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28 VAGAS

CIDADE

OO espaço urbano destinado ao estudo da ODHAB, setor 
habitacional Sol Nascente, objeto deste concurso, nos parece apto 
a ser analisado além de seu contexto local, mas também como 
forma de atuação na cidade, que possa servir de modelo de como 
ver a paisagem das periferias de outra maneira. O bairro ainda em 
consolidação, bastante comum nestas áreas dos grandes centros 
urbanos, não apresenta o traçado viário completo, sendo a 
principalprincipal via de conexão do bairro a mesma que acessa as 
quadras e lotes das unidades habitacionais. Além disso, outra 
característica interessante é que o setor Sol Nascente está 
serpenteada por parques verdes que abrem vazios no tecido 
urbano. Porém, apesar da existência destes parques o local ainda 
carece de infraestruturas básicas para promover espaço públicos 
de qualidade. Falta de calçadas com dimensões adequadas, 
praçaspraças e áreas que promovam as relações necessárias para criar 
o sentido comunitário e adquirir identidade. 

DENSIDADE

AA baixa densidade que prevalece em todo o entorno é uma causa para 
que o número de pessoas que circulam no local seja pequeno, pela falta 
de encontros e movimentos humanos temos falta de segurança. A 
densificação, principalmente no caso de projetos de interesse social, é 
uma forma de conseguir uma melhor otimização do investimento 
sugerido e ainda fortalecer a diversidade, novas possibilidade de 
encontros e assim estimular a criação de um ambiente com maior 
vitalidade e sentimento de pevitalidade e sentimento de pertencimento aos moradores.

PERMEABILIDADE 

PPor ser a principal via de acesso da implantação do conjunto a mesma que gera 
uma continuidade do traçado viário e faz a conexão do bairro, o eixo de acesso 
fica muito bem definido e se estende ao longo do local de implantação destas 
unidades habitacionais. Perpendicularmente a este eixo cruzam as ruas entre 
as quadras. A nossa proposta visa introduzir novos percursos no interior das 
quadras, destinados exclusivamente para os pedestres. O objetivo foi expandir 
o sentido de permeabilidade ao gerar novas conectividades para as pessoas 
comocomo forma de pequenos atalhos, semelhantes aos traçados pisoteados da 
bela esplanada de Brasília. 

COMUNIDADE

UmaUma ação central que a proposta apresenta é a criação de novos 
espaços para a comunidade, com equipamentos de lazer, áreas de 
descanso e contemplação, de uma forma compartilhada. Para isso, o 
vazio dos centros dos lotes que tipicamente sobram nas ocupações do 
terreno, aqui se interconectam ligados visualmente as grandes áreas 
dos parque existentes, desenhando um grande eixo vazio que virá a 
fortalecer o sentido comunitário com novas atividades destinada ao 
baibairro, desde pequenas equipamentos de esportes ao cultivo de hortas 
públicas.


