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1. Leitura e respeito ao terreno e ao entorno

I)Elementos estruturadores da área do entorno (vias, referências, 
acessos);
ii) Tipologias, equipamentos e usos do entorno imediato;
iii) Características socioeconômicas;
iv) Regimes urbanísticos.

- Conexão da malha viária proposta e suprimentos de deficiências 
de equipamentos, identidicadas no entorno. 

- Respeito às tipologias arquitetônicas presentes e ao zoneamento 
vigente. 

2. Exigência normativa de um espaço mínimo 
comum, acessível a todos, acoplado à área 
proposta de condomínio

Esse espaço é a praça, que atende a todos os públicos, ainda que 
contida no espaço dos condomínios e vigiada pelos moradores e 
usuários/transeuntes. Também liga o conjunto residencial proposto ao 
principal ponto de referência de uso público na região: o Santuário de 
Schoenstatt.

3. Criação de espaços comuns, que tenham 
permeabilidade física e facilitem a interação 
com a vizinhança

I)Recuperação de áreas verdes e espaços institucionais ocupados 
pela população empobrecida, sem alternativa de moradia;
ii) Preservação e potencialização do uso de margens de rios;
iii) Prática esportiva como meio de integração social;
iv) Praça de uso comum como elemento de conexão entre espaços 
com grais de privacidade diferenciados.

4. Previsão de pontos focais que articulem o 
espaço do condomínio ao espaço exterior e 
facilitem a orientação de pedestres que 
circulem no exterior.

Na proposta,a  legibilidade na circulação é garantida por meio de vias 
que levam a espaços livres que servem como pontos ficais, bem como 
pela diversificação no padrão de usos de ocupação e tipologias 
diferenciadas, o que facilita a leitura do território para quem transita na 
região. Em se tratando de zonas residenciais, destacam-se como 
marcos referenciais e, portanto, posntos focais, aqueles elementos de 
uso diferenciado, seja para esporte/lazer ou para comércio/serviço. 
No interior dos conjuntos, esses se alocam nas regiões limítrofes com 
o espaço público, criando galerias e espaços privados cujo uso público 
atenua a diferenciação entre níveis de privacidade desejados no 
conjunto. 5. Implantação de calçadas e 

passeios na extensão do entorno do 
condomínio

6. Condições viárias que estimulem 
a utilização de variados modais de 
transporte, que facilitem o contato 
entre condôminos e vizinhança.

A simples medida de estabelecer calçadas e passeios 
nas imediações do condomínio, estimula a preocupação 
com o tratamento do espaço público exterior, 
estimulando seu uso e apropriação e à consequente 
maior vitalidade no espaço “ëxtra-muros”. A variação e 
tratamento das caixas de via também potencializa o uso 
por diferentes modais de circulação e por atividades 
diferentes (estar, transitar, lazer).

7. Potencializar os pontos de ônibus e 
portarias como locais de encontro

Tais equipamentos foram identificados nas observações a 
condomínios como principais (ou, muitas vezes, únicos) pontos de 
triangulação nas imediações dos condomínios. Esse parâmetro tem 
como objetivo o desenvolvimento de medidas que agrantam conforto 
e segurança na utilização desses espaços, para que se potencializem 
enquanto pontos de encontro. Sugere-se também a ampliação da 
oferta de transporte coletivo, para estimular maior uso.

8. Implantação física dos equipamentos, 
áreas verdes e infraestrutura na área de forma 
a atender toda a vizinhança

9. Aproximar o acesso dos condôminos a 
serviços que não são oferecidos no interior 
do condomínio, como comércio vicinal e 
espaços públicos/de convivência

A localicação estratégica dos equipamentos de infraestrutura deve 
visar atender a toda a região, respeitando os raios máximos de 800m 
entre equipamentos públicos e de 500m entre pontos de ônibus. O 
livre acesso a tais áreas também deve ser garantido. Os 
estabelecimentos com usos comerciais e de serviço sugeridos foram 
alocados de modo a atender ambos os públicos, segundo demanda 
identificada pelos condôminos e deficiência levantada na região. 
Previsão de usos noturnos, que vigiem os espaços de moradia e 
garan tam v i ta l idade e  mov imento .  Usos  suger idos :  
bar/café/restaurante/pizzaria.
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extra-condomínio aplicação de critérios

... arranjos residenciais 
que não recorrem ao 

fechamento com 
muros.
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