ISERÇÃO
DESCONTEXTUALIZADA

A CIDADE E A TRANSIÇÃO

O projeto vai alem

TRANSIÇÃO
Conexão, criação de lugar, identidade.
A cidade se compõe de um conjunto de diversidades e complexidades.
O projeto de arquitetura e urbanismo, para o setor habitacional QNR 06, na Região
GRADUAL
Administrativa da Ceilânidia - RA IX, se localiza em um local com um entorno

diverso e complexo cerceado por uma área rural e APA e a rodovia BR70, uma área
residencial de baixo gabarito de altura, uma área industrial e um terreno baldio. O
terreno surge como um centro de encontro entre tais diversidades.
A transição entra como elemento fundamental na conceituação deste projeto.
A inserção e criação de espaços de transição foi o ponto focal para criar um
ambiente no qual as pessoas possam ir e vir, estar. Tudo isso com respeito ao entorno, às pessoas, à escala humana, à cidade, à natureza, característica traduzida
e explicada durante todo o percurso pelo desenho proposto.
O principal cuidado foi para não tornar o projeto uma ilha em relação ao entorno,
tanto nas dimensões dos edifícios - para não chocar nem em altura, nem em
comprimento e que fossem sempre dentro da escala humana - assim como lugares de encontros em escalas aconchegantes e possíveis de serem caminhadas,
onde o caminho se dá como experiência rica e surpreendente, sem monotonia e
grandes espaços não utilizados. Uma cidade viva precisa de espaços de transição,
aconchegantes, fluídos, na escala do humano, na pequena escala, ao nível dos

olhos, boa para caminhar, boa para encontrar, boa para pedalar, para estar e
encontrar pessoas.

OS EQUIPAMENTOS
Além de ocupação profissional o quarto reversível pode ser também usado pelo
Os edifícios foram localizados e sugeridos para que dialogassem com a comuni- filho recém-casado ou familiares idosos, que já não possam mais viver sozinhos
dade, de maneira fluída. Na proposta, a biblioteca e o auditório do CEF podem ser e poderá servir de diferentes maneiras às mais diversas dinâmicas familiares. De
As soluções de transição se deram pelos diversos entornos:
abertos ao público, junto a praça localizada na mesma quadra, com fachada ativa maneira adaptável e flexível.
- Do rural, propôs-se uma transição e conexão com espaço para agricultura
e possibilidade de abrir as quadras de esporte para a população. Para a delegacia
urbana e agrofloresta, práticas já utilizadas na região, reforçando e incentivando a a sugestão é de que seja construída em um edifício fluído para aproximá-la da
DAS UNIDADES
cultura local. Cria-se assim uma transição da rodovia para essa área, protegendo população, assim como sugerido para os demais equipamentos que estão dispos- Todas as unidades propostas possuem, no mínimo, dupla orientação solar e
de velocidades mais altas. Valorizando o paisagismo, árvores frutíferas, hortas a tos para garantir o atendimento a toda a população do bairro e adjacentes.
ventilação cruzada gerando o maior conforto para a habitação e maior segurança
biodiversidade.
e dinamismo às ruas e ao bairro como um todo – com a predominância de
- Da área residencial existente optou-se por dar continuidade às ruas locais, na
fachadas ativas.
DO USO MISTO (residencial + oficinas/estúdios) em todas as unidades.
qual foi realizada uma transição gradual visual. Foi proposta, ainda, uma transição Adaptabilidade e flexibilidade são as demandas da vida contemporânea que
Existe também a possibilidade de adaptação das residências – respeitando-se
gradativa do gabarito de alturas dos edifícios para respeitar a vizinhança, assim
embasam a elaboração deste projeto. Levando em consideração esses preceitos, os preceitos de ocupação máxima, permeabilidade e adensamento – , dentro de
como o uso misto que possibilita a criação de pontos de comércio e serviços.
todos os apartamentos foram projetados com um quarto reversível com acesso uma linguagem modular proposta, que orientará os residentes para que façam o
- Da área industrial: criou-se uma área de pequenas indústrias de baixa incomo- independente para uso com os mais variados ofícios – desde que permitidos
melhor uso possível de suas moradias.
didade, além de comércio e serviços, foi projetado um campo de futebol para atrair pela legislação local vigente - com o fim de possibilitar a geração de renda para
os trabalhadores da indústria para uma possível pelada ao fim do dia de trabalho. a população que residirá no bairro, sem a necessidade de gastos extras com
Finalmente, criou-se um mirante como referência, contrastando com a paisagem locação de um espaço adequado para trabalhar. Qualquer profissional autônomo
local plana e criando um marco para todo o entorno para demarcação, identidade, que necessite de uma sala para trabalhar ou receber clientes se inclui aqui, sejam
visibilidade e criação de lugar.
eles confeiteiros, professores particulares ou contadores, etc.
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PROCESSO

