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RESUMO 
 
 

A partir de um programa arquitetônico de necessidades, estudantes de arquitetura foram 
incentivados a criação de um projeto de um edifício residencial multifamiliar, com arquitetura 
moderna e diferente daquilo que pode ser encontrado no entorno, buscando o melhor 
aproveitamento da área e sua interação com o meio externo, nascendo assim o Perfectum Apta 
Residencial. O presente estudo tem como objetivo a criação de um projeto para um edifício 
residencial multifamiliar, localizado na esquina entre as ruas Av. Rui Barbosa e Cel. João 
Brandão, no bairro de São Francisco, em Niterói – RJ, contendo dezesseis apartamentos 
distribuídos em até seis pavimentos tipo, pavimento técnico, pavimento térreo de uso comum e 
estacionamento em pavimento semi-enterrado. Também é necessário um projeto básico de 
paisagismo que ornamente a edificação. A metodologia empregada para a realização do 
estudo, foi a partir de pesquisas de projetos já existentes, executados por Reinach Mendonça, 
Bernardes e Jacobsen e Bjarke Ingels Group, estes que foram os patronos deste trabalho pois 
possuem conceitos modernos e naturais, como por exemplo o maior aproveitamento da luz 
natural e dos ventos, o uso de jardins verticais, o uso de matérias menos agressivos ao meio 
ambiente, fachadas com texturas diferentes e que possibilitam movimento à edificação, pé-
direito alto, uso de brises, respeito ao conforto e acabamento em madeira de demolição . O 
resultado se deu na criação do projeto de Edifício Perfectum Apta Residencial. Um edifício com 
fachada frente para a rua Cel. João Brandão, levando-se em consideração fatores como 
insolação, ventilação e fluxo de trânsito. A edificação possui um pavimento semi-enterrado para 
estacionamento (com vinte e oito vagas para carros, sendo duas para portadores de 
necessidades especiais, e nove vagas para motos), um pavimento de uso comum, quatro 
pavimentos tipo contando com quatro apartamentos em cada (sendo dois de dois quartos e três 
de três quartos, totalizando dezesseis apartamentos tipo), um pavimento com quatro coberturas 
duplex (sendo duas de dois quartos e duas de três quartos). Acima da cobertura ainda há um 
pavimento técnico, onde se encontram casas de bombas, barriletes e casa de máquinas de 
elevadores. A área de lazer conta com salão de festas, espaço gourmet, academia, 
brinquedoteca, pátio infantil, churrasqueira, piscina e sauna. Conclui-se que a partir de um 
programa pré elaborado, é possível a criação de um edifício que atenda às exigências do 
mercado e que também seja um modelo arquitetônico de melhor aproveitamento do espaço e 
das condições naturais que este espaço possibilita. 


