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Sabemos que um lar vai além das paredes de um 
imóvel. O condomínio, a rua, o bairro e a cidade 
são uma extensão das nossas casas. Por isso, a relação 
com o entorno é fundamental. Esse é um dos valores 
da boa arquitetura. Aquela que faz bem.

Vista da cidade de São Paulo

Pôr do sol no Parque Ibirapuera

MUITO PRAZER. SOMOS A HUMA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
Faz bem ao morador, que ganha 
qualidade de vida, e à cidade como 
um todo. Afinal, a paisagem urbana 
é resultado do conjunto de edificações. 
Cada uma delas pode e deve contribuir 
para a construção de uma cidade 
mais humana, ao promover as relações 
entre as pessoas e das pessoas com 
o meio ambiente.

Vivemos o tempo de construção 
de um mundo novo, em todas 
as dimensões da vida. E para nós, 
cada projeto traz a oportunidade 
de fazer parte desse movimento em 
direção ao futuro, com soluções criativas 
para uma estética mais contemporânea 
e de baixo impacto ambiental, além 
de inovações para melhorar a qualidade 
de vida nas cidades brasileiras.

Se você também não se contenta 
com as soluções convencionais da 
arquitetura conformista, que não leva 
em conta as novas realidades e estilos 
de vida, e valoriza conforto e segurança, 
vale a pena conhecer o Huma Klabin. 
Quem sabe este é o seu espaço?

Museu do Ipiranga 

Ciclista nas ruas da região

Parque Ibirapuera

Avenida Paulista
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Acreditamos na verticalização como proposta urbanística que responde 
às necessidades dos novos tempos. Porque permite que mais pessoas vivam 
em áreas já bem servidas com transporte público de qualidade e ampla oferta 
de serviços, diminuindo a necessidade de grandes deslocamentos. Isso contribui 
para a redução do tráfego e a emissão de poluentes, além de reforçar a cultura 
de comunidade nos bairros. Pela localização do Huma Klabin, aqui o carro não 
é uma obrigação, é uma opção. Próxima a alguns dos pontos de referência da 
cidade, como as Avenidas Paulista e 23 de Maio, a Vila Mariana é um distrito 
privilegiado pelo fácil acesso ao transporte público com cinco estações de metrô: 
Vila Mariana, Chácara Klabin, Santa Cruz, Ana Rosa e Paraíso. Além de uma 
ampla rede de serviços, com shoppings centers, hospitais, escritórios e parques.

Por que Huma Klabin?
Tudo começou com a escolha do terreno

Chácara Klabin
Inserido na Vila Mariana, é um bairro 
que comprova o dinamismo da cidade 
e a possibilidade de transformar problemas 
em soluções. O que era a maior favela de 
São Paulo antes dos anos 1970, hoje é uma das 
regiões mais nobres e valorizadas da cidade.

Cinemateca Brasileira
Fundada em 1940, a Cinemateca 
é responsável pela preservação 
da produção audiovisual brasileira.
São cerca de 200 mil rolos de filmes, 
entre longas, curtas e cinejornais. 
Possui também um amplo acervo 
de documentos formado por 
livros, revistas, roteiros originais, 
fotografias e cartazes.

Museu da Independência
O Museu Paulista da Universidade de São Paulo, conhecido também 
como Museu da Independência, é um dos mais visitados da capital paulista. 
Responsável por um grande acervo de objetos, mobiliário e obras de arte 
com relevância histórica, especialmente aquelas que possuem alguma relação 
com a Independência do Brasil e o período histórico correspondente. 

Vila Mariana
Com localização privilegiada e fácil acesso, 
a região é um dos polos de educação 
da cidade, concentrando grande 
quantidade de universidades e colégios. 
Oferece também uma intensa vida cultural 
e social – como o Sesc Vila Mariana 
e centenas e bares e restaurantes.

Parque Ibirapuera 
É importante parque urbano da cidade de 
São Paulo. Foi inaugurado em 21 de agosto 
de 1954 para a comemoração do quarto 
centenário da cidade.

Parque do Ibirapuera

Monumento à Independência

Cinemateca Brasileira

Rua da Chácara Klabin

Do Huma Klabin até o metrô Vila Mariana (Linha Azul) 510m
Do Huma Klabin até o metrô Chácara Klabin (Linha Verde) 700m

Croqui ilustrativo de localização sem escala.
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Escolhida a melhor localização para o Huma Klabin, 
nosso desafio foi criar um prédio totalmente integrado 
com o espaço ao seu redor, bem resolvido tanto nas 
soluções internas quanto nas externas.

