
Alunos : Tiago , Ieda , Talita e Wilson



 No nosso projeto tivemos o cuidado 

com a iluminação, ventilação e a área 

verde para melhores condições de 

moradia para população.



 Os prédios foram projetados de 
uma maneira um pouco 
diversificada (tiramos a idéia de 
comparação com o cond. Guinle –
RJ). Pois são prédios com vãos livre 
térreo, permitindo o acesso livre de 
pedestres, garagem subterrânea 
para poder aproveitar melhor o 
terreno e as curvas de nível não 
serem muito alteradas, preferimos 
manter o terreno original.



 Alguns prédios possuem vão livre no 
meio para terem melhor ventilação e 
iluminação com entrada de luz natural 
pelos corredores internos que dão 
acesso aos apartamentos direcionados 
para o norte do terreno podendo 
pegar o sol da manhã e tarde. Os 
prédios não são tão próximos, pois 
pensamos em manter a privacidade 
dos moradores e também a circulação 
de ar entre os prédios.



 Em frente aos prédios fizemos pequenas 
praças centrais de encontro para os 
condôminos terem um lugar de encontro, 
lazer, etc... e acesso as vias principais, porém 
são passagens somente para pedestre com 
o intuito de fazer as pessoas andarem mais a 
pé praticando ao mesmo tempo exercícios 
físico do que simplesmente pegarem seus 
carros e irem até a esquina de sua 
residência ( o que está muito comum as 
pessoas hoje em dia fazerem “preguiça”).



 Preservamos muito a área verde da 

região, sem muitas vias de carros para 

todo lugar que se vai, com isso 

diminui-se a poluição do ambiente 

daquela região e o calor  com árvores 

podendo então dar mais frescor, 

saúde e bem estar à todos.



 Em alguns pontos críticos do terreno 
com relação as ruas íngremes de mais, 
modificamos a direção das curvas de 
nível dando uma suavidade para os 
carros e pedestres subir/descer sem 
muita dificuldade, também para 
podermos posicionar melhor o vão livre 
de alguns prédios com pé-direito muito 
alto e as garagens não ficarem 
inclinadas e sim no mesmo nível para 
facilitara vida dos moradores.















 Edifícios residenciais de pé-direito interno 

2.50m (2,70m externo) e pavimento 

térreo com 3,0 m .

 Composto por 2 edifícios de 4 

pavimentos ,8 pavimentos e 5 

pavimentos .



 Edifícios residenciais de pé-direito interno 

2.50m (2,70m externo) e pavimento 

térreo com 3,0 m .

 Composto por 1 edifícios de 10 

pavimentos ,12 pavimentos e uma 

escola com 3 pavimentos e um centro 

comercial com 6 pavimentos



 Área da gleba : 95.380 m² .

 Áreas construidas : 26065,0 m² (36,60%).

 Área verde : 54657,40 m² (52,13%).  

 Área sistema viário : 10450,0 m² ( 9,12%).

 Áreas de lazer: 4207,6 m² . (5%)

 Apartamentos : 60m² . 

 Numero total de apartamentos : 1460 .


