
Criação do eixo integrador, favorecendo 
a relação entre os conjuntos e qualificando 
os espaços de uso publico e privado. 
Permitindo dessa forma as conexões 
urbanas em todas as escalas, (edifício, 
conjunto e área macro de intervenção). 

1 Inserção das vagas no piso térreo, sem a 
necessidade de subsolo e criação de uma 
praça linear que conecta-se ao eixo 
integrador, facilitando a circulação entre 
os blocos e qualificando a relação com o 
entorno.

2 Otimização das fachadas. A rotação dos 
blocos externos ao prédio cria fachadas 
para todos os lados. Na proposta 
os comércios voltam-se para as ruas 
principais e os apartamentos PNE e usos 
coletivos dos prédios voltam-se para as 
ruas secundárias.
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LEGENDA TÉRREO
01  COMÉRCIO
02  SALÃO
03  CONVIVÊNCIA
04  PÁTIO INTERNO 
05  VAGAS
06  BICICLETÁRIO
07  LIXO
08  PRAÇA
09  UNIDADES PMR
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PLANTA PAVIMENTO TIPO
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LEGENDA PAVIMENTO TIPO
01  UNIDADE 2 DORMITÓRIOS
02  UNIDADE 3 DORMITÓRIOS
03  CIRCULAÇÃO VERTICAL 

04  CIRCULAÇÃO HORIZONTAL 
05  PREVISÃO ELEVADOR
06  ÁREA DE CONVIVÊNCIA
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O projeto para o setor habitacional 
Sol Nascente surge para atender 
parte da demanda de uma 
densa comunidade carente 
de infraestrutura básica e cuja 
evolução não teve planejamento 
urbano.
A ideia de dispor edifícios de uso 
misto nos módulos em formato 
“L”, compostos por 2 conjuntos 
e unidos por uma praça comum, 
definiu o partido do projeto em 
que se buscou a integração dos 
espaços e a permeabilidade com 
o entorno através do conjunto e da 
praça.

No térreo, foi priorizado o uso 
comercial voltado para as vias 
de maior hierarquia e para as 

praças de convivência enquanto 
o uso habitacional recuado, com 
mais privacidade, acontece no 
interior da quadra. A ligação 
entre as praças que formam os 
respiros dos prédios é feita sutil e 
agradavelmente através de jardins 
internos e passagens que abrigam 
ora bicicletários, ora pontos de 
coleta seletiva de lixo, ora espaços 
multiuso cobertos. As transições 
de pisos e aproveitamento 
consciente dos desníveis naturais 
do terreno guiam os caminhos 
de pedestres e delimitam as 
áreas destinadas às vagas de 
veículos, todas dispostas nesse 
mesmo pavimento. A definição 
dos espaços de permanência 
e passagem inseridos no 

contexto local possibilitou que a 
individualidade de cada conjunto 
se mantivesse, mas ao mesmo 
tempo criasse uma linearidade 
onde os diferentes percursos se 
encontrassem nas praças. 
A inserção dessas praças na 
malha urbana sugere conexões 
entre todos os conjuntos e o 
sistema viário existente criando 
uma continuidade visual aos 
usuários.

Nos pavimentos superiores as 
mesmas praças que unem os 
conjuntos fazem a função de 
separá-los visualmente como 
um respiro natural tornando o 
ambiente interno de cada unidade 
mais agradável. As aberturas de 

todos os conjuntos são voltadas 
para as mesmas faces, sendo 
elas NE-SO/ SO-NE ou NO-SE/ 
SE-NO, favorecendo a iluminação 
e ventilação natural em ambos os 
casos. 
A tipologia proposta imprime 
dinamismo às fachadas quando 
alterna, entre unidades, a 
disposição dos volumes de 
armários. Uma solução simples 
que também funciona para 
favorecer a circulação interna 
dos dormitórios. Em todas as 
unidades, tanto as salas quanto 
os dormitórios têm vista para o 
perímetro externo, deixando os 
cômodos de serviço voltados para 
o interior dos conjuntos.

O CONJUNTO E A PRAÇA
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