
  

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 descrita 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 afasta-
mentos previstos 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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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.

CIRCULAÇÕES
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PLANTA TÉRREO - PARQUE LINEAR PLANTA DE COBERTURA

VISTA EIXO - PARQUE LINEARVISTA EIXO - PARQUE LINEAR

ATIVIDADES 
FÍSICAS

Os eixos transversais ao Parque, marcados em vermelho, reforçam a 
permeabilidade do conjunto, oferecendo à vizinhança ligações mais diretas 
- e, ao mesmo tempo, mais ricas dos pontos de vista urbanístico e 
paisagístico – às áreas onde é prevista a criação de equipamentos públicos.

As vias destinadas a veículos, marcadas em cinza, estão concentradas no 
perímetro dos lotes, formando um percurso em “L” ao longo das vagas. 
Assim, o fluxo de entrada e saída de veículos fica separado das áreas 
destinadas aos espaços público e semi-públicos, com áreas de traffic 
calming nos únicos pontos de cruzamento – marcadas com retângulos 
vermelhos.

a permeabilidade está definida pela continuidade/ barreiras que direcionam e criam a privacidade. Possíveis Usos InternosFixos e Fluxos os espaços intermediários gradativos (público- privado podem ser  apropriados por diversos usos.

ATIVIDADES 
FÍSICAS

ESTAR/ 
CONVÍVIO

ÁREA PARA
ADOLESCENTE

PARQUE

O Parque Linear, marcado em verde, atravessa todo o conjunto 
longitudinalmente, criando um grande espaço público ao longo do qual 
estão dispostos os vários espaços semi-públicos de cada edificação, que 
podem ser ocupados de diversas formas (ver exemplos ao lado). Os 
espaços privados que ficam no nível térreo, como os apartamentos para 
P.N.E., estão elevados em relação ao nível do Parque, a fim de que tenham 
uma maior privacidade.

CORTE - PARQUE LINEAR

            ESCALA: 1/1000

            ESCALA: 1/1000             ESCALA: 1/1000



PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
          ESCALA: 1/250

2 QUARTOS - 48m - 7 por pavimento tipo - total de 310 unidades

           ESCALA: 1/250
CORTE LONGITUDINAL



PLANTA PAVIMENTO TIPO

CORTE PERSPECTIVADO DAS UNIDADES

ISOMÉTRICA
UNIDADE 3 QUARTOS

ISOMÉTRICA
UNIDADE 2 QUARTOS

                ESCALA: 1/250

2 QUARTOS - 48m² 
7 por pavimento tipo 
Total de 310 unidades

3 QUARTOS - 68m² 
1 por pavimento tipo 
Total de 46 unidades

váriavel de acordo 
com lote

váriavel de acordo 
com lote

ISOMÉTRICA
UNIDADE 3 QUARTOS

ISOMÉTRICA
UNIDADE 2 QUARTOS

ISOMÉTRICA
UNIDADE 3 QUARTOS



A premissa de padronização dos elementos construtivos se estendeu às soluções que visam 
melhorar a entrada de luz natural e a ventilação cruzada nas unidades, sem as expor à 
insolação intensa. Além da subdivisão do volume edificado de cada lote em blocos, criando 
vazios entre as unidades, a principal solução formal adotada neste sentido foi a extensão das 
lajes em relação ao plano das fachadas nas quais temos as áreas de permanência das unida-
des – salas e quartos. Assim, foi possível criar não só varandas, mas também uma área na 
qual podemos ter light shelves inseridas entre as paredes transversais, um pouco abaixo das 
lajes. Estes elementos bloqueiam os raios solares para que estes não atinjam as paredes 
externas das unidades, mas ao mesmo tempo refletem a luz natural para a superfície inferior 
das lajes, lançando uma boa quantidade de iluminação difusa para o interior dos ambientes. 
Assim, pode-se maximizar a iluminação natural e, ao mesmo tempo, reduzir a carga térmica 
nos ambientes, aumentando o conforto ambiental sem gerar custos adicionais com ilumina-
ção e climatização. Além disso, foram previstas placas solares na cobertura, que podem 
contribuir ainda mais para a economia de energia.

CORTE ESQUEMÁTICO DE CONFORTO AMBIENTAL

SISTEMA CONSTRUTIVO

Vento presominante
 no verão

Vento presominante
 no inverno

Solstício de verão - 11:30h

Solstício de interno - 11:30h

Vento predominante de verão

Vento predominante de interno

CONFORTO AMBIENTAL

Laje nervurada

Blocos de concreto estruturais

Paredes internas de
 alvenaria estrutural

Vigas metálicas
 pintadas de branco

Painel wall

Placa solar para aquecimento da água de uso Reservatório de água

Platibanda de concreto

Laje plana de concreto

Light Shelf de concreto 
pintada de branco

Esquadrias de PVC