Perspectiva Ilustrada do Jardim aberto para rua

O moderno paredão em concreto  
separa o espaço público do privado  

de maneira harmoniosa

Este recuo convida a uma relação amigável 
com a vizinhança, oferecendo uma área 

verde a todos, sem comprometer 
a segurança, pois, tanto na portaria 

principal quanto na garagem, o acesso 
é feito por sistema de duas portas com 

bloqueio, no qual os portões internos 
só abrem quando os externos são fechados.
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Perspectiva Ilustrada do Jardim de Entrada

A guarita blindada foi posicionada entre 
a entrada da garagem e a de pedestres 
para melhorar a segurança do edifício.

03-AF-MioloFolhetaoHUMA_30x30cm.indd   10-11 16/10/13   12:15



A inspiração da fachada vem da arquitetura modernista, 
que favorece traços simples e precisos e o contraste 
entre elementos, como a solidez dos grandes paredões 
de concreto e as amplas janelas de vidro. A distribuição 
dos espaços mostra como é possível explorar 
possibilidades que fogem do lugar comum da maioria 
das edificações estruturadas em torno dos elevadores, 
num formato semelhante ao da letra H.

Fugindo ao padrão convencional de torres 
simétricas, o Huma Klabin mostra sua personalidade 
com uma composição em dois volumes distintos 
e complementares. O mais alto e longo apoia 
o menor, implantado sobre pilotis (pilares).

As varandas foram dispostas de forma a aproveitar 
ao máximo as frestas entre as edificações vizinhas, 
oferecendo vistas com maior amplitude.

HUMA KLABIN  
É DIFERENTE  
PORQUE TEM  
PERSONALIDADE

O projeto tira proveito 
das características 
do terreno e do entorno.

Perspectiva Ilustrada – Fachada Vista da Rua

As varandas dos apartamentos do Huma Klabin poderão 
receber um rolô opcional. Além de seu efeito decorativo, 
a peça garante a uniformidade da fachada, controla 
a incidência de sol nos apartamentos e aumenta a 
privacidade dos moradores, já que quem esta do lado 
de dentro do apartamento consegue ver o que acontece 
do lado de fora, mas não o contrário. Durante a noite, 
com os apartamentos e os rolôs baixados, o edifício 
ganha unidade e volume, como uma grande lanterna.

Perspectiva Ilustrada – Fachada Lateral

Perspectiva Ilustrada – Fachada Lateral Fundos

Perspectiva Ilustrada – Fachada Vista Piscina
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As frestas que 
fazem a diferença

Croqui do arquiteto 
Fernando Viégas mostra 
o prédio visto de cima 
e evidencia a independência 
de cada uma das vistas 
dos apartamentos.

...Imaginamos que os apartamentos 
pudessem ter vistas escolhidas 
a partir justamente das frestas 
identificadas, da iluminação adequada. 
Nesse sentido, é um edifício que 
não tem uma fachada principal, 
uma fachada lateral. É um edifício 
em que todas as fachadas têm 
a mesma importância.” 

Fernando Viégas - Una Arquitetos

“A partir dessas torres, garantimos frestas, vistas, 
possibilidades na entrada de luz, ventilação,  
a partir de uma leitura muito clara de quais  
seriam as obstruções em volta desse terreno...

Modelo simulando a implantação no terreno

Detalhe do modelo da implantação
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Perspectiva Ilustrada – Implantação

Quem procura um edifício diferente como o Huma Klabin 
busca personalidade. As áreas comuns dos apartamentos 
contam com espaços coletivos que convidam à convivência: 
um bate-papo com o vizinho enquanto se espera a roupa 
secar, uma companhia na hora de malhar, nadar ou tomar 
sol. Experiências simples e gratificantes que só se tornam 
possíveis em um ambiente acolhedor.

1. Jardim aberto para rua
2. Hall de entrada com pé direito duplo e ampla iluminação natural
3. Espaço gourmet
4. Academia de ginástica com sauna seca e úmida
5. Lavanderia coletiva

UM ESPAÇO 
CONTEMPORÂNEO E CRIATIVO.
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LUZ. 
MUITA LUZ

A iluminação natural é um dos pontos fortes do Huma Klabin e faz toda diferença já na entrada, 
valorizada pelo pé direito duplo do hall social até o hall dos elevadores. É recebida pelas varandas 
e suas portas de vidro, que se estendem por toda a frente da fachada, inclusive nos quartos, que possuem 
uma das paredes em vidro.

Perspectiva ilustrada – Hall de entrada com pé direito duplo

Amplas frestas entre os blocos permitem apreciar 
as tonalidades do sol, do céu e das luzes da noite.