MALHA VIÁRIA
O mote do projeto foi garantir uma correta inserção urbana em
termos de escala e transição com o entorno preexistente. Assim,
o desenho das vias se propôs de forma a manter a continuidade de
vias preexistentes e ainda seguir de acordo com as diretrizes viárias.

QUADRA COMO UM ESPAÇO DO PEDESTRE
Quadras subdivididas por ruas compartilhadas e espacos públicos
como praças, garantindo a fruição pública e favorecendo a escala das
pessoas.

R E S O L U Ç ÃO D O E N TO R N O
-Conexão com as indústrias: pequenas indústrias e de áreas de lazer
-Transição com a rodovia e com área rural: com eixo verde/agroflotesta
que istancia as habitações da canalização de esgoto e do alto tráfego
-Conexão Visual: mirante criando um diferencial na paisagem local

R E S I D Ê N C I A S x CO M É R C I O
O projeto embasou-se no conceito das fachadas ativas de modo a
propor um térreo dinâmico. Ainda, para evitar o esvaziamento das ruas
em determinados horários, o uso misto prevaleceu em todo projeto
com o intuito de manter a circulação ativa e constante.

EQ U I PA M E N TO S U R B A N O S
Os equipamentos urbanos foram estratégicamente posicionados
pensando a carência destes últimos na região. Assim, sua localização
se dá de forma a atender tanto a área delimitada para o projeto quanto
parcialmente as residências preexistentes

QUADRO RESUMO DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Usos permitidos:
- residencial unifamiliar e multifamiliar;
- comercial e prestação de serviços;
- industrial (pequeno porte, baixa incomodidade e não poluente);
- institucional;
e o uso MISTO de todos os acima citados.
Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de
atividade e usos específicos:
Parâmetros de ocupação
Taxa de permeabilidade mínima
-Lotes com área < 500m² = 15%
-Lotes com área > 500m² = 25%
Taxa de Ocupação máxima
-Lotes com área < 500m² = 85%
-Lotes com área > 500m² = 70%
Coeficiente de Aproveitamento
-Mínimo: 0,5
-Básico: 1,0
-Máximo: 3,0
Gabarito de altura máximo
-15,00 m
Número de pavimentos máximo
- Térreo + 3 pavimentos
Recuos:
-Frontal: Não se aplica (NA);
-Laterais: Quando houver aberturas o recuo deve ser de 3,00m, em
caso de empena cega não há necessidade de recuo;
-Fundos: Quando houver aberturas o recuo deve ser de 3,00m, em
caso de empena cega não há necessidade de recuo;
Cota de garagem máxima:
-no máximo 1 vaga por unidade habitacional ou uma vaga a cada
60m² de área construída por unidade habitacional;
-não há quantidade mínima necessária por habitação;

QUADRO DE ÁREAS
LOTES
Residencial Unifamiliar
Residencial Multifamiliar
Misto Unifamiliar
Misto Multifamiliar
Comercial
Industrial de baixa incomodidade
Institucional – EPCs

ÁREAS (m²)
5.055,71
20.846,24
1.563,84
72.257,53
5.474,70
2.421,22
26.492,13

%
46,92%
1,77%
7,29%
0,55%
25,28%
1,92%
0,85%
9,27%

ELUPs (exceto fruição pública)*
Parques
Praças
Ruas compartilhadas

18.814,87
8.412,54
19.728,98

16,43%
6,58%
2,94%
6,90%

104.786,83

37%

SISTEMA VIÁRIO

TOTAL
285.854,58
100,00%
*FRUIÇÃO PÚBLICA:
Considera-se que as áreas livres no pavimento térreo dos edifícios
deverá ser de fruição pública – com áreas de mínimas de 250 m²
- ou seja, devem manter-se abertas permanentemente ao acesso
de toda a população, como pequenas praças, providas de hortas
comunitárias, equipamentos de ginástica ao ar livre, espaços de
convivência e parquinhos infantis totalizando 21% de toda a área
da gleba.

