
VIZINHANÇA E CONVÍVIO - O projeto Sol Nascente tece a união 
entre duas situações distintas: de um lado, a malha urbana 
composta por habitações unifamiliares, de outro, terrenos 
destinados a equipamentos públicos de maior porte territorial. 
Elas se organizam com o objetivo de atender um programa de 
forte sentido social, pelas relações que criam com a rua e pelas 
possibilidade destas abrigarem programas urbanos locais tais 
como festejos, feiras e outros eventos temporários de pequeno 
porte, fazendo a transição entre as escalas de uso. Eventualmente, 
esses espaços poderiam abrigar programas de geração de renda 
local. Um dos principais objetivos do projeto é a formação de um 
senso de vizinhança fazendo das novas habitações uma costura 

silenciosa da situação pré-existente de maneira a fortalecer os 
percursos urbanos entre os lotes, reforçando a apropriação e 
manutenção dos edifícios e de suas áreas livres. 

IDENTIDADE E LEGIBILIDADE - Nesse contexto, as habitações 
projetadas recebem uma única solução arquitetônica disposta 
de maneira a se adequar a cada lote, sem formalismos heróicos. 
Com isto, é concebida uma hierarquização dos espaços que serão 
compostos por calçadões e vias peatonais internas que funcionam 
como atalhos urbanos. Assim, os espaços públicos tem condições 
de disporem suas próprias identidades a partir da leitura dada por 
seus habitantes. 

Cada lote abriga um patio interno acessado por um pórtico em 
cor que tem como estratégia reforçar o senso de pertencimento e 
referencial dos moradores com cada edifício. As garagens foram 
semienterradas visando manter a conexão visual entre os espaços 
garantindo menos custo ao projeto e mais segurança para os 
usuários, sendo áreas permeáveis, tornam-se ainda agradáveis ao 
olhar. 

AMBIENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE - Uma forte demanda 
percebida é que o projeto deve ser ambientalmente responsivo, 
de modo a priorizar a adequação climática e racionalização de 
recursos naturais tanto pela fragilidade ambiental da área, inserida 

em um clima quente e seco, com fortes estiagens, ao mesmo 
tempo em que é acometida por alagamentos. Algumas estratégias 
utilizadas foram: captação e retenção de água de chuva; reuso de 
águas cinzas; uso de painéis de aquecimento solar; proteção solar 
das fachadas bem como a melhoria da qualidade da iluminação 
através de bandejas solares e shaft internos. Todas as unidades 
propostas permitem ventilação cruzada. 
Para viabilizar os gestos projetuais, são utilizados sistemas 
construtivos que visam à economicidade, sendo utilizadas 
alvenarias de tijolos cerâmicos estruturais apoiados sobre lajes 
pré-moldadas treliçadas. 
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FORMAÇÃO DE UNIDADES DE VIZINHANÇA

Entende-se como grande desafio do projeto a criação de 
espaços que encorajem senso de comunidade e a noção de 
pertencimento. Para o desenvolvimento de espaços qualitativos, 
as composições dos novos edifícios conformam áreas livres 
dentro de uma hierarquia espacial, gerando atalhos urbanos, 
de modo a garantir a permeabilidade do conjunto, oferecendo 
áreas convidativas e seguras. Tais espaços utilizam o conceito 
de polivalência: possibilitam a inserção de diversas atividades 
comunitárias não pré-determinadas, mas escolhidas pela 
população local. Algumas possibilidades de usos são feiras 
livres, assembleias, festejos culturais e atividades esportivas 
que podem ser acomodadas nos eixos centrais. Os espaços que 
faceiam as vias existentes configuram-se como áreas de maior 
permeabilidade do solo, contando assim com maior densidade 
de vegetação, fornecendo sombreamento adequado ao passeio e 
contribuindo para a caminhabilidade das faixas de contato com o 
entorno, caracterizadas com calçadas largas.

HIERARQUIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS

As unidades de apartamentos compoem pequenos blocos que se 
agrupam em edifícios compactos e bem ventilados, em conjunto 
com estacionamentos semi enterrados é possível a liberação 
de área para a conformação de pátios internos e espaços 
externos de caráter público. Outra característica de implantação 
dos edifícios no terreno é que sua configuração desestimula a 
colocação de grades nas áreas externas, destinadas à integração 
com o bairro. 

