
O projeto tem como objetivo o expansão de uma área periférica na cidade, criando uma maior integração social entre moradores, desenvolvimento econômico, e qualidade de vida em toda a área. 
TTodo projeto se sustenta através da base de se criar mecanismos habitacionais, comerciais, esportivos, e principalmente elementos que tragam maior qualidade, facilidade e bem estar para os moradores. A criação de uma 
área construtiva praticamente integrada com a natureza confirma tal preocupação. São pensadas grandes áreas verdes nas proximidades das unidades residenciais para assim serem criados espaços para descanso, per-
manências e atividades diversificadas, como teatros ao ar livre, feiras, jogos, brincadeiras monitoradas, piqueniques, passeios com animais de estimação e pequenos shows e/ou eventos. Pensando dessa mesma forma, as 
unidades familiares tanto na zonaunidades familiares tanto na zona A, quanto na zona B possuem setores primários de comércio e atividades de lazer para os usuários. 
Não podendo esquecer que todo espaço construído possui 100% de integração, todo local sem exceção tem preocupação com elementos que possam garantir qualidade para todos portadores de necessidades especiais. 
A redução do automóvel para uma prática mais sustentável também é vista com outros olhos no presente projeto. Todas as unidades habitacionais possuem estacionamento porém atingindo o mínimo de vagas permitidas 
(uma vaga para cada dois apartamentos). Substituindo um dos transportes que mais crescem no Brasil, foram planejados para-ciclos nas proximidades e laterais dos edifícios e em determinados pontos das ciclovias. Com o 
mesmo cuidado, os desenhos de caminhos conectores (passeios) e calçadas periféricas atingem uma otimização. Calçadas largas atingindo as 3 faixas ideais (faixa de serviço, faixa livre e faixa de transição) e caminhos obje-
tivos e com poucas declividades. 
Importante destacar as localidades de cada edifício. Todos construídos acompanhando e interagindo com a topografia local, evitando ao máximo a drástica mudança de terreno.
É importante destacar que na elaboração de todos os sistemas construtivos presentes na proposta projetual foram consideradas técnicas e matérias economicamente viáveis e de rápida execução, porem aconchegantes e 
com elementos clássicos, como concreto armado, principal caraterística histórica e arquitetônica da região, e madeira. 