ESCALA DO PEDESTRE

FRUIÇÃO PÚBLICA
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CHEIOS
CHEIOSEEVAZIOS
VAZIOS
LEGENDA

1. PRAÇAS E PARQUES

1.11

1.1.PRAÇA DO MIRANTE E CINEMA AO AR LIVRE
1.2.SANITÁRIOS
1.3.CAFÉ E BANCA
1.4.CAMPO DE FUNTEBOL
1.5.QUADRA POLIESPORTIVA
1.6.PISTA DE SKATE
1.7.BICICLETÁRIO
1.8.ACADEMIA AO AR LIVRE
1.9.ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS
1.10.PRAÇA DA BIBLIOTECA E AUDITÓRIO DO
COLÉGIO
1.11.AUDITÓRIO
1.12.BIBLIOTECA

1.11

USOS

2. EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS
2.1. CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
2.2. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
2.3. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
2.4. CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL
2.5. DELEGACIA DE POLÍCIA

RESIDÊNCIAS

3. NÃO RESIDENCIAL
3.1. CENTRO COMERCIAL
3.2. COLETIVO DE INDÚSTRIAS DE BAIXA
INCOMODIDADE
3.3. SERVIÇOS
3.4. COMÉRCIO VAREJISTA

Pequenas insdústrias
(com baixa incomodidade)
Equipamentos institucionais
Espaços livres de uso
público
Residencial
Uso misto
Comércios e serviços

Unifamiliar térrea
Unifamiliares
sobreposta
Unifamiliar com uso
misto
Multifamiliar
Multifamiliar com
uso misto

4.1. AGROFLORESTA URBANA

EPCs

CRAS
Espaços de
esportes e lazer
CEF
CEI
UBS
Delegacia

MOBILIDADE

ELUPs e EPUs

IMPLANTAÇÃO ESC 1:2000
Pontos de ônibus
Linhas existente
Linhas propostas
Ciclovias

CRAS
Espaços da agricultura
urbana e agroflorestas
Espaços de esportes
e lazer
CEF
CEI
UBS
Delegacia

Pontos de ônibus
Linhas existentes
Linhas propostas
Ciclovias

Rede de energia
Rede de águas pluviais
Drenagem superficial
Rede de esgoto
Rede de fibra óptica
Rede de BR Petrobras
Transformador
Jardins de chuva

CORTE BB | ESCALA 1:2.000

CORTE AA | ESCALA 1:2.000
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PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DAS QUADRAS
Em busca de um projeto mais próximo da escala humana imaginou-se que a grande quadra poderia ser
divida em pequenas quadras entrelaçadas por vias compartilhadas que permitem o acesso seguro das
pessoas até suas casas.
CORTE AA

IMPANTAÇÃO DAS QUADRAS

As pequenas quadras se organizam de forma a evitar com que os edificios se individualizem
e percam potenciais fachadas. Estes últimos conformam pequenos núcleos, que permitem
com que os moradores criem centros de convivência e assumam uma responsabilidade
consciente com espaço público. Ainda, a liberação das fachadas permite o aumento de
visibilidade dos moradores para com o espaço público.

CORTE BB
C

C

D

D

Devido as condições climáticas do local, a densidade de edificios é reduzida de forma a
permitir com que todos os apartamentos sejam adequadamente ventilados. A proposta de
facahdas com aberturas dublas e triblas permite uma melhor ventilação e iluminação dos
apartamentos.

Pensando em criar uma diversidade de usos e garantir uma movimentação constante do
bairro vários edificos possuem comércios no térreo de forma a criar fachadas ativas que
dinamizam o local. Alguns espaços no terreo ainda são vazados, de forma a permitir uma
caminhada fluida e com multiplas possibilidades.

