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DICAS DE PROJETO 

Arquiteto projeta térreo com pé-direito de 6 m e usa mezanino para criar 
apartamentos semelhantes a sobrados; solução resultou no ganho de cinco unidades

Dúplex no térreo otimiza 
número de unidades

A construtora J. Lustosa precis ava au 
mentar o aproveitamento dos pavi

mentos do empreendi  mento Ibiza Resi
dence, em Bertioga, litoral de São Paulo. O 
objetivo era criar mais apartamen tos sem 
aumentar o número de pavimentos, pois na 
Avenida Anchieta, endereço do condomí
nio, o código de obras só permite a constru
ção de prédios com até cinco andares, 
incluindo o térreo.

Diante do impasse, o arquiteto responsá
vel pelo projeto, Eduardo Caldeira, resolveu 
valorizar o pavimento térreo do prédio, área 
geralmente de menor valor de mercado. Ele 
elevou o pédireito de 2,90 m para 6 m, criou 
um mezanino e transformou os apartamen
tos do térreo em dúplex. A solução permitiu 
desenhar unidades mais estreitas sem perder 
área útil, e, consequentemente, aumentar a 
quantidade de apartamentos naquele andar. 

Enquanto os pavimentostipo possuem 
14 unidades, o térreo tem 19. Na cobertu
ra, onde geralmente são feitas as unidades 
dúplex, o pédireito é tradicional, com 
2,90 m, e há dez apartamentos. Ao todo, 

são 71 unidades no condomínio, localiza
do na praia de Maitinga. Algumas áreas 
comuns também foram colocadas no me
zanino, como espaço gourmet, home offi
ce e brinquedoteca.

Segundo o arquiteto, esse “é o único 
prédio da cidade que possui apartamentos 
dúplex no térreo”. Mas a solução só foi viá
vel porque o código de obras municipal 
também prevê que apenas nos corredores 
comerciais (Av. Anchieta e Av. 19 de Maio) 
o pavimento térreo pode ter até 6 m de altu
ra, com implantação de mezanino. Caldeira 
explica que o mezanino é contabilizado 
como área adicional a um pavimento, e não 
caracteriza um andar.

“Quando fazemos um mezanino esta
mos aumentando o aproveitamento sem 
ferir a legislação no que se refere ao núme
ro de pavimentos”, esclarece. “Comparando 
o Ibiza aos prédios vizinhos, percebese 
que ele é mais alto e que, aparentemente, 
possui um pavimento a mais que os outros. 
Mas é apenas o mezanino fazendo este 
papel de verticalizar o prédio e de aumentar 

o aproveitamento”, completa Caldeira. 
Os apartamentos dúplex possuem todos 

os ambientes sociais e cozinha na parte infe
rior, e dormitórios e banheiros na superior, a 
mesma configuração de um sobrado. Há 
várias opções de plantas e de metragem. As 
áreas privativas são equivalentes às do pavi
mentotipo – algumas unidades dúplex são 
até maiores. Caldeira acrescenta ainda que, 
normalmente, as unidades do térreo têm 
preço inferior ao do apartamentotipo, mas 
que nesse caso a solução arquitetônica valo
rizou o térreo, equiparando o preço das uni
dades ao restante do empreendimento. O 
Ibiza Residence foi entregue em 2011. 

Romário Ferreira

Planta inicial teria apenas 14 unidades no térreo. Arquiteto aumentou o pé-direito de 2,90 m para 6 m, implantou mezanino, transformou 
apartamentos em dúplex e reduziu a largura para encaixar mais cinco unidades no andar
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ENTENDA A SOLUÇÃO

Corte transversal

Subsolo

Corte longitudinal

nível da rua

Cobertura
10 aptos.

1º andar
14 aptos.

Térreo
14 aptos.

2º andar
14 aptos.

3º andar
14 aptos.

2,
90

1,50

Solução tradicional

Subsolo

Corte longitudinal Corte transversal

nível da rua

Cobertura
10 aptos.

1º andar
14 aptos.
Térreo +

mezanino
19 aptos. +

áreas de lazer

2º andar
14 aptos.

3º andar
14 aptos.

6,
00

1,50

Solução adotada


