
UNIDADES HABITACIONAIS COLETIVAS - SOL NASCENTE
O projeto de habitações coletivas inicia-se com base nas estratégias
elaboradas para o Setor Habitacional Sol Nascente. Busca-se, a partir do
desenho do solo, integração das áreas voltadas às residências com
aquelas destinadas a equipamentos públicos comunitários, praças e
parques, de maneira que os 14 edifícios de habitação resultem na
integração social e na requalificação do espaço público em destaque.

Inicialmente, analisamos os fluxos de pedestres, ciclistas e daqueles que
utilizam transporte público ou veículos a motor. Percebemos, a partir daí,
que, apesar do trecho 01 do Setor Habitacional se encontrar segregado,
muitos se apropriam do terreno para cruzar de um ponto para outro em
diversos sentidos. Tais evidências revelam a importância do terreno para
os que moram atualmente na região, sendo assim uma das premissas do
projeto.

 Propusemos nesse sentido, que o terreno fosse uma extensão
do parque em desenvolvimento, sendo fundamental para a
integração social entre as QD 700 e 501. As ruas do perímetro
do terreno foram pavimentadas e arborizadas e a ciclovia
proposta pelo Plano Diretor foi extendida, articulando o projeto
habitacional com o restante do bairro. O desenho da ciclovia é
responsável agora por fazer a ligação entre  QD 501 - parque -
QD 700 e demais equipamentos públicos, além de sugerir o
desenho de um parque linear entre as quadras do projeto.
Criam-se eixos a partir dos limites dos terrenos, que promovem
a utilização do espaço público entre as casa e os novos
edifícios, além de  futuros equipamentos vizinhos.

 Elegemos o menor terreno - quadra 01,
Conjunto F- para o desenvolvimento do
projeto e o separamos em platôs
sequenciais que, além de promoverem a
acessibilidade urbana, tornarão  o projeto
facilmente adaptável à topografia dos 14
lotes. Paralelamente ao parque linear, os
novos desenhos urbanos e paisagísticos
apontam para a criação de praças de
encontro e de  integração social na
congruência dos traçados.

Diversas situações ao longo do
percurso do parque linear e  ruas
paralelas ocorrem devido ao acesso e
pilotis se intercalarem, variando a
relação entre rua, edifício e parque
linear. A seguir, detalhes sobre o
projeto das habitações coletivas na
quadra 01 - Conjunto F.
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01 - Acesso edifício
02 - Jardim interno
03 - Sala comunitária
04 - Sala de jogos
05 - Biciletário
06 - Pilotis
07 - Mobiliário urbano
08 - Acesso de veículos
ao subsolo

01 - Terreno escolhido para o
projeto de Habitações coletivas
02 - Parque existente
03 - Parque linear
04 - Nova ciclovia
05 - Praça cívica
06 - Espaço para atividades
culturais
07 - Espaço de convívio e
socialização
08 - Arborização de via
existente
09 - Reposicionamento de
passagem
de pedestre
10 - Rua de baixa velocidade

Proposta de ciclovia atual Extensão da ciclovia - aproximação da
comunidade com o parque

Nova proposta e desenho
urbano

Proposta urbana atual

Proposta de ciclovia atual Extensão da ciclovia - aproximação da
comunidade com o parque

Nova proposta e desenho
urbano

Proposta urbana atual

Proposta de ciclovia atual Extensão da ciclovia - aproximação da
comunidade com o parque

Nova proposta e desenho
urbano

Proposta urbana atual

Proposta de ciclovia atual Extensão da ciclovia - aproximação da
comunidade com o parque

Nova proposta e desenho
urbano

Proposta urbana atual

Cada edifício possui dois blocos paralelos e
independentes, conectados por passarelas que
conformam um generoso pátio interno sobre
pilotis. O conceito de pátio nos possibilitou a
ventilação cruzada em todos os apartamentos e
a arborização do miolo da quadra. Essa ação,
somada à ventilação cruzada, resulta em maior
conforto térmico para os moradores. Dentro do
pátio interno foram colocadas uma caixa de
circulação independente aos blocos e uma
rampa de acesso a qual conecta o primeiro
andar com  o espaço público do térreo e do
sub-solo.

O convívio entre os vizinhos é estimulado pela
maneira com que os blocos se relacionam com as
vias de  percurso, parque linear e pátio. Os
caminhos se infiltram no  pátio que liga um edifício
ao outro, sempre em sutíl transição entre espaços
públicos, praças, pilotis e o espaço privado das
habitações.

