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CIDADE PARQUE PÁTIO CASA

OPROJETO BUSCAREVITALIZAR UMAÁREADEGRADADADACIDADE DE PORTOALEGREATRAVÉS DE UMA
OCUPAÇÃO HABITACIONAL QUALIFICADA ALIADA A PEQUENOS COMÉRCIOS COM ÁREAS VERDES E DE
TRANSIÇÃOENTREAMBIENTESPÚBLICOSEPRIVADOSVARIADOSESUSTENTÁVEIS.

VILA DO IAPI

PARQUE GUINLE

SUPER QUADRA

PLANO CERDÁ

O projeto possui uma área total de 70.684m² onde 15.143m² é área edificada, 11.407m² é área aberta privativa e
44.134m² é área aberta pública. A proposta está baseada em uma ocupação habitacional periférica da área de
interferência através de pequenas “quadras” de 30x30m ou de 30x45m disposta no terreno de diversas formas. Em
pontos específicos dos térreos dessas quadras estão localizados comércios e serviços junto aos halls de acesso para
os pátios desses pequenos condomínios habitacionais.
Esses núcleos de moradia e serviços são conectados entre sim por acessos locais que chegam no meio do quarteirão
onde se localizam um parque linear no caso dos dois quarteirões ao norte e uma praça escalonada no caso do
quarteirão ao sul. Nos extremos leste e oeste estão posicionados os equipamentos como o centro comunitário junto
à praça escalonada, o posto de saúde ao lado da vila e a creche junto da Praça México.
A prospota apresenta duas tipologias básicas (edifício de apartamentos e sobrado) que estão disposta no
condomínios de forma intercalada com as garagens de estacionamento. Essas tipologias estão ligadas
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• Os edifícios de apartamentos do projeto Morada Jardim dos 

Plátanos apresentam uma configuração de térreo comercial 

mais 3 pavimentos de apartamentos com um volume de 

escadas que dá acesso para duas unidades por andar e a caixa 

de água no ponto mais alto.  

 

• Quanto à volumetria, os blocos habitacionais podem ser de 15, 

30 ou 45 metros de comprimento por 7,5 de largura com 

empenas laterais e fachada principal (parque) e dos fundos 

(pátio) em grelha seguindo a modulação de 2,5 metros. 

 

• Os comércios podem apresentar duas opções de área (30 e 

60m²) como mostra as plantas ao lado. Cada módulo comercial 

de 30m² apresenta um contato visual com o hall de acesso 

para os pátios internos das quadras habitacionais através de 

um plano de cobogós. 

 

• Do ponto de vista construtivo, as unidades apresentam 

estrutura de viga e pilar no térreo comercial e alvenaria 

portantes de tijolo a vista de 21 furos nos demais pavimentos 

com uma cinta de concreto para a amarração da mesma. As 

fachadas rebecem acabamentos com peças pré-moldadas de 

concreto com espaço para floreira ou mesa no caso das sacadas

e planos de cobogós nas áreas de serviços e banheiros. As 

esquadrias são de PVC de correr e as portas de madeira de 

reflorestamento. O piso é cerâmico 25cmx25cm e o telhado é 

de telha sanduíche de alumínio. 
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• Os edifícios de sobrados do projeto Morada Jardim dos Plátanos 

apresentam uma configuração de térreo com garagem e área 

de serviços mais dois pavimentos. No segundo pavimento se 

localiza a sala, a cozinha e o banheiro e no terceiro os quartos. 

 

• Quanto à volumetria, os blocos habitacionais podem ser de 15 

(4 sobrados) ou 30 metros (8 sobrados) de comprimento por 

7,5 de largura com empenas laterais e fachada principal

(parque) e dos fundos (pátio) em grelha seguindo a modulação 

de 2,5 metros. 

 

• O térreo com a garagem possui ligação direta com a rua pública 

e com o pátio interno sustentável integrando a edificação no 

contexto das quadras.  

 

• Do ponto de vista construtivo, as unidades apresentam 

estrutura de viga e pilar no térreo e alvenaria portantes de 

tijolo a vista de 21 furos nos demais pavimentos com uma cinta 

de concreto para a amarração da mesma. As fachadas rebecem 

acabamentos com peças pré-moldadas de concreto com espaço 

para floreira e planos de cobogós no trecho que corresponde à 

escada e nos banheiros. As esquadrias são de PVC de correr e 

as portas de madeira de reflorestamento. O piso é cerâmico 

25cmx25cm e o telhado é de telha sanduíche de alumínio. 
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