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COBERTURA

 As galerias de acesso aos apartamentos consistem em uma 
circulação central que, além de representar uma economia construtiva 
significativa, possibilita, via de regra, que a unidade fique afastada da 
circulação e, com isso, possa ter janelas que garantam, além da ventilação 
necessárias aos apartamentos, a privacidade. Ademais as circulações 
foram, assim, solucionadas de forma que se pudesse ter um espaço 
voltado para algum tipo de convívio imediato entre vizinhos, que remete 
ao congraçamento outrora vivido nas ruas de suas comunidades. Ainda 
sobre as circulações, as que dão acesso aos apartamentos do Pavimento 
-1, por estarem assentadas diretamente sobre o terreno, terão um jardim 
contíguo ao muro de arrimo que faz a contenção de parte da encosta. 
Esse jardim deverá, além de receber água da chuva, já que em sua projeção 
na cobertura há uma abertura, servir como ponto drenagem da água que 
desce a encosta sobre a qual o edifício se implanta. 

 São quatro pontos de circulações verticais: duas delas localizadas 
nos “nós” entre edifícios, onde estão, também, os elevadores e as caixas 
d`água. Outras duas escadas metálicas, localizadas uma no prédio mais ao 
norte e outra no mais ao sul, foram dispostas a fim de satisfazer a distância 
de caminhamento requerida pela norma. Cada caixa d`água terá cerca 
de 30m³, o que inclui o consumo diário e a reserva técnica de incêndio. 
Na cobertura, próximo às circulações verticais presentes nos “nós”, será 
destinada uma área de livre acesso aos moradores dos edifícios, esse 
espaço poderá se voltar como um mirante para a paisagem ou poderá 
atender quaisquer usos que os moradores decidam ser necessário, como 
por exemplo, um varal de roupas coletivo.
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