autosserviço  
   
Uso Coletivo Intermediário 
Espaço de Estar  
Espaço de Estudo  
   
Uso Coletivo Geral  
   
Áreas Técnicas + 
Circulação Vertical  
   
   
TOTAL    
   

quantidade

149
75
24

98

12
12

 
  
 
 

m2 unidade

9,00
18,00
36,00

36,00

32,00
10,00

  
 
 

m2 total

1.341,00
1.350,00

864,00

3.528,00

384,00
120,00

1.075,00

848,00

9.510,00
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ESPAÇOS DE USO PRIVATIVO
1.1  Quarto Individual
1.2  Quarto Compartilhado
1.3  Quarto Família
1.4  Unidade PNE

ESPAÇOS DE USO COLETIVO IMEDIATO
2.1  Autosserviço (Quarto Individual)
2.2  Autosserviço (Quarto Compartilhado)
2.3  Autosserviço (Quarto Família)
2.4  Autosserviço (Unidade PNE)

ESPAÇOS DE USO COLETIVO INTERMEDIÁRIO
3.1  Espaço de estar
3.2  Espaço de Estudo

Planta Pavimento Tipo escala 1:125

Espaços de Uso Privativo / Uso Coletivo Imediato / Uso Coletivo Intermediário

1.4 1.2 1.2 1.3

2.4 2.2 2.2 2.3

1.1 1.1 1.1 1.3

2.1 2.1 2.1 2.3

3.1  [pav. ímpar] 3.2  [pav. par]

Corte Longitudinal escala 1:125

Espaços de Uso Coletivo Intermediário
Corte Transversal escala 1:125

Espaços de Uso Coletivo Intermediário

bloco de circulação vertical / escada
prumadas de instalação hidráulica e elétrica

passarela de conexão escada de segurança

quebra-sol em chapa perfurada difusora
[fechamento de 60%]

passadiço para manutenção
piso em malha metálica eletrofundida

escada metálica [degraus sem espelho]

quebra-sol em chapa perfurada difusora
[fechamento de 60%]

varanda de ligação
piso em malha metálica eletrofundida

escada metálica [degraus sem espelho]

volume com fechamento metálico e 
acabamento interno em gesso acartonado

bloco de circulação vertical / elevadores
prumadas de instalação hidráulica e elétrica
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reservatório superior de água 
em aço inox

laje impermeabilizada
[espaço destinado a instalação 
de equipamentos]

viga metálica

divisória de gesso acartonado

laje de concreto sobre pré-forma 
e=10cm

pilar metálico

caixilho metálico com folhas de 
correr e bandeira inferior fixa

SOLUÇÃO ESTRUTURAL

O projeto propõe uma solução estrutural mista, utilizando elementos em aço, concreto 
armado e concreto protendido. A estrutura metálica será empregada nos níveis superio-
res - exceto o pavimento térreo - com balanços significativos, sendo as fachadas laterais 
engastadas nos módulos centrais de circulação. Esta estrutura metálica dos pisos supe-
riores é apoiada – no contato com a cobertura do pavimento térreo - numa estrutura de 
concreto composta por vigas, suportadas nos núcleos de escadas e elevadores, e em 
pilares cilíndricos. Trata-se duma solução relativamente simples, que pode ser construída 
por métodos correntes e pouco dispendiosos. Os blocos de serviço, implantados no nível 
da rua, têm solução estrutural em concreto protendido.
As soluções estruturais para o edifício foram escolhidas de acordo com os seguintes 
princípios básicos: racionalidade construtiva, com a opção por soluções industrializadas 
e pré-fabricadas visando reduzir a quantidade de trabalho no canteiro de obras e otimizar 
o prazo global da obra; pavimentos constituídos por painéis de lajes com peso reduzido 
com montagem muito simples à estrutura metálica; estrutura metálica projetada de forma 
coordenada com as esquadrias, otimizando a transparência das fachadas; aproveitamento 
dos núcleos de escadas e elevadores - em concreto moldado “in loco” - para resolver o con-
traventamento geral do edifício.
A viabilização estrutural foi efetuada a partir de um modelo de cálculo tridimensional, que 
confirmou os pressupostos admitidos e o bom funcionamento de todos os elementos em 
aço e em concreto, com as secções previstas na arquitetura.
Foi estudada com particular atenção a questão das deformações previstas dos pavimen-
tos superiores (vertical, horizontal e rotação), para se garantir que os valores estão dentro 
de limites aceitáveis, de modo a não afetar o funcionamento dos materiais de revestimen-
to e das paredes não estruturais, e garantir o conforto na utilização do prédio.

CLIMA

A compreensão e estudo do clima são fundamentais para uma adequada avaliação das 
medidas de eficiência energética a introduzir num edifício. No caso de Osasco, o clima 
poderá ser caracterizado como subtropical com temperatura média anual de 19,25 °C. 
O gráfico de temperaturas exteriores representa a evolução da temperatura do ar durante 
o ano, as linhas horizontais definem a banda de temperaturas nas quais o conforto térmico 
é possível. Em média existem cerca de 3500 horas em um ano nas quais a temperatura 
do ar exterior é compatível com os níveis de conforto desejáveis para os ocupantes do 
edifício. Isto significa que existe potencial para aplicação de medidas passivas de ventila-
ção e arrefecimento passivo, como proteção solar, painéis de fechamento com isolamento 
térmico, proteção da laje de cobertura e ventilação natural.