Para atender a obrigação de construção de uma
vaga para automóveis  por unidade habitacional, foi
criada uma garagem subterrãnea visando o mínimo
deslocamento de terra possível. Tiramos partido do
miolo verde do pátio para projetar uma garagem de
um único sentido, entrada e saída.
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Pátio interno - A utilização do pátio interno
permite aproximar a relação comunitária
entre os moradores da unidade. É propício
para climas quentes e secos, onde diminui a
intensidade solar e, quando combinado com
vegetação, cria micro climas e conforto
térmico

Liberação de fluxos -A tentativa para liberar fluxos
na edificação, tanto de pessoas, quanto de
ventilação funcionou no primeiro momento, porém,
quando relacionada com as edificações vizinhas,
nos deparamos com um bloco ainda rígido e com
bloqueio visual entre os que circulam pelas
passarelas. A intenção do projeto é criar uma
relação prazerosa entre habitar e viver. Portanto, os
moradores das habitações em "L" são prejudicados
ao não usufruir democráticamente do pátio interno.

Eixos - Determinamos assim, dois blocos paralelos
que liberam o fluxo e geram melhor interação
social entre os edifícios. O edifício passa a ter 3
eixos. O eixo denominado 01, de maior fluxo de
pessoas,  liga a comunidade ao parque e vice
versa. O eixo 02, de fluxo mais lento, conecta as
residências aos equipamentos públicos. O eixo 03,
apesar de também ser público e de livre acesso,
conecta de forma íntima e direta os edifícios.

eixo 01

eixo 01

Perspectivas e acesso- Por último, aproximamos
as passarelas da via pública para abrir a
perspectiva dos moradores. Isso faz  com que as
relações pátio e rua fiquem mais fortes. além de
possibilitar um acesso fluido aos apartamentos
do primeiro andar por rampa. Essa ação resulta
na qualidade do acesso, do pátio e do fluxo
público entre blocos.
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Planta térreo
esc. 1:400

Isométrica
esc. 1:500

Planta térreo
esc. 1:400
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esc. 1:500

01 - Parque linear
02 - Praça cívica
(congruência de fluxos)
03 - Ciclovia
04 - Bicicletário
05 - Pátio Interno
06 - Ventilação e iluminação
da garagem
07 - Garagem
08 - Depósito e bomba de
reuso de águas pluviais
09 - Cobertura de vidro e
captação de águas pluviais
10 - Caixa d'água
11 - Área técnica
12 - Vigas verendel com painéis
solares nordeste e sudoeste
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01 - Acesso e saída
do subsolo
02 - Acesso ao térreo
03 - Vagas de
deficiente (5%)
04 - Depósito de
captação de águas
pluviais

01 - Acesso à cobertura
02 - Caixas d'água 1000L
03 - Serviços técnicos e
manutenção
04 - Paineís de captação
de energia solar

Planta do subsolo
esc. 1:500

Planta de cobertura
esc. 1:500

LesteOeste

Captação de água pluvial

Paineis solares estruturados em
viga verendel

Pátio interno aberto - fluxo
contínuo de ar

2.70 6.80 6.80 6.80 6.80 2.70

+06.50

+09.50

+12.50

+03.50

0 5 15 30

0 5 15 30

Corte BB
esc. 1:175



1 3 50

2.70 6.80 6.80

.75
2.4

0
.60

16.30
Planta tipo primeiro pavimento
esc. 1:150

Corte apartamentos
esc. 1:150

Fachada nordeste e sudoeste dos apartamentos
esc. 1:150

Planta tipo primeiro pavimento
esc. 1:150

Corte apartamentos
esc. 1:150

Fachada nordeste e sudoeste dos apartamentos
esc. 1:150

Planta tipo primeiro pavimento
esc. 1:150

Corte apartamentos
esc. 1:150

Fachada nordeste e sudoeste dos apartamentos
esc. 1:150

4.8
0

2.0
0

2.25 2.25

Como já citado, os edifícios se definem
por dois blocos conectados por
passarelas que conformam um pátio.
Um bloco é voltado para a rua e outro
para o parque linear, variando o
acesso e pilotis ao longo do percurso
urbano. No caso do projeto em
destaque, o acesso se dá via parque
linear. Em cada bloco foram dispostos
2 apartamentos de dois dormitórios
(49,00 m²) e 2 apartamentos de três
dormitórios (68.00 m²), resultando em 8
apartamentos por andar e total de 24
apartamentos por edifício. As plantas
foram desenvolvidas de acordo com a
NBR 15-575, dentro dos padrões do
programa Minha Casa Minha Vida.

