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 O espaço urbano, através de sua forma, de suas conexões e suas 
possibilidades de mobilidade, interage com os modos de vida que 

nele tomam lugar, e assim assume compromisso com sua qualidade. Aqui, 
essa qualidade é entendida a partir da cidade como um “sistema aberto”, isto 
é, um sistema que seja capaz de oferecer uma diversidade de oportunidades 
aos modos de vida com que interage e que seja capaz de desenvolver sua 
complexidade. Pode-se entender essa criação de oportunidades e aumento 
de complexidade dos modos de vida como a itensifi cação de um dinamismo 
social. Assim a cidade como um sistema aberto é a cidade mais dinâmica e 
que oferece mais possibilidades de interação, de encontros.

 Essa idéia de cidade pode ser mal iterpretada se lida a partir de outra, 
que entende a qualidade da cidade como a extrema efi cência no seu desem-
penho funcional. Tal efi ciência, geralmente é garantida através da concepção 
de sistemas independentes, extremamente especializados e monofuncionais, 
ou seja, um sistema fechado que nega a prória razão de ser do espaço urba-
no. Ler um sistema aberto a partir de sua efi ciência funcional pode induzir 

a conclusão de que trata-se de um sitema desestruturado, por apresentar 
redundâncias e ruídos. Entretanto se faz necessária a mudança de paradigma 
para compreender que o sistema aberto também é criado com estrutura clara. 
Ele toma partido de redundâncias e ruídos quando ao invés de separar, integra 
as diferentes necessidades urbanas em soluções espaciais multifuncionais de 
múltiplas valências, ou quando tira do espaço o protagonismo de máquinas e 
mecanismos, oferecendo-o às pessoas.

 O Pensamento da pequena escala é propício a esse protagonismo das 
pessoas. Se opondo aos grandes gestos, pensar a cidade aberta na pequena 
escala propicia o atendimento de diversidades, individualidades, identidades, 
pertencimentos, funções, oportunidades ao mesmo tempo em que se articula 
uma ideia de coletividade.

EDUCACIONAL

06. Escola Classe
  Área construída: 6.000m² (3 pisos)
   Área Lote: 5.800m²
07. Centro de Educação Infantil
  Área construída: 2.000m² (1 piso)
   Área Lote: 7.200m²
18. Centro de Ensino Médio
  Área construída: 6.600m² (2 piso)
   Área Lote: 8.600m²
20. Centro de Ensino Fundamental  
   Área construída: 6.600m² (3 pisos)
   Área Lote: 6.500m²
21. Centro Educacional
   Área construída: 6.000m² (3 pisos)
   Área Lote: 6.500m²

COMUNITÁRIO

02. CREAS + CRAS + COSE

      CREAS: 800m²
      CRAS: 800m²
      COSE: 800m²
      Área Total: 2.400m² (2 pisos)

03. Casa Lar + Cozinha Comunitária + 
Conselho Tutelar + CCI
      Casa Lar: 800m²
      Cozinha Comunitária: 800m²
      Conselho Tutelar:  800m²
      CCI: 800m²
       Área Total: 3.600m² (3 pisos)   

SAÚDE

02. CREAS + CRAS + COSE

      CREAS: 800m²
      CRAS: 800m²
      COSE: 800m²
      Área Total: 2.400m² (2 pisos)

03. Casa Lar + Cozinha Comunitária + 
Conselho Tutelar + CCI
      Casa Lar: 800m²
      Cozinha Comunitária: 800m²
      Conselho Tutelar:  800m²
      CCI: 800m²
       Área Total: 3.600m² (3 pisos)   

ESPORTIVO

10. Palco Multiuso de Arena  
11. Pisicinas de Recreação
12. Piscina Semiolímpica e de Salto
13. Ginásio Multiuso
  Área construída: 5.000m² (1 piso)
14. Café e restaurante
  Área construída: 550m² (1 piso)
15. Pista de Atletismo
16. Concha Acústica
17. Salas de jogos e apoio
  Área construída: 750m² (1 piso)

SEGURANÇA

05. BATALHÃO POLÍCIA MILITAR 
  Área construída: 2.200m² (2 pisos)
   Área Lote: 4.800m² 
06. UNIDADE CORPO DE BOMBEIRO
  Área construída: 1.000m² (2 pisos)
   Área Lote: 4.000m²

PAISAGISMO

Face às condições climáticas — clima tropical 
típico com estações bem defi nidas, seca e 
chuvas, e temperaturas que podem chegar a 
máximas de 40ºC no alto verão — o paisagis-
mo propõe o uso de espécies nativas, arvores 
de pequeno, médio e grande porte frutíferas, 
fl oríferas e de sombreamento, palmeiras, 
arbustos, trepadeiras e forrações, valorizando 
a fauna nativa. A distribuição das espécies se 
dá de diferentes formas: 

- Mata no Parque Perimetral, envolvendo 
a área, a mata é formada por arvores de 

fl ores, frutíferas e palmeiras, com espaça-
mentos variados, próprios para formação de 
mata. 