IMPLANTAÇÃO QUADRA 26 | ESCALA 1:1000

CORTE CC

IMPLANTAÇÃO QUADRA 09 | ESCALA 1:1000

CORTE DD
1. FRUIÇÃO PÚBLICA
1.1. HORTA COMUNITÁRIA
1.2. PARQUINHO INFANTIL
1.3. ACADEMIA AO AR LIVRE
1.4. RUAS COMPARTILHADAS
1.5 ESTACIONAMENTO PÚBLICO
1.6 ÁREA DE CONVIVÊNCIA
3. USOS DO TÉRREO
3.1. UNIDADE ADAPTADA (PNE)
3.2. COMÉRCIO E SERVIÇOS
3.3. SALÃO SOCIAL
3.4. ÁREA TÉCNICA
3.5. PÁTIO COBERTO
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TIPOLOGIA 2.4.1
ELEVAÇÃO TIPOLOGIA B2
LEGENDA | ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA ESTRUTURAL
TIPOLOGIA 2.1

1.
2.
3.

TIPOLOGIA 2.2

4.
5.
6.
7.

GSEducationalVersion

TIPOLOGIA 2.4.2

TIPOLOGIAS
2.5.2/2.6.2/2.7.2/2.8.2

TIPOLOGIA ACESSÍVEL
2.5.2/2.6.2/2.7.2/2.8.2

TIPOLOGIAS
2.5.1/2.6.1/2.7.1/2.8.1

TIPOLOGIAS
2.5.2/2.6.2/2.7.2/2.8.2

B1

1

2

9

2

4

TIPOLOGIAS
2.5.4/2.6.4/2.7.4/2.8.4

2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.
2.6.1.

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR 2 DORMITÓRIOS
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR 3 DORMITÓRIOS
EDIFÍCIO UNIFAMILIAR MISTO
EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR | VILAS SOBRE
POSTAS
2 DORMITÓRIOS
3 DORMITÓRIOS
EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR | TIPO A1
2 DORMITÓRIOS (I)
2 DORMITÓRIOS (II)
2 DORMITÓRIOS (III)
3 DORMITÓRIOS
EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR | TIPO A2
2 DORMITÓRIOS (I)

2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.

B2

A2

12
eixo hídrico fixo
quarto reversível / oficina

ELEVAÇÃO TIPOLOGIA A1

EDIFICAÇÕES E TIPOLOGIAS
2.1
2.2.
2.3.
2.4.

7
6
7
5

3

TIPOLOGIAS
2.5.1/2.6.1/2.7.1/2.8.1

A2

GSEducationalVersion

2 DORMITÓRIOS (II)
2 DORMITÓRIOS (III)
3 DORMITÓRIOS
EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR | TIPO B1
2 DORMITÓRIOS (I)
2 DORMITÓRIOS (II)
2 DORMITÓRIOS (III)
3 DORMITÓRIOS
EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR | TIPO B2
2 DORMITÓRIOS (I)
2 DORMITÓRIOS (II)
2 DORMITÓRIOS (III)
3 DORMITÓRIOS

8
7

13

ELEVAÇÃO TIPOLOGIA 2.3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

COBERTURA EM ALUMÍNIO COM BEIRAL
CALHA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENVIO
PARA CISTERNAS
PAREDES ESTRUTURAIS FORMADAS POR PEÇAS DE
MADEIRA SERRADAS AUTOCLAVADAS
FACE EXTERNA DAS PAREDES COM CHAPAS DE OSB
ESTRUTURAL, BARREIRA IMPERMEÁVEL E PLACAS
CIMENTÍCIAS COM REVESTIMENTO
ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO OU PVC
PARA VENTILAÇÃO SUPERIOR CRUZADA
ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO OU PVC
ESQUADRIA MÁXIMO AR EM ALUMÍNIO OU PVC
VIGA EM CONCRETO ARMADO
COBOGÓ
GUARDA CORPO METÁLICO

