
A proposta para habitações multifamiliares no Sol Nascente tem como 
premissa inicial a redução da projeção do edifício sobre o solo, buscan-
do maximizar as àreas verdes e espaços públicos e de lazer, respeitando 
os condicionantes legais para o local. Dessa forma, as áreas livres foram 
posicionadas na parcela central de cada terreno, considerados como 
14 lotes independentes, e a edificação disposta em seu entono, res-
peitando os recuos mínimos de 5m previstos pela legistalção vigente. 
Esses espaços verdes se relacionam com os demais espaços livres dos 
lotes lindeiros, criando uma rede de espaço público interconectado, 
trazendo unidade à proposta urbanística e arquitetônica do projeto.

A configuração espacial da edificação consitui-se de dois blocos de 
apartamentos unidos pela caixa de escadas, circulação vertical, criando 
um edifício em forma de “U” com total de 19 unidades habitacionais. 
Num dos blocos, tem-se o pavimento pilotis ocupado parcialmente por 
garagem e bicicletário, preservando-se ainda espaço livre. Este bloco 
totaliza 9 apartamentos, sendo 3 de três quartos e 6 de dois quartos. O 
segundo bloco é um semipilotis, em que há um apartamento acessível, 
térreo, voltado para atender às demandas de acessibilidade do edifício. 
A parte livre do pilotis se configura como um espaço multiuso de ativi-
dades recreativas. Este bloco totaliza 10 apartamentos, divididos em 4 
apartamentos de três quartos e 6 apartamentos de dois quartos.

O projeto alcançou nível “A”, obti-
do através da análise da envoltoria 
no verão e no inverno, do aquec-
imento de água, além das bonifi-
cações e pré-requisitos gerais.
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