
PROPOSTA DE AKABANE

LISBOA
TOKYO

LOCALIZAÇÂO

1- OCEANO PACÍFICO/ RIO SUMIDA

2- PALÁCIO IMPERIAL

3- YAMANOTE LINE ( linha de metro, 

circular, que liga todas as areas mais 

importantes da cidade)

4- AKABANE, SITUADO A NOROESTE 

DE TOKYO
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AKABANE- FRONTEIRA FÍSICA

CASAS PÚBLICAS NA COTA SUPERIOR 

PROPOSTA LINEAR, FRONTEIRA COMO LIGAÇÃO DO PARQUE À ESTAÇÃO

ZONA DA ESTAÇÃO COM ÁREAS COMERCIAIS ASSOCIADAS

VEGETAÇÃO AO LONGO DA FRONTEIRA, SALIENTANDO-A
PERCURSO VERDE LINEAR
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O desafio central deste projeto é conectar duas áreas que estão localizadas em cotas distintas, com aproxima-

damente 8 metros de diferença entre elas. 

A parte superior é um espaço aberto que consiste num projeto de casas publica, como já referido anteriormen-

te, construída nos anos 60 com melhorias significativas a nível urbano e arquitectónico. A parte inferior é uma 

rede densa de casas unifamiliares e vias.

Na presente condição, a fronteira, para além de ser um elemento físico de quebra e separação na malha urbana, 

também tem implícito um sentimento social que separa duas realidades e condições de vida.

A proposta é achar uma solução para conectar estas duas realidades, converter esta fronteira num elemento 

mais leve e de fluidez. 



MALHA RESIDENCIAL COM ELEVADA DENSIDADE

MALHA RESIDENCIAL JAPONESA

MURO, FRONTEIRA FÍSICA

ÀREAS MILITARES - CASAS PÚBLICAS

ÀREAS AGRICOLAS

RIO SUMIDA

MAPA 1921 MAPA 1995MAPA 1955

EVOLUÇÃO DA MALHA - CONTEXTO HISTÓRICO

- Na área de cota superior de Akabane estão espalhadas varias ruinas históricas 

e túmulos antigos. O solo vermelho que forma este patamar, é chamado de 

“akahani”, e diz-se que foi esta a origem do nome Akabane.

- Em 1871, o governo reconheceu a área como parte de Tokyo-fu e passou a 

chamar-se oficialmente Akabane. Em 1885 a estação de Akabane foi inaugu-

rada e com ela a linha de Shinagawa. Este, foi um passo importante para o de-

senvolvimento da área, visto que a aproximou do centro.

- Akabane era uma área destinada às atividades militares. Em 1891, no período 

Meiji, a fábrica de roupa do exército foi transferida para Akabanedai, a área de 

cota superior.

- O topo da colina de Akabane era apenas para uso militar. A parte inferior da 

colina, devido à sua proximidade ao rio, era usada para a agricultura.

- Com o fim da guerra, as instalações do exército foram apreendidas pelo exército 

de ocupação. Cerca de 10 anos após o fim da guerra, viveu-se um tempo de cresci-

mento em quantidade e, dessa forma, foi estabelecida a cooperação de casas do 

Japão.

- A cooperação de casas do Japão foi um programa que pertendia dar resposta ao 

aumento circuntãncial da população, desenvolvendo areas de habitação pública. 

O governo acreditava que as classes médias seriam o futuro do país.

- A parte superior de Akabane sempre foi uma área com características muito 

diferentes da restante área envolvente. Em primeiro lugar, devido à ocupação do 

exército que manteve uma certa distância da população. Mais tarde pelo esta-

belecimento do sector industrial na zona, que, por ser considerado poluente e 

perigoso, afastava e tornava a fronteira mais percetível entre as duas realidades. 

Por fim, com o novo projeto urbano de Akabanedai Danchi, e através do planea-

mento com traços contemporâneos, foi possível tornar aquela área com caracte-

rísticas urbanas distintas das áreas em seu redor.

AKABANEDAI DANCHI

- Akabanedai Danchi começou a ser construída em 1960. Consiste num projeto de casas sociais 

para classes médias na zona da cota superior de Akabane. No início da década de 60 começaram 

a mover-se os primeiros residentes.