Justificativa de Materiais:
Placas solares para aquecimento de água e coleta de água de chuva
para reaproveitamento (para redução do consumo de energia e água).
Dois processos construtivos que podem ser adaptados para quase
todas as unidades, desde que nas de wood framing sejam colocados
telhados com beiral.
1.Estrutura mista em concreto + alvenaria estrutural:
Blocos cerâmicos ou de concreto proporcionam criação de coberturas
verdes em algumas lajes superiores de edificios:
Racionalidade e uso de mão de obra e fornecimento de materiais locais
1.a Teto verde:
Conforto e inércia térmica
Retarda a velocidade das águas pluviais
Regula a umidade do ar no entorno da edificação
Manutenção do ecossistema local
Liberação de oxigênio
Aproveitamento para plantar hortas e vegetação.
2.Estrutura mista em concreto + wood framing
Peças leves de madeira maciça serrada, com estrura de concreto no
térreo para uso misto
Materiais duráveis, sustentáveis e certificados dentro das normas de
desempenho NBR15575 e NBR 15220 com análise técnica DA tec 20 -c
para uso também em empreendimentos MCMV.
De fácil manutenção, qualidade, produtividade e rapidez.
90% de economia de água no canteiro de obras.
Não emite CO2 e deixa de gerar toneladas de resíduos.
Capacitação da mão de obra local.
80% mais leve gerando economia na fundação

7
6

9

8.
9.
10.
11.
12.
13.

LAJE JARDIM
LAJE EM CONCRETO ARMADO
ALVENARIA ESTRUTURAL EM BLOCOS DE CONCRETO OU
CERÂMICO
VIGA EM CONCRETO ARMADO
ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO OU PVC
ESQUADRIA MÁXIMO AR EM ALUMÍNIO OU PVC
ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO OU PVC PARA
VENTILAÇÃO SUPERIOR CRUZADA
PORTA EM MADEIRA COM BANDEIRA BASCULANTE
GUARDA CORPO METÁLICO
ESCADA METÁLICA
PASSARELA METÁLICA PRÉ-FABRICADA
COBOGÓ
PORTA DE AÇO DE ENROLAR

LEGENDA | ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E “LIGHT WOOD FRAMIG” (DATec 020-C)

TIPOLOGIA 2.3

GSEducationalVersion
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MEMORIAL BOTÂNICO

PAISAGISMO

Árvores pequenas e arbustos
Cajuzinho do cerrado (Anacardium humile)
altura: 80cm - 2m
floresce: jun - nov
fruto: cajuzinho azedo

Lobeira (Solanum lypocarpum)
altura: 0,5 - 3,5m
floresce: o ano inteiro
fruto: fruta do lobo

Flor de São João (Pyrostegia
venusta)
altura: trepadeira lenhosa
floresce: mai - setv

Cereja-do-cerrado (Eugenia
calycina)
altura: arbusto de até 2m
floresce:

Pêra-do-Campo (Eugenia
klotzschiana)
altura: arbusto de 0.60
a 2,5 m
frutifica: dez - jan

Copaíba (Copaifera langsdorfii
Desf.)
altura: 10 - 15m
floresce: nov - jan

Baruzeiro (Dipteryx alata)
altura: até 25 m
floresce: out - dez
fruto: castanha de baru

Angico-Branco (Albizia
niopoides)
altura: 15 - 25m
floresce: set - out
fruto:

Paineira-Rosa (Chorisia
speciosa)
altura: até 30m | Ø 2m
floresce: o ano inteiro
fruto: fruta do lobo

Palmeira-Jerivá (Syagrus
romanzoffiana)
altura: 6 - 15m | Ø 5m
floresce: o ano inteiro
fruto: comestível

Chichá (Sterculia striata)
altura: 8 - 15m
floresce: fev - abr
fruto: castanhas

Mulungu (Erythrina mulungu
Mart)
altura: 10 - 14m
floresce: jul - ago

Gomeira (Vochysia thyrsoidea
Pohl)
altura: 4 - 11m
floresce: out - fev
frutífera: não

Pimenta-de-Macaco (Xylopia
aromatica)
altura: 4 - 6m
floresce: set - nov
fruto: pimenta de macaco

Pata-de-Vaca (Bauhinia sp.)
altura: 5 - 9m
floresce: out - jan

Pau-de-Tucano (Vochysia
tucanorum)
altura: 8 - 12m | Ø 7m
floresce: jul - fev

Ipê amarelo do cerrado
(Tabebuia ochracea)
altura: 6 - 14m
floresce: jul - out
frutífera: não

Araticum (Annona
crassiflora)
altura: 4 - 8m | Ø 4m
floresce: set - nov
fruta: marolo ou pinha

Mama-cadela (Brosimum
gaudichaudii)
altura: até 4m
floresce: ago - nov
fruto: mama-cadela

Cagaiteira (eugenia
dysenterica)
altura: 4 - 8m
floresce: ago - set
fruto: cagaita