Perspectiva ilustrada – Hall dos apartamentos
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Perspectiva ilustrada – Piscina com Solarium

A piscina com espelho d´água e deck em madeira 
oferece um ambiente agradável para tomar sol ou nadar. 
A abertura abaixo do banco de concreto joga luz natural 
nas saunas seca e úmida.

A luz natural se espalha 
por todas as partes do 
edifício. No Huma Klabin, 
até a lavanderia coletiva 
se torna um espaço 
de convivência entre 
os moradores.

Iluminada pela luz que chega das 
escotilhas da piscina e pela grande 
parede de vidro, a academia convida 
à prática de atividade física.

Perspectiva ilustrada – Academia

Perspectiva ilustrada – Lavanderia coletiva
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Perspectiva ilustrada – Espaço Gourmet

O PRAZER DO CONVÍVIO
O espaço gourmet foi elevado ao primeiro andar 
para oferecer maior incidência de iluminação 
natural e vista, tornando-o, desta forma, mais 
agradável para ser desfrutado.
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Quem mora em São Paulo 
e busca mais qualidade 
de vida sabe que existem 
alternativas. E a missão da 
Huma é transformar essas 
alternativas em realidade.

UM SÍMBOLO

Para nós, a bicicleta é um símbolo desse futuro 

possível e mais saudável. Com menos trânsito 

e desperdício de tempo, mais contato com o 

verde, a vizinhança e a cidade. Quem escolhe 

o Huma Klabin pode pedalar até uma das 

estações de metrô mais próximas para se 

deslocar por São Paulo. Ou para percorrer 

os muitos encantos da Vila Mariana através 

das ciclovias próximas ao bairro.

Metrô Vila Mariana 510 metros 2 minutos

Metrô Chácara Klabin 700 metros 3 minutos

Parque da Aclimação 1,4 km 6 minutos

Parque Ibirapuera 3 km 12 minutos

Avenida Paulista 2,5 km 10 minutos

Av. Faria Lima x Av. Juscelino Kubitschek 6,6 km 20 minutos

QUANTO TEMPO LEVA?

Croqui ilustrativo de localização sem escala.

700m
3 min

510m

METRÔ
VILA MARIANA

METRÔ
CHÁCARA KLABIN

2 min
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Perspectiva ilustrada – Garagem com bicicletário

Cada apartamento 
será entregue com 
uma bicicleta. É um 
convite para uma nova 
atitude na relação com 
as pessoas e a cidade. 
Um novo estilo de vida.
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UMA LÓGICA DE BAIXO 
IMPACTO AMBIENTAL

Um projeto que valoriza os benefícios da luz 
natural não poderia deixar de utilizá-la como 
fonte de energia. Painéis solares instalados 
no topo do prédio serão os responsáveis pelo 
preaquecimento da água dos apartamentos 
e da piscina. Um inovador sistema de 
circulação tornará mais rápido o acesso 
da água quente às torneiras e chuveiros. 
Além disso, todos os apartamentos também 
terão medição individual de água, o queajuda 
a evitar o desperdício e reduzir custos.

Circulação fechada 
de água quente
Após ser aquecida nos painéis, a água 
é circulada constantemente dentro de 
um sistema à parte do encanamento 
normal e não sai nas torneiras ou 
chuveiro dos apartamentos.

3

Caixa d´água quente
A caixa d’água quente armazena 
a água aquecida pelo painel solar. 
Quando a radiacão solar não for 
suficiente, um termostato automático 
identifica a necessidade de acionar 
o aquecedor elétrico.

2

Trocador de calor
O trocador de calor segue o mesmo 
princípio de um radiador de carro: 
a água fria vem da rua, passa pelo 
equipamento já aquecido pelo sistema 
de circulação fechada e leva a água quente 
direto para a torneira ou chuveiro.

4

Painel solar
Os painéis solares esquentam 
com a radiação do sol, aquecendo 
a água que passa por eles.

1

Sistema de circulação 
de água quente

Infográfico meramente ilustrativo
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44m²

1
DORM

Aqui, você escolhe: 
sala de estar, dormitório 
e cozinha separados ou 
sem paredes, formando 
um único ambiente. 
No Huma Klabin, todas 
as varandas serão 
entregues com ponto 
de água para possibilitar 
a instalação de pia, tanque 
de lavar roupa ou máquina 
de lavar, conforme o 
interesse de cada morador.

Além disso, as unidades 
já possuem um espaço 
para instalação de 
ar-condicionado sob 
a bancada da varanda.

