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A implantação do prédio é pensada de forma a privilegiar o

térreo sob pilotis.

As visuais possibilitam o permeio entre o exterior e interior

da edificação por meio de grandes aberturas, fechamentos

em vidro e iluminção natural.

O mesmo foi pensado para o edifício à ser implantado na

projeção C. Sendo assim, os blocos criam uma pequena

praça entre eles e proporcionam uma ambientação ao ar

livre e interação entre os edifícios e o entorno.

Tal situação e muito similar a da Quadra 2, conjunto C6,

projeção A e C.

A preocupação com a forma de acessar o edifício foi uma

prática permanete no estudo da implantação.

O objetivo era acessar o prédio sem que houvesse

grandes movimentos de terra e que tanto o pedestre

quanto o veículo acessassem quase que em nível o térreo,

e o subsolo. Grandes intervenções topográficas

demandam maior custo para a obra mais tempo para sua

execução.

O sistema construtivo empregado é do tipo pilar e viga de

concreto armado e fechamento em blocos.

As caixas de escada possuem paredes estruturais e

apoiam os reservatórios superiores.

As vigas são aparentes e recebem proteção por resina.

As fachadas são em argamassa raspada e a fachada

sudoeste é um grande painel artísitco resultando em uma

fachada dinâmica com identidade singulara a cada

implantação.
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