
O EMPREENDIMENTO

O conjunto apresenta elevado desempenho imobiliário: 14 lotes  com 
área total de 23.503,97m2 (2,35 ha), com oferta de 420 moradias, sendo 
280 com 2 quartos e 140 com 3 quartos. A densidade média é 179 
unidades por hectare.

• Apt de 2 quartos tem 46,75m2  incluindo paredes
• Apt de 3 quartos de 63,36m2  incluindo paredes
• A área comum(escada): 3,80m2 por apartamento.

A área total da construção é de 23.547,37m2 sendo 21.955,78m2 (93,24%) 
de apartamentos e 1.591,59m2 (6,75%) de escadas.

LAZER NO TÉRREO

Na área coberta do piso térreo (pilotis parcial) serão implantados jogos 
de salão+ ginástica + brinquedoteca + leitura + estar + festas. Na área 
descoberta (pátio central) haverá jardim e playground. O pátio central 
propicia iluminação zenital e ventilação cruzada, além da exaustão das 
áreas de serviço (wc+lavandaria e cozinha)

O EMPREENDIMENTO SNASC (m2)  
apt qtde  s/ parede Σ s/ parede Σ c/ parede

2Q 280 42,5 11900,0 13090,00
3Q 140 57,6 8059,8 8865,78

Total 420 - 19959,8 21955,78

ÁREA COMUM/ ESCADAS (m2)

 qtde s/ parede Σ s/parede Σ c/ parede

Escada A 42 18,65 783,3 861,63
Escada B 42 15,80 663,6 729,96

Total 84 - 1446,9 1591,59



PAISAGEM URBANA E ARBORIZAÇÃO

Quadras e lotes com molduras verdes voltadas 
para a calçada/rua. Cercamento do lote com 
sebe e gradil. Cobertura e massa arbustiva 
nos jardins e no pátio central de cada edifício. 
Estacionamento arborizado a céu aberto 
localizado na retaguarda do lote escondendo 
veículos, bicicletas e motos. O estacionamento 
de veículos comporta trinta vagas, sendo duas 
vagas especiais, além de motos e bicicletário. A 
superfície manterá solo permeável (cobograma).

PERMEABILIDADE NO TÉRREO

Cada pavimento tipo se compõe de oito 
apartamentos, enquanto o piso térreo 
apresenta apenas seis, o que dá lugar ao pilotis 
parcial, o que permite a permeabilidade visual 
desejada.

Há uma sequência de espaços que atravessa o 
edifício: primeira calçada > pórtico de entrada 
> jardim frontal> primeiro pilotis > pátio central 
> segundo pilotis > estacionamento de veículos, 
motos e bicicletas. A permeabilidade no piso 
térreo favorece, sobremodo, a ventilação e 
exaustão natural dos apartamentos.

Área Verde

Apt. 2 Quartos | 280 apts.
Apt. 3 Quartos | 140 apts.



«A morada é um continente que responde a certas condições e 
estabelece relações úteis entre o meio cósmico e os fenômenos 
biológicos humanos. Um homem (ou uma família) nela viverá 
dormindo, andando, ouvindo, vendo e pensando... Necessidades 
biológicas, impostas por hábitos milenares, requerem a presença de 
elementos e de condições precisas - sol, espaço, vegetação. Para seus 
pulmões, uma determinada qualidade de ar. Para seus ouvidos, um 
quantum sufi ciente de silêncio. Para os seus olhos, uma luz favorável»

—Le Corbusier

O conceito corbusiano  sugere uma analogia biológica ao 
comparar a moradia humana a um organismo vivo que, como 
a planta e o animal, busca a presença da luz e do ar natural. 
Lembrando que para os olhos humanos necessário é também 
uma paisagem verde. 

No espaço doméstico, para cada função há um lugar específi co, 
com aberturas à altura confortável aos gestos humanos.

CONTRIBUTO AMBIENTAL

Concepção orientada para a obtenção de Selo 
Casa Azul da Caixa Econômica Federal. Entre 
alguns itens de interesse ambiental a serem 
desenvolvidos na etapa de projeto executivo, o 
projeto inclui previsão de placas solares tendo 
em vista a conservação de energia. 

INTERAÇÃO INTERIOR/EXTERIOR 

Todos os ambientes principais (sala 
e quartos) estão voltados para a 
rua e estacionamento, enquanto  os 
ambientes de serviço (wc + lavandaria e 
cozinha) estão voltados para o interior 
(pátio central).
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DINAMICIDADE DAS FACHADAS

As esquadrias se mostram como objeto ativo na 
fachada. A variedade ocasionada pela abertura 
randômica refl ete a vivência dos moradores e gera 
singularidade aos blocos.

PRIVACIDADE 

O afastamento entre edifícios na parte posterior 
do lote é 30 metros. Uma  jardineira diante das 
janelas dos apartamentos no piso térreo assegura a 
privacidade dos moradores deste pavimento.

TECNOLOGIA CONSTRUTIVA

Painel de concreto + concreto convencional — 
modularidade, padronização, economicidade e 
agilidade construtiva. Coberta com suporte do beiral 
em perfi l metálico e telhado de perfi l ondulado. 
Esquadria externa de alumínio adonisado, modelos 
porta/janela/veneziana ou vidro. Esquadria interna 
de madeira modelo KIT PortaPronta.

SOMBREAMENTO

Um beiral generoso provoca um sombreamento 
sobre a fachada. As portas/janelas dispostas 
perpendicularmente ao plano da fachada 
podem funcionar como brise-soleil.

SEGURANÇA

Os acessos serão distintos: para pedestre nas 
vias principais e veículos nas vias secundárias. 
Aí se concentram edículas para ambientes de 
vestiário e wc de funcionários + depósito + 
lixo + gás + casa de força (eletricidade) + casa 
de bombas. Os acessos terão sinalização tátil, 
sendo dimensionados para uso de cadeirantes. 
Os portões de acesso (veículos e pedestres) 
funcionarão à base de chave eletrônica. Cada 
escada terá no térreo uma porta eletrônica, 
tendo em vista evitar custos com funcionários 
de portaria.


