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Volume edificado máximo para um dos lotes, de acordo com a 
legislação local – afastamentos, aproveitamento, etc. A construção 
do volume máximo permitido geraria uma demanda muito grande 
por vagas de estacionamento. A intenção era evitar a construção de 
estacionamento ao longos dos 14 terrenos.

VOLUME MÁXIMO
Decompondo o volume em unidades de dois e três quartos, foi 
criada uma abertura central para ventilação e iluminação natural. 
Parte do pavimento do térreo foi ocupada por apartamentos 
adaptados para P.N.E. e por uma sala multiuso.

SUBTRAÇÃO
Com a criação de unidades-padrão a serem replicadas em todo o 
conjunto, foi possível dividir o volume em blocos, com “afastamen-
tos internos” que variam de acordo com as dimensões dos lotes. 
Este partido confere uma maior diversidade formal para o conjunto, 
além de melhorar as condições de ventilação e iluminação natural 
das unidades.

DIVISÃO EM BLOCOS
A fim de evitar a construção de um subsolo, que seria muito 
onerosa, o volume foi elevado sobre pilotis, seguindo a tipologia 
clássica de Brasília e reduzindo a área total. Verificou-se que, com 
este novo volume, as vagas de necessárias poderiam ser 
localizadas nos afastamentos, deixando todo o térreo livre para a 
criação de áreas de convívio e recreação.

PILOTIS E ESTACIONAMENTO
Circulações verticais e horizontais abertas ligam os blocos, dando 
acesso às unidades e criando uma série de “passarelas” projetadas 
sobre as áreas de estar e convívio do térreo, oferecendo também 
vistas das áreas dos lotes vizinhos e do grande Parque Linear que 
atravessa todo o conjunto.
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Assim, todo o conjunto se abre para a vizinhança, criando uma área 
permeável que promove a transição entre as demais áreas residenciais 
e a área dos equipamentos públicos. A ocupação de cada um dos 14 
lotes buscou a criação de pátios que abrigam espaços de convívio e 
recreação ao longo do Parque Linear, reforçando o apelo desta área e 
o caráter de transição entre espaços públicos e privados.

A disposição dos edifícios conforma os pátios, que são protegidos do 
trânsito de veículos pela elevação do piso da área de pilotis. A divisão do 
volume edificado em blocos permite a padronização da construção – a 
variação nas dimensões dos lotes pode ser ajustada pelos vazios entre 
os blocos, que também melhoram as condições de ventilação e ilumi-
nação natural nas unidades. 

A rotação de alguns destes blocos garante privacidade para os aparta-
mentos, e, ao mesmo tempo, garante que todas as vias e espaços 
públicos – tanto de circulação como de convívio ou recreação - estejam 
ao alcance dos “olhos da rua” (Jacobs, 2000). 
O edifício padrão que se repete em cada um dos 14 lotes é composto 
por três módulos: 1. Três apartamentos de dois quartos por pavimen-
to, com pilotis ou com dois apartamentos de dois quartos adaptados 
para P.N.E. e uma sala multiuso no térreo; 2. 
Um apartamento de dois quartos por pavimento, sobre pilotis; 3. Um 
apartamento de três quartos por pavimento, também sobre pilotis. 
Com a distribuição destes blocos de acordo com a implantação descri-
ta anteriormente, chegamos a um total de 344 apartamentos – 252 
unidades de dois quartos, 66 unidades de três quartos, 24 unidades 
P.N.E. com dois quartos, e 2 com três quartos.

A implantação descrita acima permite a padronização das unidades e 
blocos, sem impedir a criação de uma paisagem urbana diversificada. 
As circulações verticais também são padronizadas – as circulações 
horizontais são o único elemento construtivo variável, com sua exten-
são se adequando à variação nas dimensões dos lotes. O sistema 
construtivo em alvenaria estrutural apoiada em lajes – com laje nervu-
rada no primeiro piso, acima dos pilotis – garante uma solução econo-
micamente viável, de acordo com as premissas do programa Minha 
Casa Minha Vida.

 

A proposta buscou criar uma síntese entre “diversidade, valorização do 
espaço público e inserção urbana” (Bonduki, 2012), levando em consi-
deração as restrições econômicas inerentes a este tipo de projeto. 
Assim, a diversidade espacial e a comunicação com a vizinhança foram 
criadas a partir da implantação das edificações em cada lote, ao 
mesmo tempo em que se manteve uma padronização construtiva dos 
blocos
A implantação geral dos 14 lotes foi concebida a partir da criação de 
um Parque Linear – já “sugerido” pela soma dos afastamentos previs-
tos na legislação – que promove a integração entre as quadras e entre 
o conjunto e seu entorno - no qual se destacam áreas com previsão de 
instalação de equipamentos públicos. .
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