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Programa: comércio e residencias

Equipe: Danielle K. Gregorio e Raquel K. Gregorio
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Categoria: Concurso 

A principal motivação da equipe foi desenhar um edifício que respeite 
o bairro existente e a escala humana, mas também que contribua para a 
paisagem da cidade como um ícone inovador e marcante. A forma final do 
edifício foi inspirada nas curvas do Grand River. Ao invés de uma planta 
linear tradicional, uma planta em zigue-zague ocupa o terreno, permitindo 
um maior número de unidades por andar e , portanto, um edifício mais baixo. 
As plantas são rotacionadas 180 graus a cada dois andares, criando pátios 

íntimos e trazendo dinamismo à fachada. 
Os moradores acessam o conjunto por entradas exclusivas nas laterais. Eles 
são recebidos por quatro jardins onde estão posicionados os halls de entrada. 
Os jardins contribuem para o bem-estar dos residentes, integrando o verde 

no dia-a-dia. 
O verde está presente não só pavimento térreo, mas também em todos os 
pisos do edifício, através de floreiras na fachada, telhados verdes e hortas 
comunitárias na cobertura. Esses jardins proporcionm melhor desempenho 
térmico e acústico ao edifício, ao mesmo tempo que atraem pássaros, 
borboletas, trazendo mais vida e biodiversidade para a cidade. Além disso, 
viver em um ambiente verde tem um efeito positivo no bem-estar das pessoas, 

proporcionando relaxamento e reduzindo o estresse dos moradores.
Os apartamentos estão localizados no primeiro ao oitavo andar. Também é no 
oitavo pavimento que espaços coletivos de yoga, festas e leitura se localizam. 
A cobertura oferece oportunidades para desfrutar de uma vista única da 

cidade.





Planta tipo



Pavimento Térreo



Uso de água 
da chuva 
para jardins e 
banheiros

Jardins coletivos- 
produção de alimentos

Ventilação natural

Árvores caducifolias  - 
Sol no inverno/ Sol 
bloqueado no verão

Energia Solar

Cobertura verde - melhor 
desempenho térmico. Atração de 
pássaros, abelhas, borboletas - 
mais biodiversidade na cidade

Paineis de madeira + camada 
isolante nas fachadas - bom 
desempenho térmico

Vidros duplos de alta performance (Low-E) 
nas fachadas leste, oeste e norte, e clear 
na fachada sul para máximo ganho 
passivo de energia solar + brise soleil 
vertical nas janelas

Estrutura metálica 
- reciclável 

Corte transversal