Vale lembrar que a posição 
da porta de entrada muda 
de acordo com o final 
do apartamento.

Ilustração artística da planta tipo final 2, 3, 4 e 5. Móveis, utensílios e objetos de decoração são meramente ilustrativos, de dimensões comerciais e não fazem parte 
do Memorial Descritivo. As medidas são internas e de face a face das paredes. Sujeitas a alterações.

Perspectiva ilustrada do living – Apartamento de 44m²
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Perspectiva ilustrada do living – Apartamento de 44m²

Espaços amplos e integrados tornam 
o ambiente ainda mais acolhedor.

Perspectiva ilustrada do living. Sugestão de decoração para apartameto de  44m²

Perspectiva ilustrada do living. Sugestão de decoração para apartameto de  44m²
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Ilustração artística da planta tipo final 1. Móveis, utensílios e objetos de decoração são meramente ilustrativos, de dimensões comerciais e não fazem parte do Memorial Descritivo. 
As medidas são internas e de face a face das paredes. Sujeitas a alterações.

67 m²

2
DORMS

Em cada detalhe dos 
apartamentos, você vê 
nossa preocupação com 
sua comodidade.
Aqui, o dormitório pode 
ser aberto para a sala, 
e um dos banheiros 
tem a opção de ser 
transformado em lavabo 
para ampliar o banheiro 
da suíte.

Perspectiva ilustrada do living – Apartamento de 67m²

Perspectiva ilustrada do apartamento a partir da varanda

Perspectiva ilustrada do dormitório da unidade de  67m²
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FICHA TÉCNICA
Plantas
44 a 124m2 de área privativa
37 apartamentos de 44m2

10 apartamentos de 67m2

4 coberturas de 87m2 
1 cobertura de 124m2 
1 e 2 dormitórios
1 vaga

Área do terreno 1.145m²
Área total construída 5.096m²
Número de torres 1 
Número de andares 14
Número de unidades 52
Número de elevadores 2
Número de vagas de garagem 63

Interessada na relação de seus 
empreendimentos com a cidade e com 
as pessoas, a Huma é uma jovem incorporadora 
comprometida com a sua comunidade. 
Entendemos a cidade, o bairro, a rua 
e o condomínio como extensões do nosso 
próprio lar. E, por isso, nossos projetos 
buscam as melhores soluções, tanto do muro 
para dentro quanto do muro para fora.

Rafael Rossi – Diretor da Huma Desenvolvimento Imobiliário

VISÃO 
O MORADOR É CIDADÃO
Acreditamos que a cidade, o bairro, a rua e o condomínio são uma extensão dos lares. 
Por isso, a conexão de uma pessoa com o seu lar deve ir muito além das quatro paredes 
do imóvel. A identificação com todo o entorno é fundamental. Afinal, ele é, antes de tudo, 
um cidadão dentro de uma comunidade, que pensa coletivamente e respeita o próximo.

MISSÃO
Empreender projetos imobiliários que sejam bons do muro para dentro e do muro para fora.

Enxergar além do próprio muro é uma premissa que esperamos partilhar com o tipo de 

morador para o qual construímos. Um cidadão conectado com a sua época e com a sua 

comunidade. Que pensa coletivamente e respeita o próximo. Atuamos com uma visão 

contemporânea do todo, que abrange desde o cuidado com os recursos ambientais, 

econômicos e sociais até a busca por diferentes atitudes e significados no jeito de viver em 

uma grande metrópole.
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O Una Arquitetos, fundado em 1996, 
é uma associação de arquitetos 
formados pela Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da USP. Desenvolve 
projetos em diversas escalas e 
programas como equipamentos para 
transporte público e projetos urbanos, 
espaços culturais, escolas, edifícios 
residenciais e comerciais. Trabalha 
associado a empresas de engenharia e 
consultorias, o que garante uma reflexão 
abrangente e multidisciplinar das 
questões da arquitetura e do urbanismo.

O escritório recebeu diversos prêmios, 
dentre eles, vários concedidos pelo 
Instituto de Arquitetos do Brasil. 
Em 2008, recebeu a premiação máxima 
dessa instituição, o prêmio Carlos Barjas 
Milan, pelo projeto da Nova Estação Piqueri.

Foi também premiado na V Bienal 
Internacional de Arquitetura de São Paulo, 
com o projeto para o Centro Universitário 
Maria Antônia (USP) e do Instituto de 
Arte Contemporânea, e na VII Bienal, 
com o projeto urbano para os bairros 
da Mooca e Ipiranga, em São Paulo.