- Akabanedai Danchi foi um projeto desenvolvido pela Universidade de Tokyo, com um planea-

mento com traços contemporâneos, destacando-se da malha orgânica tão caraterística das ar-

eas residencias no Japão.

- Em 1993, a entidade das habitações japonesas começou um programa de reabilitação desta 

zona e em 2006 foi inaugurado o primeiro bloco habitacional após a reconstrução e, dessa for-

ma, novos habitantes começaram a chegar a Akabane.

- Este projeto têm uma área de intervenção de cerca de 185.000M2 e destinava-se ao arrenda-

mento habitacional, contendo 3.373 apartamentos, entre eles T1, T2, T3 e T4. 
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ANÁLISE DOS USOS E TIPOLOGIAS

ZONAS VERDES

AKABANE DANCHI
CASAS PÚBLICAS

ZONAS COMERCIAIS

LINHA DO COMBOIO

ESTAÇÃO

MALHA RESIDENCIAL JAPONESA
CASAS UNIFAMILIARES
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MANTER A FRONTEIRA

A fronteira de Akabane é um elemento caracterís-

tico da zona, modela-a e define-a tornando-a sin-

gular em Tokyo.

Considera-se importante manter a fronteira como 

elemento marcante, como elemento central do 

projeto e na identidade de Akabane. 

O propósito é dar uma nova interpretação ao muro 

e dar-lhe realce.

CONCEITO GERAL

FRONTEIRA PERMEÁVEL

A fronteira como elemento físico, será o elo de li-

gação entre a estação e o grande parque e como 

elemento de transição entre a cota superior e infe-

rior.

LIGAÇÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS 

A fronteira é penetrável, tornando-a mais flexível,.

Tanto andamos ao longo da parede como num 

outro momento entramos dentro da parede, num 

percurso interior, tornando-nos parte viva deste 

forte elemento.

Ao longo do percurso, ambientes distintos vão dis-

pultando diversas sensações, tornando este per-

curso dinâmico.

VISÍBILIDADE 

As zonas construídas são distribuídas entre a cota 

superior e inferior, ao longo do percurso que ac-

ontece de uma forma natural, encoberto entre a 

densa malha urbana, passando muitas vezes des-

percebido. Em momentos pontuais de desafogo o 

percurso aparece nos principais eixos viários para 

chamar a atenção de algo que acontece de impre-

visível por detrás, cativando a curiosidade de quem 

passa.

Zonas de intervenção residencial- rosa
Zonas de ligação com os eixos principais - azul

ÁREA TOTAL TERRENO

76.360m2

ÁREA BRUTA DE EDIFICADO

9.590m2

ÁREA VERDE

13.117m2

DENSIDADE

ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO

32.900m2

105

ÁREA DE ESPAÇO PUBLICO

23.145m2

CONCEITO ESQUEMÁTICO

ZONAS RESIDENCIAIS

ZONAS RESIDENCIAIS

PARQUE

ESTAÇÃO

ZONA VERDE LINEAR AO LONGO DO PERCURSO
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PLANTA GERAL 1/1000
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CAMINHAR AO LONGO E ATRAVÉS DA PAREDE - O PERCURSO PERMEÁVEL

No japão o vazio e a profundidade são características desejáveis na criação de lugares. 

O conceito de profundidade indica uma distância relativa ou uma impressão de distância num determinado espaço.

Nestes distintos conceitos de percepção do espaço é salientada a importância do caminho como a parte empolgante 

do percurso e não a chegada, o desafio é aproveitar a caminhada e não criar expectativas com o local de final. 

O percurso, a nível funcional, permite o acesso entre as duas cotas e é também o eixo de ligação entre a estação e o 

parque.

CENÁRIOS AO LONGO DO PERCURSOCONCEITO DO PERCURSO - PROFUNDIDADE

ZONA DOS SOCALCOS COM VISTA PARA A ZONA RESIDENCIAL PARTE DO PERCURSO, GALERIA
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DINAMICAS DO PERCURSO

Com esta proposta o muro, elemento central, é definido por uma forte 

fronteira, contudo, apenas visual e não física.  Este projeto promove 

a aproximação social de ambas as áreas, através de um conjunto de 

dinâmicas e serviços ao longo do percurso.

