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 demandas pelas necessidads

sível  romper com uma relação
histórica de hierarquia com o Plano Piloto. Devido a  i



sistema viário 
local |  | coletora arterial
as vias principais foram lançadas considerando-se os 
planos de expansão já existentes na DIUR (as vias 
coletoras e arterial do conjunto são as denominadas vias 
de circulação na DIUR). A partir delas, desenhou-se 
uma malha de quadras de 175x175m. As vias internas 
(locais) tem sua continuidade interrompida para diminuir 
o tráfego de veículos no interior do conjunto.

ciclovias 

o sistema de ciclovias acompanha as vias de carro e, na 
quadra central, atravessa o interior dela, garantindo 
maior fluidez para os ciclistas. Todo o sistema se liga à 
uma ciclovia proposta no canteiro central da via lindeira 
ao loteamento, que garante o acesso aos outros bairros. 

eixos de circulação pedestres 
os caminhos para pedestres independem do sistema 
viário. Além de margear as avenidas, é possível que os 
pedestre atravessem por entre as quadras, passando 
entre os pilotis ou ao lado dos edifícios, uma vez que não 
existem muros. É proposto como diretriz para a 
Arquitetura das edificações institucionais que seja 
previsto uma passagem interna para pedestres, para 
que essa continuidade não seja interrompida

gabarito
térreo+3 | térreo+8 (29,5m)
próximos às vias arteriais propusemos maior 
adensamento, criando edificações de até 29,5m de 
altura, conforme o limite estabelecido na DIUR. No 
interior das quadras propusemos torres com gabarito 
menor (térreo+3), sendo dispensado o uso de 
elevadores. Nas edificações do interior das quadras o 
térreo será livre (pilotis)

via local

via coletora

via arterial

 O sistema viário prioriza o transporte coletivo e não-motorizado. Os pontos de ônibus estão 
implantados nos canteiros centrais das avenidas, sendo margeados pela faixas onde os ônibus 
deslocam com exclusividade. O sistema de ciclovias se sobrepõe ao viário, passando inclusive 
internamente às quadras. E quando nas vias, estão fisicamente separados das faixas dos veículos, 
garantindo maior segurança para os ciclistas. 
 Os estacionamentos de veículos são públicos e se dão através de bolsões espalhados pela 
malha urbana, onde não possuem vagas demarcadas.
 A infra-estrutura urbana passa abaixo dos canteiros que dividem as faixas de cada uso nas 
vias. Além de facilitarem a manutenção desses sistemas, os canteiros aumentam a área verde e a 
arborização do bairro.



industrial      6 lotes de 2800m² cada, para indústrias não poluentes, 
foram propostos na extremidade da gleba que se limita com o setor 
industrial já existente, fazendo a transição entre o uso industrial já 
consolidado e os novos usos propostos.

agrícola residencial

comercialinstitucional

 6200m² lote | 1600m² área       Unidade Básica de Saúde 
foi implantada no limite  do conjunto prevendo-se já a expansão do 
tecido urbano e, portanto, já contemplando seu futuro atendimento

 6000m² lote | 3200m² área        Delegacia de Polícia 
localizada próxima à avenida de maior porte, já existente, para facilitar o 
acesso das viaturas às outras partes do bairro



torres lindeiras às avenidas arteriais: térreo+8

térreo e 1º pavto.: comércio (fachada ativa)

2º pavto.: áreas de uso comum e garagens

3º e 4º pavtos.: serviços 

5º ao 8º pavtos.: residencial

CA BÁSICO
CA MÁXIMO

TO
PERMEABILIDADE

GABARITO

LOTES LINDEIROS ÁS VIAS 
COLETORAS E ARTERIAIS

LOTES INTERNOS ÀS 
QUADRAS (VIAS LOCAIS)

1,0
3,0
0,7
0,20

29,5m (TÉRREO+8)

1,0
2,0
0,5

0,30
14m (TÉRREO+3)

 O zoneamento propõe um maior adensamento nos lotes lindeiros 
às avenidas de maior porte, enquanto no interior das quadras é mantido 
um gabarito e adensamento menor e uma permeabilidade maior.



APTO. 1 QUARTO 39m² APTO. 2 QUARTOS 52m² APTO. 3 QUARTOS 68m²

ATÉ 2 PESSOAS ATÉ 4 PESSOAS ATÉ 6 PESSOAS - DIA ATÉ 6 PESSOAS - NOITE

tipologias apartamentos

54M²
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tipologias torres
torres internas das quadras: térreo+3

Nº DORMITÓRIOS
1
2
3

TOTAL

QUANTIDADE
204
698
369
1271

PORCENTAGEM
16%
55%
29%
100%

os painéis das fachadas se abrem 
completamente permitindo uma maior 
integração do interior com o exterior

os edifícios possuem estrutura em 
concreto armado e fechamento 
em placas cimentícias

os corredores de circulação se abrem para os pátios 
internos dos edifícios, onde são propostas no térreo 
áreas verdes e de lazer de uso comum

a cor dos painéis é inspirada no pôr-do-Sol tão característico da região do 
Centro-Oeste brasileiro, num degradê que vai do roxo ao laranja, em 
contraste com o cinza do concreto da tradição da nossa Arquitetura Moderna


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

