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... critérios de integração intra-condomínio 

1.1 As formas de fechamento têm restritas suas dimensões e 
locais onde se permitem muros. 

1.2 É sugerido o uso de materiais ou técnicas permeáveis à visão 
e ao contato humano.

1.3 Os acessos continuam sendo garantidos por elementos 
físicos e eletrônicos de segurança, como portões  e interfones, 
mas de maneira menos impactante ao se comparar o proposto 
ao existente.

1. Organizar os elementos de separação das residências, de forma a facilitar o contato entre vizinhos
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Diversificação de usos e tipologias, facilitando a orientação dos 
pedestres mediante estímulo a diferenças, desníveis e cheios e 
vazios.
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4. Garantir a não - padronização estética

Menor área murada
Maior 
permeabilidade

condomínios
menores

espaçamento
mínimo entre
condomínios

3.2 Assumem o formato de condomínios de meio de quadra, com 
número de unidades e dimensões reduzidos, inseridos de modo a 
não criar barreiras contínuas, com gradações de fechamento. Tal 
formação de núcleos residenciais, somada a outros fatores, 
garante a vigilância o conjunto, contribuindo para a segurança.

3.1 Definir um grau de acesso que garanta a segurança sem 
desmanchar o caráter público do espaço. Proposição de um 
projeto flexível, que permita que cada morador se aproprie 
do espaço conforme sua necessidade de privacidade. 
Gradação por níveis de privacidade: espaços de uso público, 
estabelecimentos comerciais, equipamentos públicos, áreas 
residenciais privadas.

3.3 Implantação de áreas abertas segundo grau de 
privacidade. Áreas abertas intra-condomínio são comunitarias, 
e têm uso público quando integradas à rede de espaços 
públicos proposta, como é o caso da praça em frente ao salão 
de festas. Já as interiores aos arranjos têm acesso restrito. 
Contudo, as atividades de maior demanda são externalizadas, 
para que em seu interior se limitem aquelas de acesso e 
circulação, como áreas de repouso, pátios e jardins.

3 Evitar espaços autônomos, que gerem uma “terra de ninguém”

2.1 A identificação do espaço de horta inspirou o desenvolvimento 
de espaços de livre apropriacão no projeto, que ocorrem 
tanto fora do condomínio, na forma de espaço público livre, como 
no interior do conjunto, com faixas deixadas “em aberto” para a 
apropriação pública pelos moradores.

2.2 A identificação do Santuário garantiu a preocupação com o 
fechamento das faces do condomínio, buscando o respeito a 
elemento que se afirma como marco referencial. Fornece opções de 
rotas de acesso, que servem ao condomínio com ponte de ligação ao 
bairro e permite a inserção de diferentes modais de transporte ao 
longo de seu trajeto.

2. Incorporar ao projeto espaços que permitam as atividades comunitárias identificadas como importantes no entorno
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... valorização e tratamento do
espaço  coletivo extra-condomínio 

abertura para o 
espaço público
(fechamento
sugerido com gradil 
e portões de acesso) 
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intra-condomínioaplicação de critérios

... relação do condomínio com os espaços públicos

praça pública

salão de
festas

moradias - tipologia 2
casa solta no lote

moradias - tipologia 3
residências em série

Diversificação de tipologias edilícias e regimes de acesso à 
moradia, como meio de incentiver maior diversidade 
paisagística e de perfil de habitantes.  

4.2 Diversidade na distribuição de áreas internas e na relação 
com o espaço público.

LEGENDA

01 - Espaco Publico de livre apropriacao. 
Sugestao de uso: horta comunitaria ou 
campinho de futebol
02 - Creche
03 - Praca publica
04 - Espaco Publico de livre apropriacao. 
Sugestao de uso: continuacao de uso de horta 
comunitaria identificado nos arredores do 
condominio.
05 - Praca de acesso ao comercio
06 - Tipologia 01 - comercio + residencia
07 - Tipologia 02 - residencia unifamiliar
08 - Residencias em serie, 2 pavimentos
09 - Praca Publica - permanencia e convivio
10 - Salao de Festas - Transicao espaco 
publico x privado; movimentacao e seguranca.
11 - Centro de comercio vicinal
12 - Estacionamento de visiantes
13 - Faixas “em aberto” - para morador 
escolher como expor sua privacidade
 14 - Fachadas ritmadas - Maior 
legibilidade/dinamica, vigilanciaxprivacidade
15 - Ciclovia/passeio
16 - Comunicacao visual com o espaco 
publico
17 - Continidade viaria e ligacao com o 
bairro
18 - Ligacao do bairro CIC com o Santuario 
de Schoenstatt - Utilizacao do espaco publico 
como referencia e ponto focal
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