ZONA RESIDENCIAL, VISTA PARA O PERCURSO INTERNO, RESTAURAÇÃO

As áreas de comercio são as mais próximas das estação, associadas aos centros comerciais da zona. Ao longo da parte coberta do percurso três praças surgem com diferentes 

usos e ambientes. A primeira contem uma loja de conveniência e os acessos á cota de cima, o segundo desafogo tem um carácter de culto, e por ultimo uma praça de estar. 

No centro do percurso interior surge a zona de restauração, com contato visual para uma das áreas residenciais. O último espaço amplo é uma galeria, com um ambiente 

de luz ténue, associada à praça aberta das residências. No final do percurso interior, o muro perde a leitura de um elemento forte e unico e dispersa em diversos socalcos.
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PRAÇAS INTERIORES DO PERCURSO, ZONA DE CRUZAMENTO DE ACESSOS, 

VERTICAL E HORIZONTAL

PRAÇAS INTERIORES DO PERCURSO, ZONA DE ESTARPRAÇAS INTERIORES DO PERCURSO, ZONA DE CULTO

CORTE A, ESCALA 200 - CORTE  LONGITUDINAL AO LONGO DO PERCURSO INTERIOR
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CORTE D, ESCALA 200 - PERCURSO INTERIOR, PRAÇA DE ESTAR,  

INTERAÇÃO DA COPA DA ARVORE NA COTA SUPERIOR.

ZONA COBERTA, RELACIONADA COM AS RESIDENCIAS EXISTENTES, 

ALTERANDO A LEITURA ATUAL DO MURO, CRIANDO ENVOLVEN-

CIA E UM ESPAÇO MULTIUSOS.

CORTE E, ESCALA 200 - CORTE AO LONGO DAS PRAÇAS ABERTAS DO PERCURSO - ZONA DE CRUZAMNETO, ZONA DE ESTAR, AREA DESTINADA AO CULTO E ESPAÇO DE ACESSOS 

CORTE B, ESCALA 200 -  ZONA DOS SOCALCOS

CORTE C, ESCALA 200 - CORTE  DA ZONA RESIDENCIAL - PRAÇA EXTERIOR  E GALERIA INTERIOR  

DINÂMICA VERTICAL
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DINÂMICAS À NOITE

Tokyo surge com uma nova imagem quando o dia cai e a cidade se ilumina. De todas as cores e com todos os intuitos os edifícios brilham e revelam 
uma cidade viva. Os edifícios têm luz própria e são os próprios que iluminam o caminho. Do mesmo modo, o muro de akabane, sendo ele o elemento 
principal do projeto, durante a noite passa a ter brilho e luz própria, intensificando a sua presença e mantendo a leitura de eixo de ligação.
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A CAMINHADA AO CUME

As áreas residenciais são envolvidas nelas 

mesmas, num centro vazio, e na subida da 

“montanha”.

PROCURA DE UM CENTRO VAZIO

Oku, surge quando o povo japonês inicia a 

sua migração para as planícies deixando as 

montanhas com uma vida espiritual.

O percurso de subir à montanha, na busca 

de um centro ou cume que não será des-

vendado, na procura de um clímax que não 

existe, torna a vivência da caminhada algo 

único.

DESAFOGO DAS VISTAS

Todas as vivendas têm vsistas desafogadas   

em varias direções.

PERCURSO

O oku é a perceção individual de cada pes-

soa do lugar.

CONCEITO DAS AREAS RESIDENCIAS - OKU

CORTE G, ESCALA 200 - CORTE  DA ZONA RESIDENCIAL - ZONA DA RESTAURAÇÃO INTERIOR, 
DESAFOGO DAS VISTAS

CORTE F, ESCALA 200 - CORTE  NA ZONA RESIDENCIAL - HABITAÇÕES COM DESAFOGO DAS VISTAS
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AXONOMETRIA

TOKYO - AKABANE
PROJETO FINAL DE MESTRADO 

FRANCISCA ALVES 7104
FACULDADE DE ARQUITETURA DE LISBOA - UTL

PAINEL13