RADIAÇÃO SOLAR

A avaliação e simulação solar do edifício é fundamental nas fases conceptuais de projeto 
pois permitem apoiar a decisão de aspectos decisivos no comportamento energético do 
edifício e do conforto dos seus ocupantes. A exposição solar e a sua variação permitem 
otimizar a contribuição dos ganhos solares e da iluminação natural, minimizando o consu-
mo energético do edifício e possibilitando a seleção criteriosa dos isolamentos térmicos. A 
insolação do edifício foi assim estudada para todas as fachadas, com previsões ao longo 
do ano através dos diagramas solares para verão e inverno. O eficaz dimensionamento 
das proteções solares das esquadrias contribui significativamente para: maior conforto 
térmico dos ocupantes; maior conforto visual; minimização dos riscos de sobreaqueci-
mento; aproveitamento eficaz da iluminação natural.
As tabelas apresentadas representam a radiação total incidente nas duas orientações pre-
dominantes do edifício (leste e oeste). Pode-se verificar que existem períodos do dia (manhã 
no caso da fachada nascente e tarde na fachada poente) em que a radiação incidente nas 
esquadrias é elevada (valores entre 400 e 850 W/m2), e se mostra fundamental a adoção 
de proteção solar. A solução adotada consiste na utilização de venezianas exteriores móveis 
que conduzem, quando atuadas, a reduções da radiação solar da ordem dos 95%.

SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS

A energia gasta na produção de águas quentes sanitárias constitui uma parcela significa-
tiva da energia total consumida em edifícios do uso habitacional / residencial. Tendo como 
objetivo a eficiência energética global dos edifícios é proposta a instalação de um sistema 
de produção de águas quentes sanitárias com uso a aquecedores solares colocados nas 
coberturas dos edifícios. Desta forma, pretende-se que a produção seja realizada de for-
ma centralizada por sistemas autónomos constituídos por aquecedores solares, tubulação 
de distribuição água para os apartamentos e depósitos de acumulação de AQS.
Estes equipamentos, à exceção dos aquecedores solares serão instalados em áreas téc-
nicas específicas (por bloco de apartamentos) localizadas nos pavimentos térreos. Ante-
cipa-se a necessidade de instalação de 185 m2 de aquecedores solares distribuídos pelas 
coberturas do edifício.

USO EFICIENTE DA ÁGUA

Para o uso eficiente da água propõe-se a instalação de um sistema de aproveitamento 
de água da chuva que possibilite o reuso, com adequados padrões de segurança em fins 
não potáveis, tais como irrigação de jardins, limpeza de pavimentos, descargas sanitárias 
e reserva para combate a incêndio.
Este sistema deverá ser entendido de uma forma integrada desde a coleta a realizar ao 
nível das coberturas, passando pelo tratamento da água, sua armazenagem e distribuição 
no edifício, bem como o descarte controlado como medida de compensação do impacto 
gerado pela impermeabilização gerada pela mancha construída.
Para o adequado funcionamento do sistema, as seguintes opções de projeto são seguidas: 
a realização de coleta somente nas áreas de telhado uma vez que são áreas com menor 
carga poluente; o descarte automático dos primeiros 2 minutos de chuva (introdução de 
dispositivo “first flush”); adoção de filtragem para remoção de sólidos a montante dos 
reservatórios; armazenagem em área protegida de luz solar e em ambiente térmico mais 
controlado possível.
Complementarmente, como forma de reduzir o consumo global de água, se propõe a seleção 
de dispositivos de descarga de elevada eficiência hídrica. Para o efeito, todos os dispositivos 
deverão, sempre que possível, dispor de classificação LEED ou outra equivalente.

vidro temperado incolor
sem caixilho e=8mm
vidro temperado 
serigrafado branco

painel de concreto pré-fabricado
apoiado na estrutura metálica

pilar metálico

alvenaria de concreto celular ou 
parede de gesso acartonado 

painel de gesso acartonado 

armário de madeira
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pilar em concreto Ø= 65cm

estrutura de transição em concreto

painel de correr metálico 
para sombreamento

prumada para instalações 
hidráulicas e elétricas

caixilho metálico com folhas de 
correr e bandeira inferior fixa

porta de acesso ao conjunto 
de módulos habitacionais

painel de concreto pré-fabricado com abertura 
apoiado na estrutura metálica

painel de concreto pré-fabricado com abertura 
apoiado na estrutura metálica

pilar metálico painel de concreto pré-fabricado opaco 
apoiado na estrutura metálica

painel de gesso 
acartonado

vazio
para instalações

painel metálico de fechamento 
com isolamento térmico e 
acabamento interno em de 
gesso acartonado

fechamento em painel metálico 
eletrofundido

laje de concreto e=7cm
piso acabado

pré-forma e=3cm

estrutura metálica

forro

vidro temperado incolor

gesso

alvenaria leve ou divisória de gesso

painel pré-fabricado de concreto

fechamento grade metálica eletrofundida

painel metálico

isolamento térmico

painéis metálicos de sombreamento

caixilho

gesso acartonado

painel metálico de fechamento 
com isolante térmico
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