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Partido 
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 con-
firma tal preocupação. São pensadas grandes áreas verdes nas proximidades das unidades residenciais para assim serem criados espaços para descanso, permanências e atividades diversificadas, como teatros ao ar livre, feiras, jogos, brincadeiras monitoradas, piqueniques, pas-
seios com animais de estimação e pequenos shows e/ou eventos. Pensando dessa mesma forma, as unidades 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 pa ra 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 objetivos e com poucas declividades. 
Importante destacar as localidades de cada edifício.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. 
      

No setor A identificado como média densidade foi proposta a criação de blocos hab-
itacionais e mistos distribuídos ao longo de toda a área de forma que respeitassem 
distâncias entre eles, evitando o sombreamento das estruturas, evitando o bloqueio 
de correntes de vento e principalmente garantindo privacidade entre os moradores. 
Foram divididos para melhor localização e entendimento em 4 grupos: Grupo A - 
Grupo B - Grupo C - Grupo D (identificados na implantação).
Os prédios possuem também diferenças em relação à suas atividades comerciais 
e sociais, porém em relação as habitações todos contém mesma quantidade e tipo-
logias.
Houve preocupação em separar atividades em cada edifício pelo fato de evitar a 
segregação parcial ou total não somente do prédio mas possivelmente de toda a 
área próxima ao mesmo. 
Foram pensados blocos vontados para atividades comerciais (blocos 
A1-A2-A3-C1-C3-D2) por estarem localizados em pontos próximos as novas ruas 
de acesso e prolongamento criadas (tornando mais fácil o deslocamento e busca 
desses comércios essenciais pelos moradores locais e vizinhos). 
OutrosOutros blocos foram criados entre os já citados com mesmas tipologias de aparta-
mentos porém com diferença nas atividades propostas como também nas estrutura 
do primeiro pavimento (blocos B1-B2-B3-C2-C3-C4-D1). Esses edifícios foram 
projetados com sistemas de pilotis no seu primeiro pavimento, criando assim um 
pavimento aberto, integrando o ambiente público com o ambiente privado. Interes-
sante destacar que os mesmos blocos possuem como diferencial em relação aos 
demais suportes. Foram alocados alguns suportes sociais sugeridos pelo edital 
como cozinha comunitária, berçários, centro de convivência ao idosos e lavanderia 
comunitária (criando maior dinâmica e diversidade de atividades e consequente-
mente diversidade social). 
Com um foco maior agora nas estruturas de blocos na no Setor B de baixa den-
sidade, foi proposta tipologias menores onde da mesma forma que no setor A, ocor-
ram diversas atrações comerciais e socias e evitem a segregação local. Projetadas 
estruturas onde em determinados pontos (blocos 
C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10) com usos mistos, onde os apartamentos 
estão posicionados no segundo pavimento (acessos feitos através de escadas late-
rais). Já os demais blocos consistem em apenas apartamentos, tanto no primeiro 
pavimento quanto no segundo variando as tipologias. 

DADOS TÉCNICOS:

Foram projetados ao todo 43 edifícios habitacionais, onde no setor A se encontram 
12 unidades e no setor B 31 unidades. 
Em tipologias do setor A cada bloco habitacional possui 100 apartamentos com 5 
diferentes "lauyouts", de 5 andares. Em tipologias do setor B são divididos em 10 
blocos mistos (como já falado a cima) e 21 blocos somente habitacionais. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES E LAZER:

Com destaque para elementos disponibilizados como sugestões para o presente 
projeto, foram selecionados e entendidos como de grande importância local:
Ginásio de Esportes, criando assim um ambiente dinâmico com possibilidades de 
eventos patrocionados e jogos sociais;
Centro educacional, facilitando o deslocamento de jovens para a escola e principal-
mente incentivando aqueles que de certa forma se afastam da educação; 
Unidade básica de saúde (de 7 equipes - se possível) facilitando atendimento mais 
rápido para moradores das proximidades. 
Centro de Atenção Psicosocial, podendo ser uma ferramenta de ajuda para inte-
gração  entre moradores e principalmente atendendo, solucionando e evitando 
problemas de interação e conexões sociais. 
Posto Policial, proporcionando maior nível de segurança em toda a área projetada.

Academias ao ar livre, ciclovias, pista de cooper, campos society, quadras 
poliesportivas, áreas para shows e eventos ao ar livre, foram algumas outras 
propostas presentes no projeto. Todas essas atividades tornam-se importantes em 
qualquer local que preza por integração social, interação entre classes e movimen-
to em praticamente todos os horários do dia.
Em maior importância e identificação estão as ciclovias, pelo fato de um dos princí-
pios do projeto ser a diminuição do uso dos carros e incentivo do transporte coletivo 
e com menor emissão de poluentes (sustentabilidade). São propostos trechos 
cicloviários nas novas ruas e também na área onde o Interceptor de esgoto.

LEGENDA

        Paraciclo 

Ponto de Ônibus

Vegetação de grande porte

Vegetação rasteira

Entrada de veículos (estacionamento)

Sentido de rua
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