
RESIDENCIAL SOL NASCENTE

Para o desenvolvimento deste projeto, tomou-se como premissa o 

conforto, sendo aqui definido como a soma de atributos, sendo eles: 

segurança, adequação ambiental, eficiência, privacidade e 

estética. Não obstante, as soluções propostas foram pautadas na 

normativa vigente.

A  está relacionada aos aspectos de integridade da segurança

edificação, bem como do abrigo contra intempéries e pessoas 

estranhas. Com relação à , levou-se em adequação ambiental

consideração a solução da implantação, a escolha dos materiais e 

técnicas, a redução do impacto ambiental, bem como a solução 

interna dos compartimentos. A está relacionada à eficiência 

solução interna dos compartimentos, levando-se em consideração 

o desempenho das atividades diárias. De caráter mais subjetivo, a 

privacidade se liga de forma íntima com o conceito de lar, e se 

reflete na solução das relações entre as unidades e o edifício como 

um todo. Também de caráter subjetivo, a reflete a solução estética 

plástica da edificação e do paisagismo.

Partindo-se de um prisma foram realizadas apenas subtrações em 

sua envolvente externa, das quais resultaram as varandas dos 

apartamentos. Uma grande subtração na porção central deu lugar 

ao pátio. Como apelo estético, a  austeridade da volumetria retilínea 

com predominância do concreto, é contraposta pelo colorido dos 

recintos das varandas. 

Algumas soluções projetuais aqui adotadas, visam um melhor 

aproveitamento do terreno e maior economia para a construção. 

Busca-se então, oferecer um maior número de unidades 

residenciais, superando a densidade populacional média da área 

aqui em estudo, mas sem perder a dimensão do conforto para os 

moradores. 

A solução em “U” adotada, permite que a lâmina do edifício tenha 

uma massa construída mais esbelta, circundando um pátio aberto. 

Tal solução permite uma maior permeabilidade para a aeração dos 

ambientes. Outra vantagem da referida volumetria, é o 

sombreamento do pátio na maior parte do dia, proporcionando uma 

área externa agradável para atividades ao ar livre. 

A proposta resulta em um único tipo de edifício com três tipologias 

de apartamentos totalizando 406 unidades residenciais. 



A PROPOSTA E A LEGISLAÇÃO 

VIGENTE

Tendo como finalidade a adequação da 

proposta aqui te tôn ica ao quadro 

normativo disponibilizado, este estudo 

partiu do lote com menores dimensões : 

Lote 01, Conjunto F. 

Este lote acaba por oferecer parâmetros 

m a i s  r e s t r i t i v o s  e m  f u n ç ã o  d o s 

afastamentos mínimos, área máxima 

para ocupação e área permeável mínima. 

Desta forma,  o  atendimento aos 

condicionantes deste lote pela única 

tipologia de edifício proposta, rebate-se 

para os demais lotes.

O edifício proposto possui sua maior 

dimensão paralela à Av. Silvio Madureira, 

por onde se faz seu acesso a veículos. 

Desta forma, todos os edifícios ao longo 

desta avenida terão acesso pela mesma. 

O edifício é então espelhado para ocupar 

o Lote 02 do conjunto F, com acesso pela 

via paralela àquela, o mesmo se repetindo 

para todos os edifícios dispostos nesta 

via.

Com o objetivo de melhor aproveitar o 

terreno para a construção das unidades 

residenciais, mas sem perder a dimensão 

do baixo custo pretendido, optou-se pelo 

estacionamento semi-enterrado. Tal 

solução para o estacionamento traz duas 

vantagens adicionais: a possibilidade de 

ventilação natural e o afastamento das 

unidades térreas do solo, proporcionando 

às mesmas maior privacidade.

A ocupação do lote é quase a máxima, e 

toda área remanescente tem sua 

permeabilidade garantida por meio de 

grama e saibro.

IMPLANTAÇÃO LOTE 01

AVENIDA SILVIO MADUREIRA

PARÂMETROS URBANÍSTICOS LOTE 01-CJ F

Área do lote: 1.522,94m²

Parâmetro                            Permitido               Proposto

Área construída (m²)               2.284,41              2.222,72

Taxa de ocupação (%)                  60                     53,33

Projeção (m²)             913,76                812,20

Taxa de permeabilidade (%)         30                       33,63

Área permeável (m²)                  456,88                 512,50

Afastamentos mínimos (m)           5,0                        5,0

Nº de pavimentos (uni)                  4,0                        4,0

Altura máxima (m)                       14,0                     13,65

IMPLANTAÇÃO GERAL
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APARTAMENTO TIPO 01

