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PLANTA PAVIMENTO TIPO

ventilação
 natural

1 Brises móveis
2 Bloco estrutural de concreto
3 Estrutura metálica
4 Placas fotovotáicas
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CORTE TRANSVERSAL 0 2 4 8

A PROPOSTA - Procurou-se implantar os edifícios no sentido longitudinal aos lotes, acompanhando o perl 
formal dos mesmos. A inserção/conexão com o entorno se dará de duas maneiras: os veículos acessarão o 
subsolo através das vias intermediárias de menor uxo. Os pedestres acessarão o edifício pela via principal 
através de uma área ampla que funcionará como hall de acesso, bem como área de convívio social, 
oferecendo espaço de socialização aos moradores dos blocos. No pavimento térreo cará localizado as 
duas unidades reservadas às pessoas com deciência (PCD). Os blocos, por sua vez, contarão com 8 
unidades por andar sendo 4 com 183,72 m², e 4 com áreas de 224,96 m².
O conjunto será composto por 14 blocos, organizados linearmente ao longo dos lotes, cada bloco em seu 
correspondente lote, porém, com a possibilidade de ser implantado em qualquer um deles. Os blocos são 
formados por um programa básico conforme o edital e as características do PMCMV, sendo compostos 
por subsolo, com 16 vagas de estacionamento de veículos e 7 de motocicletas. 
O setor técnico dos blocos é composto por reservatórios enterrados de armazenamento de água potável, 
bem como de seu reuso para bacias sanitárias e jardins. Por conseguinte, o pavimento térreo tem o papel 
de integrar os blocos ao contexto urbano do conjunto e conta com 11 vagas de estacionamento e dois 
bicicletários com 24 vagas, cada. A circulação vertical é composta por escadas nos extremos de cada 
bloco.
No mesmo pavimento, há dois apartamentos que atendem a legislação referente as unidades para PCD, 
além de uma ampla área de hall e convívio social, bordas contempladas com áreas verdes, parque 
infantil e recreação descoberta. A cobertura dos blocos, por sua vez, é formada por estruturas e telhas 
metálicas, contendo área técnica com caixa d’água, placas fotovoltáicas para aquecimento de água e 
ltros que tornarão o edifício eciente e confortável. 
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inserção da circulação 
entre os blocos

inserção do estacionamento, 
pátio e jardim.

adição de coberturasecção do volume

divisão em dois blocos

ESTUDO VOLUMÉTRICO CONCEITUAL

CONJUNTO HABITACIONAL SOL NASCENTE

A ÁREA - localizada no parcelamento urbano chamado "Setor Habitacional Sol Nascente-
Trecho 1-Etapa 1" que conforme o Plano Diretor (PDOT/2009) é caracterizada como área de 
interesse social - ARIS Sol Nascente, localizado em uma zona de especial interesse social (ZEIS). 
Trata-se de um espaço central a uma região de habitação unifamiliar composto de lotes 
destinados à usos institucionais.
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