Em 2003, integrou a equipe do arquiteto 
Paulo Mendes da Rocha no projeto para 
a candidatura de São Paulo à sede das 
Olimpíadas de 2012.

Participou de diversos eventos nacionais 
e internacionais. Expôs em duas edições 
da Bienal de Arquitetura de Veneza.

Em 2004, no Pavilhão do Brasil, 
representando o país, a convite da 
curadoria nacional. Em 2006, 
no Pavilhão Arsenalle, selecionado 
pela curadoria internacional. 

Em 2010, expôs na Trienal de Arquitetura 
de Lisboa, tendo desenvolvido 
especialmente um projeto de habitação 
em Caranguejo Tabaiares, no Recife.

O Una Arquitetos integrou a exposição 
Coletivo – Arquitetura Paulista 
Contemporânea, exibida inicialmente 
em São Paulo (Centro Universitário 
Maria Antônia), e posteriormente no 
Rio de Janeiro, Lisboa, Zurique, St. Louis 
e Braumschweig, com livro editado pela 
Cosac Naify.

UNA ARQUITETOS
Responsável pela realização do projeto arquitetônico.

Fábio Valentin, Fernando Viégas, Cristiane Muniz e Fernanda Bárbara.

PARCEIROS

A Soma Arquitetos, criada em 2004 na cidade de São Paulo, dedica-se 
notadamente a Projetos de Arquitetura Paisagística nas mais diversas 
escalas, de projetos urbanos a residências unifamiliares, e atua em 
diversos estados do país. Seus sócios titulares são os arquitetos 
Alessandra Gizella da Silva e José Luiz Brenna, ambos formados 
pela FAU-USP em 1998. Com o Projeto do Parque do Belém 
(Antiga Febem-Tatuapé), foi premiado na XVII Bienal Panamericana 
de Arquitetura de Quito 2010 (Categoria Arquitetura da Paisagem) 
e na Premiação IAB-SP 2008 (Categoria Paisagismo: Obra Concluída). 
Obteve Menção Honrosa na Categoria Desenho Urbano e Ambiental 
na 1º Premiação Internacional de Arquitetura Paisagística da ABAP (2006) 
com o Projeto Parque Mário Covas. Em 2004, o Projeto Portal 
de Ibiúna foi premiado na III Prêmio Cauê de Arquitetura 
(Categoria Espaços Urbanos Públicos).

As arquitetas Adriana Helú, Carolina Oliveira e Marina Torre Lobo 
acreditam em uma arquitetura harmônica e personalizada – 
princípio da parceria que deu início à Triplex Arquitetura. 
Formadas em Arquitetura e Urbanismo pela FAAP, o trio uniu suas 
distintas experiências – adquiridas em respeitados escritórios e em 
cursos realizados em cidades como Nova York e Barcelona – , para 
abrir o escritório próprio no início de 2008.

O impacto não poderia ter sido melhor e, em pouco tempo, 
foram apontadas como principais nomes da nova geração do 
décor nacional. Isso trouxe ainda mais projeção e muitos projetos 
conceituados. Profissionais de peso, elas participam dos principais 
eventos de arquitetura e decoração do país, tais como duas 
edições da MostraBlack, Casa Cor, Q&E Bebê, Casapronta 
e, recentemente, a Mostra Artefacto B&C.

O portfólio variado abrange projetos residenciais e comerciais bem 
conhecidos do público. Destacam-se os restaurantes Serafina - 
Jardins e Itaim, Benihana, Geiko San e Alucci Alucci, além das lojas 
Hector Albertazzi, La Nuit, Paula Cahen e Freddo do exclusivo 
Shopping JK Iguatemi. As profissionais também assinam diversos 
residenciais de alto padrão em grandes centros urbanos como 
São Paulo e Buenos Aires, sempre com propostas que buscam as 
melhores soluções para cada perfil de cliente.

Para as arquitetas, um projeto bem-sucedido é baseado na 
melhor interpretação dos desejos de cada cliente sem abrir 
mão da pesquisa do material adequado. A constante busca pelo 
equilíbrio entre tendências, design, funcionalidade e conforto 
faz da Triplex Arquitetura uma referência a quem valoriza a 
perfeita arquitetura em todos os seus detalhes.

Responsável pelo projeto de decoração das áreas comuns.

“Ser extraordinário é o simples fato de não ser mais um! Crie, re-crie, 
desenvolva, inspire, respire, viva, construa, fuja do óbvio... Divirta-se!”

Rafael Serradura

Responsável pelo projeto de iluminação.

Responsável pelo projeto de paisagismo.
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