Ipê roxo do cerrado (Handroanthus impetiginosus)
altura: 8 - 12m
floresce: mai - ago
frutífera: não

Ipê branco (Tabebuia
roseoalba)
altura: 7 - 16m
floresce: ago - out
frutífera: não

Mangabeira (Hancornia
specosa)
altura: 5 -7m
floresce: set - nov
fruto: mangaba

Pequizeiro (Caryocar brasiliense Cambess)
altura: 6 - 10m
floresce: set - nov
fruto: piqui

Barbatimão (Stryphnodendron adstringens)
altura: 3 - 6m
floresce: set - nov
propriedades medicinais

Jenipapeiro (Genipa
americana L.)
altura: 8 - 14m
floresce: out - dez
fruto: jenipapo

Pau-Terra (Qualea parviflora)
altura: 6 - 10m
floresce: out - jan
arborização de ruas
estreitas

Murici (Byrsonima crassifólia)
altura: 2 - 6m
floresce: fev - mar
fruto: Murici

Jatobá-do-Cerrado (Hymenaea stilgonocarpa)
altura: 6 - 9m
floresce: dez - fev
fruto: polpa farinácea

Urucuzeiro (Bixa orellana)
altura: 3 - 6m
floresce: set - dez
fruto: urucum

Plameiras

Árvores de médio porte

Árvores de grande porte

MAPA DE PLANTIO

PAISAGISMO E AGROFLORESTA URBANA

No que diz respeito ao paisagismo e às áreas verdes,
prioriza-se estratégias que conciliem a conservação
do meio ambiente e que tragam, ao mesmo tempo,
benefícios socioeconômicos para a população local.
Foi reservado um espaço de pouco mais de 1ha para
a implantação de uma agrofloresta que colabora para
uma transição mais coerente entre a zona rural à
noroeste da gleba e que serve também como proteção
visual e psicoacústica entre a rodovia BR-70 e a
implantação do bairro.
A arborização deverá ser feita com árvores nativas
do cerrado e preferencialmente da própria região
do Distrito Federal. Reuniu-se uma gama variada de
espécimes de diferentes escalas. Foram priorizadas
espécimes frutíferas, para o desfrute da população
local.
É prevista também a implantação de uma ciclovia
que proporcionará um passeio agradável em meio a
natureza.

CORTE DA VIA DE ATIVIDADES ESC 1:250
AMBIENTES SAUDÁVEIS
Uma série de decisões projetuais, que vão
desde a escolha de materiais até a forma
e disposição dos edifícios, garantem o
conforto e a salubridade dos usuários.

conforto térmico

- Disposição dos edificações;
- Dupla/tripla/quádrupla orientação
dos edifícios;
- Ventilação cruzada;
- Iluminação natural;
- Uso de cobogós;
- Teto verde e arborização;
- Sombreamento pela vegetação
e pelas próprias construções;
- Normas de desempenho acatadas.

MATERIAIS DE PISO
vias de tráfego
Piso intertravado
permeável com juntas
alargadas

piso tátil
piso para garantir a
orientabilidade no
espaço público

CORTE DA VIA DE VIZINHAÇA ESC 1:250
conforto acústico

- Materiais e métodos construtivos
acatando às normas de desempenho
acústico;
- Barreira vegetal com extensão
superior à 30 metros;
- Arborização atuando de forma
psicoacústica (ao camuflar a fonte
de ruídos, diminui-se a percepção do
incômodo).
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conforto visual e estético

- Variedade e diversidade das
edificações e da paisagem;
- Relação harmônica entre os
edifícios e o entorno;
- Fachadas ativas;
- Proximidade com o pedestre;
- Calçadas e caminhos largos;
- Permeabilidade;

passeios principais
placa permeável
drenante (concreto
poroso)

ciclovias

Piso retangular
permeável drenante de
cor vermelha

área de serviços e
estacionamento
piso grama

CORTE DA VIA COMPARTILHADA ESC 1:250
conforto modular

- Usuários com características
singulares;
- Considera-se as variações de
necessidades dos usuários ao
decorrer do tempo;
- Preza-se pela liberdade e
facilidade de adaptação e
apropriação dos espaços;
- Garante-se diferentes opções
de tipologias;
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