
UNIDADES HABITACIONAIS COLETIVAS 
SOL NASCENTE_QUADRA 700
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O projeto tem como principal objetivo a integração das unidades com 
a cidade, buscando a melhor forma de requalificação habitacional da 
quadra 700 – Sol nascente.
Com a premissa de criar um ambiente coletivo, a implantação foi pensada 
para o bairro e não exclusivamente para os moradores, oferecendo às 
pessoas uma maior liberdade de fluxo.
Sobre o contexto em que se encontra a quadra 700, foram levantadas 3 
premissas principais  que resultaram como o partido adotado no projeto.

01 –  UNIDADES
Em busca do maior potencial construtivo dos 14 lotes, tendo em vista 
ainda a economicidade do projeto, estabelecemos que o ponto de partida 
de desenvolvimento da proposta seria no menor lote    podendo haver 
adequações da tipologia conforme as variações de tamanho de cada 
um. Consideramos ainda, o número máximo de pavimentos permitidos 
(térreo mais 3 andares) com unidades no térreo para aproveitar o maior 
potencial construtivo.

02-  CONVÍVIO
Criação de  pátios internos entre as unidades e um parque linear 
conectando os lotes para melhor convívio entre moradores, gerando 
ainda diferentes pontos de encontro. 

03-  TERRENO ACIDENTADO 
O terreno acidentado permitiu a  criação de taludes que criam a circulação 
do projeto, além de assegurar a privacidade das unidades no térreo. 

IMPLANTAÇÃO
A implantação do projeto foi desenvolvida 
a partir da conexão dos edifícios. Ao fundo 
das habitações, criamos uma área comum. 
O chamado “parque linear”, que conecta 
os edifícios por uma via exclusivamente 
de pedestre, oferencendo aos moradores 
melhores condições para convivência. 

TALUDES E ENTRADA LATERAL
A declividade do terreno proporcionou 
pouca movimentação de terra para a criação 
do subsolo, ainda que a edificação tenha 
sido elevada a um metro do nível da rua. 
Considerando as unidades de habitação 
no térreo em ambos os blocos, na fachada 
nordeste, criamos um talude conectando 
o nível da rua com o subsolo, gerando uma 
maior ventilação e privacidade para as 
unidades.
O acesso à habitação vem por uma via lateral 
que vincula a rua com as unidades, assim 
como o parque linear.

TIPOLOGIA
Partindo do ponto de economia da proposta, 
estabelecemos uma única tipologia que se 
adequa a qualquer lote da quadra 700 – Sol 
Nascente.
Analisando as quadras, escolhemos o menor 
lote para desenvolver a tipologia padrão a ser 
replicada. A proposta também faz presente 
adequações adicionais as  unidades nos lotes 
maiores para melhor aproveitamento do 
potencial construtivo permitido. 

UNIDADES
As plantas foram desenvolvidas de acordo 
com o programa Minha Casa Minha Vida, 
da Norma de Desempenho (NBR 15.575) e 
da Norma de Acessibilidade atualizada (NBR 
9050/2015), valendo-se de áreas e dimensões 
superiores aos mínimos estabelecidos para a 
acessibilidade. O pátio central do edifício faz 
com que seu pavimento tipo seja dividido 
em dois blocos  de apartamentos: um 
voltado  para a rua de acesso e  outro para o 
parque linear. Em cada bloco 4 apartamentos 
de dois quartos (59m²) foram dispostos, 
contabilizando 8 apartamentos por andar 
e um total de 32 apartamentos por edifício. 
Tem-se também como ponto positivo do 
projeto, o fato de  que as áreas molhadas 
dos apartamentos estão concentradas, 
racionalizando assim as instalações hidros 
sanitárias. 

MATERIAIS
A racionalidade do projeto e a escolha de 
materiais básicos do sistema construtivo 
geraram a possibilidade de uma construção 
com baixo custo.  Foi utilizado estrutura 
de concreto armado convencional no 
embasamento do edifício e nos demais 
andares blocos estruturais de concreto com 
lajes maciças. 

CONFORTO AMBIENTAL E 
DESEMPENHO DA EDIFICAÇÃO
Tratando de uma edificação de interesse 
social, foi pensando em sistemas básicos de 
eficiência energética e conforto. 
A disposição dos dois blocos e os 
rebaixamentos do terreno, criou a livre 
circulação de ar entre os edifícios amenizando 
as grandes temperaturas da região.

FACHADA
Para a fachada, foi criado uma bandeja 
ou “prateleira de luz”  garantindo o maior 
aproveitamento de luz natural, reduzindo a  
incidência solar no interior dos ambientes.
Com essa técnica a luz solar que adentra 
os ambientes é mais homogênea e produz 
uma iluminação com maior qualidade sem 
ofuscamento.
Na mesma bandeja foram criado um sistema 
de caixilhos basculantes que permite a saída 
do ar quente acumulado na parte superior 
dos ambientes.
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