Quanto as normas de acessibilidade, não
só as respeitamos como tiramos partido
projetual delas. Uma sutil rampa liga o
pavimento térreo com o primeiro
pavimento, sendo nele concentrados os
5% de unidades adaptadas e acessíveis
às pessoas com mobilidade reduzida.
Tomamos o cuidado para projetar dentro
de uma malha dimensional deixando os
apartamento econômicos e totalmente
adaptáveis. As plantas livres possuem
programa integrado, espaços confortáveis
e construção racionalizada, sem nenhum
desperdício de material.  Além disso,
possuem baixa manutenção devido às
escolhas da técnica construtiva,
esquadrias, portas e fachada; sendo todas
elas pré fabricadas.

Acreditamos que as moradias, assim
projetadas, além de requererem baixo
custo de produção, proporcionarão
efetiva elevação dos níveis de qualidade
de vida aos seus usuários,  refletindo-se
positivamente em suas autoestimas,
bem como no sentimento de cidadania e
de inclusão social, pilares fundamentais
para a construção de uma coletividade
produtiva e ordeira.
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Um dos conceitos iniciais do projeto,
além de explorar o pátio, foi revelar a
sua técnica construtiva em sua
volumetria de uma forma leve e sutil.
Optamos assim, por demarcar, de forma
acentuada,  as linhas horizontais e
verticais do volume.

Nas demarcações verticais, ou melhor,
no ritmo, utilizamos painéis móveis de
alumínio com venezianas fixas as quais
se ajustam de acordo com a intensidade
solar. Com a finalidade de se destacar
um volume de apartamentos do outro,
optamos por criar uma bandeja de luz
junto à viga que fixam venezianas
articuladas de alumínio controlando
melhor a entrada e saída de ar dos
apartamentos, inclusive em dias
chuvosos. Esquadrias simples de
alumínio com vidro temperado estão no
restante dos apartamentos, tanto nos
quartos, quanto nas salas e áreas de
serviço, resultando em maior praticidade
econômica do projeto.

Cabe, ainda, destacar a possibilidade
de que as entradas de luz voltadas para
o nordeste e sudoeste dos ambientes
comuns dos apartamentos se
comportem de uma única maneira em
todo o projeto, eis que:

                        1 - O pátio é protegido por um
conjunto de brises de concreto na horizontal
estruturados por duas vigas verendel na
cobertura;

                        2 - Os brises de concreto que,
comportam painéis solares,  estão inclinados
na diagonal e direcionados tanto para o sol da
manhã quanto para o sol da tarde;

                        3 - As vigas verendel  também
servem de quebra sol e complementam os
brises horizontais nos sentidos noroeste e
sudeste quando os raios solares transpassam
tal proteção;

As passarelas/marquises de 1.5m quebram o
restante do sol, sendo que as janelas da sala
foram ajustadas (ver esquema de ângulos
alpha ao lado) no sentido de evitar que os
raios solares entrem diretamente nos
ambientes, principalmente nos andares
superiores (2º e 3º andar).

O conjunto das proteções referido,  junto ao
emprego de isolantes térmicos na cobertura e
laje (ver detalhe fachada), garantem o
sombreamento, a claridade e o conforto
térmico necessários para o atendimento das
exigências da Norma de Desempenho e pré
requisitos do RTQ=R.

Tais dados foram obtidos a partir dos
cálculos dos azimutes e dos ângulos
alpha, beta e gama, com base em
simulações de situações reais dos
usuários em seus respectivos dormitórios
e  à mesa, na cozinha.

O pátio arborizado complementa o bem
estar dos moradores, ao permitir
ventilação natural e cruzada em todos os
ambientes dos apartamentos mesmo em
dias chuvosos.  A circulação de ar ocorre
por meio a um trabalho mútuo, onde as
venezianas articuladas altas  expulsam o
ar quente e as janelas médias admitem a
entrada do ar frio.

O partido do projeto foi explorar, desde o
desenho do solo, paisagismo,
implantação, técninas construtivas,
materialidade, conforto térmico e
acústico.. soluções racionais, replicáveis,
pré moldadas e de baixo custo; na busca
de uma arquitetura seca, limpa e
sustentável...

...Afinal, acreditamos que é possível
explorar ao máximo técnicas e materiais
tradicionais na busca de uma arquitetura e
urbanismo que acolham pessoas, e que,
ao mesmo tempo, as desenvolvam no
sentido ético, social e coletivo.