INTEGRAÇÃO COM O ENTORNO

A permeabilidade proposta incentiva e acomoda diversas 
atividades de caráter comunitário que surgirão a partir dos 
habitantes. Estes espaços possuem elementos temporários como 
estruturas de feira e outros fixos que funcionarão ao mesmo 
tempo como microinfraestruturas compartilhadas e elementos 
apropriáveis como arquibancadas que retém águas de chuva. 
A diferença de níveis é também aproveitada para garantir a 
privacidade das unidades: o edifício é elevado 1,50 m enquanto a 
área de garagem desce 1,50m. Desta forma garante-se também 
a visibilidade das áreas comuns e a economicidade.

IDENTIDADE

Com a construção coletiva dos espaços programáticos, facilitada 
pela conformação espacial das áreas internas, serão criadas as 
diversas identidades do conjunto. Essas identidades são geradas, 
portanto, não pela diferenciação de forma entre um bloco e 
outro, mas pelos programas aplicados aos espaços externos que 
dialogam entre si. 
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1. Conectores Programáticos
2. Atalhos Urbanos
3. Equipamentos Públicos
    Acesso Estacionamento
    Acesso Principal

Proteção solar garantindo 
qualidade da iluminação

Retenção de águas pluviais

Captação e reuso de águas 
pluviais

Shafts individuais para 
iluminação e ventilação

Ventilação cruzada em todas as 
unidades

Captação de energia solar para 
aquecimento de água

Reuso de águas cinzas

CORTE TRANSVERSAL URBANO



TÉRREO +1,5 m
8 Habitações de 2 Quartos (PCD), 1 Habitação de 3 Quartos 30 Habitações 2 Quartos

ESTACIONAMENTO SEMIENTERRADO -1,2 m
39 vagas
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HABITAÇÃO TIPO A - Segue NBR 15575 HABITAÇÃO TIPO B  Segue NBR 15575 HABITAÇÃO TIPO B - PCD - Segue NBR 9050 e NBR 15575
1 unidade / por lote 58,04m2 29 unidades / lote 42,68m2 8 unidades adaptáveis / lote 42,68m2
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Espaços generosos com a preservação de área íntima em 
relação a área social do apartamento

Shafts internos garantem mais iluminação e ventilação.
Facil adaptação de todas unidades do terreo a PCD. 
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ADEQUAÇÃO CLIMÁTICA E SUSTENTABILIDADE

Nas suas diversas escalas o projeto é concebido para responder 
a demandas ambientais do local. Suas unidades contam com 
ventilação cruzada e sombreamento das fachadas através de 
molduras e venezianas e iluminação indireta por prateleiras 
de luz. Os edifícios contam ainda com sistemas prediais de 
aquecimento solar de água e de reuso de águas cinzas; é 
feita ainda a coleta da água da chuva nas áreas externas e 
nos estacionamentos, ambos pavimentados em concregrama, 
contribuindo assim com a redução sobre a infraestrutura do 
bairro e com a desaceleração de águas de chuva.

MÉTODO CONSTRUTIVO

Composto de forma a ter na modulação das fachadas um ritmo 
que dialoga com a escala existente das habitações unifamiliares 
do entorno, os edifícios são dispostos sob a forma de blocos que 
conformam quadras e espaços abertos conectores, formando 
uma hierarquia urbana de áreas de transição entre espaços 
públicos e privados. 
Os blocos foram concebidos a partir de composições que 
respeitassem os parâmetros legais, sobretudo relativos aos 
afastamentos de cada lote.
A laje nervurada serve como fundação radier para a alvenaria 
cerâmica estrutural. Essa, por sua vez, serve de apoio a laje 
fabricada em loco que é içada já pronta sobre a alvenaria
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SOLSTÍCIO DE VERÃO 
22 Dezembro

DETALHE FACHADA

Circulação de ar entre blocos 
independentes

Circulação horizontal entre 
pátios com visadas externas

Captação de energia solar para 
aquecimento de água

Laje nervurada serve de laje 
radier à alvenaria esrutural

Bloco cerâmico estrutural

Laje pré-moldada treliçada

Veneziana de Alumínio
esquadrias adequadas a 

categoria habitácional

Rampa de acesso de Veículos

Pórtico de Acesso

Pátio interno

Escada protegida

Rampa acessível ao térreo

Taludes vegetados reduzindo 
muros de arrimo


