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PARTIDO DE IMPLANTAÇĀO

A implantação geral das unidades habitacionais do projeto Sol 
Nascente nas quadras designadas é feita a partir das seguintes 
premissas urbanísticas:

.  Eixo pedonal de circulação longitudinal por alameda interna e 
ligação entre os futuros parques localizados nas extremidades 
Norte e Sul do empreendimento;

.   Implantação dos edifícios nas orientações ótimas em relação à 
insolação e topografia, criando ainda generosas e interessantes 
áreas comuns no interior das quadras; 

.  Cruzamentos pedonais das quadras no sentido transversal às 
mesmas, ligando a zona residencial a Oeste e de futuros usos 
institucionais públicos a Leste;

.  Permeabilidade entre áreas comuns/praças do empreendimento 
e o entorno a Oeste e uso de paisagismo para isolamento visual/
sonoro da divisa Leste das quadras em relação ao futuro uso 
institucional público;

. Ciclofaixa interligada ao sistema macro da região ao longo da 
rua onde está prevista a implantação de equipamentos públicos;

. Garagens divididas por lote, semienterradas, contando com 
ventilação e iluminação natural, paisagismo e piso drenante, 
além de vagas acessíveis no térreo;

. Paisagismo urbano utilizando espécies nativas do cerrado, 
minimizando rega e manutenção;

.   Térreos dos edifícios ocupados por unidades habitacionais 
acessíveis, algumas unidades não adaptadas, pilotis abertos à 
circulação e áreas comuns.

O projeto conta com o total de 252 unidades habitacionais, 
respeitando a densidade prevista para as quadras 700 do projeto 
de regularização de parcelamento urbano do Setor Habitacional 
Sol Nascente e tendo em vista tratar-se de empreendimento 
de habitação, otimiza-se o número de unidades habitacionais, 
garantindo todavia, a alta qualidade do ambiente construído e 
também das áreas sociais e funcionais externas.
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