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1. escala do conjunto

os objetivos gerais da implantação proposta foram 
(1) concentrar as construções, liberando o máximo 
de área para jardins e recreação, (2) conferir um 
sentimento claro de unidade plástica a todo o 
conjunto, (3) permitir a circulação livre de pedestres 
dentro das quadras, tratando-as como um grande 
jardim, que seria impossível nos limites do lote.

a implantação dos edifícios se organiza em duas 
grandes linhas de lâminas que atravessam as três 
quadras e liberam uma faixa verde contínua interna 
às quadras com 28 metros de largura e 347 de 
comprimento.

as lâminas são paralelas ao eixo que divide as 
quadras longitudinalmente, que coincide com a 
bissetriz do ângulo formado pelas linhas que 
definem a frente das quadras nas duas vias 
principais.
o posicionamento das lâminas é o mais próximo 
possível da via principal, limitado pela extensão 
da rampa de acesso ao estacionamento semi--
enterrado.
na outra direção, as lâminas também se aproxi-
mam ao máximo da rua, criando corredores 
verdes menores que penetram as quadras e 
variam de 12 a 16 metros de largura.

aproveitando a extensão do conjunto, as áreas livres 
podem abrigar grandes árvores e equipamentos 
recreativos que não caberiam ou se justificariam em 
um único edifício: pista de corrida, área para prática 
de skate, equipamentos de ginástica, etc.

o conjunto tem 248 unidades habitacionais de dois 
quartos: 13 lotes com 18 unidades e 14 unidades no 
menor lote.
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2. escala da quadra

em cada quadra, os edifícios têm acesso de veícu-
los pelas vias principais e acesso de pedestres pelo 
interior da quadra.

uma grande rampa liga o térreo elevado de cada 
edifício à faixa verde central, e dá acesso a quatro 
prumadas de apartamentos. a quinta prumada é 
acessada na lateral dos edifícios, pelo corredor 
verde de pedestres.

nas áreas livres de cada quadra foi prevista a 
instalação de um pequeno playground, de forma 
que todas as crianças do conjunto possam descer e 
brincar sem precisar atravessar nenhuma rua.



3. escala do edifício

mesmo na escala do edifício, foi prevista uma 
pequena área livre comum, para garantir uma opção 
de recreação coberta. 
esse ‘térreo livre’ é uma plataforma de 10,60 por 
8,20 metros, elevada 90 cm do chão e ligada ao 
miolo de quadra por uma grande rampa, com 10,50 
de largura e 10,80 de comprimento.
muito mais que garantir o acesso às unidades do 
térreo por portadores de necessidades especiais, a 
rampa pretende fundir o térreo elevado ao jardim e 
tornar-se, ela mesma, um brinquedão, espaço de 
estar, tomar sol, etc.
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o térreo dá acesso a dois apartamentos em nível e a 
duas escadas que atendem a quatro prumadas de 
apartamentos.
a quinta prumada é atendida por um terceiro lance 
de escadas e tem acesso pela lateral.

o acesso de veículos dá-se pelas frentes principais 
das quadras para o subsolo (- 1,90 m), que acessa 
as três escadas do edifício.

visando economia e racionalidade na construção, os 
edifícios foram concebidos em alvenaria estrutural e 
lajes de concreto pré-moldadas.
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4. escala da unidade

as unidades foram concebidas no mesmo espírito 
de abertura e fluidez espacial que caracteriza todo o 
conjunto.
a área molhada concentrada em ilha racionaliza a 
distribuição da hidráulica e aumenta a continuidade 
espacial: a largura e o comprimento totais da 
unidade são frequentemente apreendidos em sua 
totalidade, e a luz das duas fachadas inunda o 
apartamento.

a planta estreita e profunda (5,20 x 11,20 m) com 
janelas nas duas frentes reduz a área de fachada em 
relação à área do apartamento, permite janelas em 
toda a largura, além de melhorar as condições 
térmicas.

o vão entre apartamentos criado pela circulação 
vertical foi aproveitado para criar uma área de 
serviço bem ventilada e uma pequena área para 
estudos.