- Conjuntos de árvores da mesma espécie 
nos gramados do Parque Central e praças 

Centrais de Baixa e Média Densidade - nos 
principais gramados, estão agrupamentos de 
árvores da mesma espécie entremeadas de 
vegetação arbustiva e forrageira.

- Sombreamento de Passagens - Ao longo 
das calçadas, arvores de sombra trazem 

conforto aos pedestres.

- Horta Comunitária – Um abrigo sombreado, 
ou estufa, permite o cuidado de mudas, que 

serão distribuídas posteriormente ao longo 
do parque. Canteiros altos para facilitar o 
trabalho recebem a horta que será cuidada e 
utilizada pela comunidade.  
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162 edif.
 1.296 hab.

196 edif.
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Diferentes densidades de ocupação propiciam diferentes modos 
de habitar. Uma área de média densidade sugere a ocupação 

do espaço com mais intensidade e atividades mais frequentes, 
enquanto outra área de baixa densidade sugere o habitar com mais 
tranquilidade. A justaposição destas duas áreas demanda uma 
solução em duas escalas. Ao mesmo tempo em que necessidades 
específi cas às diferentes demandas do morar são atendidas na 
escala de cada área, em uma escala maior elas devem se articular 
e interagir, entre si e com as previamente estabelecidas, através do 
compartilhamento de infraestrutura, de espaços públicos e equipa-
mentos.

O sistema viário é organizado a partir de uma hierarquia na qual as 
vias de maior velocidade tendem a ser periféricas, mais distantes 

das áreas de convívio e articulam a área proposta com o restante 
da cidade. Vias de média velocidade articulam áreas de diferentetes 
densidades e o acesso a equipamentos. As vias locais, mais próxi-
mas às edifi cações, são compartilhadas, de baixíssima velociade e 
sem limitação para a circulação de pedestres. Partindo da escala do 
pedestre na concepção deste sistema, chegou-se em uma malha 
com redundâncias, aumentando possibilidades de encontros, na 
qual a velociade é sacrifi cada em favor da possibilidade do pedestre 
circular livremente e seguro.

O sistema de mobilidade baseado em meios ativos e no transporte 
público não condicionam a circulação na cidade à propriedade, 

assim proporcionam o acesso mais democrático à cidade. Além do 
benefício social, a redução na utilização de automóveis particulares 
contribui com a diminuição de emissão de gases

ciclovia

via coletora unidirecional

circulação de 

vizinhança

via coletora bidirecional
via de atividades bidirecional

percurso ônibus

Edifícios isolados no lote geram 
espaços residuais incapazes 
de acomodar usos enquanto 
a quadra bloco gera espaços 
semipúblicos de sociabilidade. 

Residencias isoladas no lote 
geram espaços residuais 
incapazes de acomodar usos. 
Suprimir os recuos possibilita 
ganhar área comum de calçada 
e por consequência mais quali-
dade urbana de vizinhança.

corte rua média densidade

corte rua baixa densidade
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E Q U I PA M E N TO S
P Ú B L I C O S

P E R M E A B I L I DA D E
E  D R E N AG E M

C O M É R C I O  E  S E RV I Ç O S

Os equipamentos prestam serviços públicos de educação, saúde, 
lazer e de abastecimento fundamentais para o funcionamento da 

cidade. Nesse sentido se localizam não apenas de forma a possibil-
itar o acesso da população mais próxima, mas também procuram 
atender áreas adjacentes. Ao atenderem e atraírem diferentes pes-
soas, os equipamentos se constituem como catalisadores sociais. 
Ao articularem o convívio de diferentes comunidades, ganham o 
potencial de articularem também o território como importantes nós 
em uma rede de espaços de sociabilidade. Visando a potencialização 
destas características, optou-se pelo aumento de rendimento social 
na ocupação do solo urbano através do adensamento de programas, 
e garantindo assim mais espaço livre público. Sua distribuição 
procurou a integração e complementariendade entre as diferentes 
funções. No espaço entre as áreas de diferentes densidades se 
integram o principal equipamento esportivo, o parque olímpico, com 
equipamentos educacionais criando um parque público mais inseri-
dos no cotidiano, enquanto os equipamentos de assistência social se 
localizam em áreas mais calmas se integrando ao parque linear (via 
parque) que limita a ocupação. 

A solução para o sistema de drenagem das águas busca constrói 
uma ocupação urbana coerente ao comportamento das dinâmi-

cas hídricas vinculadas àquele suporte físico. A busca por essa 
construção é a busca por uma cidade mais sensitiva à água que 
abandona a visão monofuncional exclusiva da gestão para criar uma 
paisagem, isto é, criar soluções multifuncionais que além de serem 
capazes de dar conta da gestão das águas também são respeito-
sas aos ciclos ecológicos vinculados a água e ainda são capazes de 
qualifi car o espaço urbano. Para isso são utilizados dispositivos de 
armazenamento de águas e garantidas áreas permeáveis, gerando 
um sistema descentralizado na gestão das águas.

O presença do uso misto gera a possibilidade de um o nível térreo 
mais dinâmico em toda a área proposta. Isso é associado a 

formas edifi cadas mais responsivas às transformações geradas 
por diferentes necessidades sociais, possibilitando que usos não 
residenciais tomem lugar na frente de casas, no térreo de edifícios 
ou em esquinas. Assim, a constante atividade no térreo contribui 
também para segurança dos espaços, que passam a estar sempre 
habitados e vigiados.

50% PERMEÁVEL 100% PERMEÁVEL
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HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR

 As unidades unifamilires possuem 66m² 
de área construída são estruturadas a partir de 
dois núcleos principais. O primeiro, mais próxi-
mo do espaço público, com programas sociais, 
o segundo,  mais resguardado, com programas 
íntimos. A cozinha é responsável por articular 
e criar a conexão entre ambos os núcleos da 
casa. Associada a cozinha, encontra-se área 
de serviço,  que junto desta e do banheiro tam-
bém próximo, constituem o núcleo hidráulico 
da construção. Ainda na parte intermediária, 
localiza-se o pátio interno, responsável pela ilu-
minação e ventilação da casa e servindo como 
extensão tanto do espaço da cozinha quanto da 
sala. 
 A casa ocupa um lote de 7 por 17m, não 
possui recuos laterais nem frontais, mas res-
guarda um recuo no fundo, como área livre de 
extensão dos quartos. Na área frontal, de me-
diação com o espaço público da rua encontra-se 
o jardim, cuja ocupação pode ocorrer de diver-
sas formas. Como espaço livre em si, preser-
vando a área do jardim, como área de expansão 
para um terceiro dormitório com acesso pela 
sala de estar, garagem ou como espaço de uso 
não residencial (comércio e serviços) vindo a 
suprir a necessidade micro economica rela-
cionada ao uso misto do solo. Assim, a casa é 
capaz de se adaptar a diferentes demandas dos 
moradores e do local onde está inserida. Voltada 
tanto para a interioridade da privacidade quanto 
para o espaço público, criando vida e movimento 
ao longo de todas as ruas do bairro, não apenas 
àquelas destinadas a usos específi cos.
 As dimensões da habitação foram esta-
belecidas de modo a permitir a produção serial 
das unidades habitacionais partindo da modu-
lação de blocos estrutural. Assim se viabiliza a 
construção rápida e barata das casas. 

“O MAIS IMPORTANTE E 
BONITO, DO MUNDO, É 
ISTO: QUE AS PESSOAS 
NÃO ESTÃO SEMPRE IG-

UAIS, AINDA NÃO FORAM 
TERMINADAS – MAS QUE 
ELAS VÃO SEMPRE MU-

DANDO.”
(G. Rosa)

 Bolsões de estacionamento localizados entre as quadras 
de baixa denisadade permite atender as residências lindeiras. 
São importantes áreas de drenagem, adjunto à esses bolsões 
podem haver áres verdes de convivência, lazer e arborização.
Essas áreas também funcionam como amortencimento visual 
entre os carros  estacionados e as ruas de circulação de visinha-
nça, além de ser importante via de conexão de pedestres através 
do bairro.
 De uso misto as ruas de circulação de vizinhança não 
diferem transito de pedestre e de veículos, eliminando o espaço 
limitante de rua - calçada, tornando apenas uma superfície 
passível de sociablidade. 

 A alameda central tem o papel de fazer a conexão entre 
quadras no nível apenas do pedestre e ciclistas, nela se aprenen-
ta os totens de comunicação visual de ruas e uma signifacativa 
área de drenagem ajardinada.
 Contanto com fachadas residenciais voltadas direta-
mente à ela possibilita o uso misto não apenas do edfício e sim 
do espaço público permitindo pequenos bares, restaurantes e 
serviços que dialogam diretamente  com as necessidade de  um 
bairro de baixa densidade.

Planta Térreo
esc. 1.100

Corte Tranversal
esc. 1.100

Corte Longitudinal
esc. 1.100

A CASA
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 Os edifícios dispostos formando blocos 
ou quadras semi abertas tendo como o resul-
tado formal interno a quadra o pátio. O pátio, 
hora acomoda bolsões de estacionamento e 
áreas de convivência, que acabam assumindo 
caráter público privado em função de dis-
posição e uso.   
 A partir dos mesmos edifícios foi 
possível construir uma diversidade de asso-
ciações, criando espaços específi cos, tanto no 
interior das quadras com os pátios, quanto no 
cruzamento de ruas com as esquinas.
 Aproximar o morador com a convivência 
e a vida das ruas e calçadas, utilizando o pavi-
mento Térreo como uso misto, entre moradia, 
serviço ou comércio, criando assim vida e civ-
ilidade no decorrer das fachadas dos edifícios, 
e no fi nal do caminhar há esquinas, onde em 
função do uso o espaço ganha rica vivência dos 
moradores.
 O diálogo do pavimento térreo próximo 
às calçadas, além de aproximar vida às ruas, 
também se justifi cam em função da disposição 
dos estacionamento em bolsões periféricos 
aos edifícios,  liberando assim área para as-
sentar as edifi cação em técnica de alvenaria 
autoportante. O Sistema construtivo parte da 
modulação deste material, sem transições 
estruturais. Desenho de forma que alvenaria 
estrutural fosse utilizada inclusive no nível 
térreo, possibilitando a construção mais rápida 
e mais barata.
 As edifi cações somam 4 pavimentos 
servidos por escada comum. As unidades tér-
reas possuem acesso direto à rua, enquanto as 
outras compartilham o espaço de circulação 
interno à quadra a duas. Cada unidade possui 
62 m² de área. Unidades térreas, ainda, podem 
se associar a módulos comerciais.

HABITAÇÃO 

MULTIFAMILIAR

 O EDIFÍCIO 

Planta Térreo
esc. 1.200

Planta 1º Pav.
esc. 1.200

Planta 2º e 3º  Pav.
esc. 1.200

Corte Transversal
esc. 1.200

“Me encontra  na esquina”.

  Toda rua começa e termina na esquina, ela convida 
a tomar um caminho. Uma esquina se apresenta como um 
lugar único no espaço, ou mais precisamente, é um não 
lugar no espaço, não pertence a nenhuma das ruas que 
compõe e, ao mesmo tempo, pertence as duas.
 A cidade é feita de encontros de esquinas, que se 
cruzam e se multiplicam. 

“A vida é a arte do encontro, embora haja 
tanto desencontro na vida”
“Alguma coisa acontece no meu coração, 
quando cruzo a Ipiranga com a avenida São 
João.”
“Em qualquer esquina eu paro, em qualquer 
butiquim eu entro”

 A fachada ativa se  manifesa à princípio com entrada dire-
ta para a rua da habitação do nível térreo, desta forma sempre 
haverá pedestres tanto no lado externo quanto no lado interno da 
quadra bloco, evitando assim medo e insegurança.
Exatamente sob a escada de acesso do edifício, voltada para a 
rua, há um espaço de livre proposição condominial, podendo ser 
pequenos negócios ou zona de expansão para as próprias habi-
tações. 
 Desta forma reafi rmamos o potencial de uso misto de to-
dos os edifi cios acreditando que a iniciativa de ocupação do solo  
dinamiza o convívio social e espacial.

Calçadas amplas, uso compartilhado, barreiras de velocidade 
para veículos, comunicação visual clara e arborização farta - 
dessa forma procuramos favorecer um projeto de cidade voltada 
para o pedestre sem abrir mão de estruturas urbanas convencio-
nais.
A calçada e as esquinas passam a ser as mais importantes es-
truturas civilizatórias, tornando o espaço público não apenas um 
lugar a se ir, mas sim o percuso e convívio de todos os habitantes 
do bairro.
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