APARTAMENTO TIPO 02

APARTAMENTO TIPO 03

QUARTO 01
8,20m²

QUARTO 01
7,70m²

QUARTO 01
7,70m²

QUARTO 02
8,20m²

QUARTO 02
8,20m²

QUARTO 03
8,05m²

SALA TV
8,05m²

SALA JANTAR
8,30m²

CIRCULAÇÃO
3,90m²

CIRCULAÇÃO
3,85m²

COZINHA
5,30m²

SALA
15,55m²

COZINHA
5,30m²
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QUARTO 02
7,70m²

VARANDA
3,10m²

VARANDA 1
3,10m²
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SALA
15,65m²

CIRCULAÇÃO
3,25m²

COZINHA
6,75m²

A.S.
2,55m²

O EDIFÍCIO

A proposta para os apartamentos centrou-se na busca pela melhor 

orientação dos compartimentos de permanência no que tange o sol e o 

regime de ventos. Com isso, na maior parte dos apartamentos, estes 

compartimentos estão voltados para os setores nordeste e sudeste. 

Para os compartimentos voltados para o setor sudoeste, foi adotado 

um beiral sobre as aberturas para proteção até as 15:00 horas.

Para o lado oposto dos compartimentos de permanência, estão 

voltados os compartimentos de serviços e higiene, que portanto, 

recebem o predomínio da iluminação solar na parte da tarde. Estes 

ambientes são ventilados para o pátio interior, por meio da circulação 

que não possui alvenaria de vedação. 

Para o interior dos apartamentos, buscou-se minimizar espaços de 

circulação e, ao mesmo tempo uma setorização que resguardasse os 

ambientes mais íntimos.

O pavimento tipo é formado por apartamentos de dois e três quartos, 

sendo as áreas totais compatíveis com o máximo preconizado pelo 

programa Minha Casa Minha Vida. 

Ao lado da escada, que interliga todos os pavimentos, foi feito um 

prisma, devidamente protegido por guarda-corpo, para a futura 

instalação de um elevador, com 1,40m de profundidade por 1,10m de 

largura. Este prisma segue até a cobertura, onde há um compartimento 

para futura casa de máquinas, ao lado do reservatório superior. 

Valendo-se da construção do estacionamento semi-enterrado, os 

apartamentos localizados no térreo não se encontram em contato 

direto com o solo, o que acaba por favorecer a privacidade, Neste 

pavimento encontram-se os dois apartamentos destinados aos 

portadores de necessidades especiais.

O pavimento térreo é composto apenas em uma parte por 

apartamentos.  Nele se encontram o pátio e uma sala multiuso, que 

pode ser utilizada para festas ou reuniões. Há também um espaço para 

os funcionários e o depósito temporário de resíduos sólidos.

O pátio torna-se uma área de convivência, na qual as mães podem 

observar seus filhos a partir das galerias de circulação. Ele possui 

comunicação direta com as partes externas do terreno.

PLANTA TÉRREO

PLANTA TIPO

APT TIPO 1
49,80m²

APT TIPO 1
49,80m²

APT TIPO 1
49,80m²

APT TIPO 1
49,80m²

APT TIPO 1
49,80m²

APT TIPO 1
49,80m²

APT TIPO 1
49,80m²

APT TIPO 2
60,30m²

APT TIPO 2
60,30m²

APT TIPO 1
49,80m²

APT TIPO 1
49,80m²

APT TIPO 3
49,80m²

APT TIPO 3
49,80m²

ESTAR 
FUNC.

23,90m²

SALA MULTIUSO
49,30m² ENTRADA

PÁTIO

LIXO
1,90m²
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ESTACIONAMENTO 
27 VAGAS

R. CHUVA

R. INF.

R. SUP.

ÁREAS DE LAZER

COBERTURAESTACIONAMENTO

ÁREAS DE CONVIVÊNCIA

Embora os lotes possuam limites externos com 

grades em suas divisas com o logradouro público, 

entre os lotes não haverá divisão física. 

Desta forma, as quadras receberão em seu 

interior, áreas de lazer infantil e de contemplação.

INFRA ESTRUTURA E APOIO

O estacionamento será semi enterrado, de 

maneira que proporciona sua ventilação natural 

direta. Tem espaço para 27 vagas, sendo que as 

vagas para portadores de necessidades 

especiais será localizada no térreo. 

No estacionamento encontram-se instalações de 

apoio e infraestrutura, tais como os reservatórios 

de água potável e águas pluviais. Também há 

neste pavimento um depósito de material de 

limpeza com um tanque para uso do condomínio.
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SISTEMA CONSTRUTIVO

O sistema construtivo aqui adotado é formado por 

alvenaria autoportante, com lajes pré-moldadas 

n o s  p a v i m e n t o s  t i p o  e  t é r r e o .  J á  n o 

estacionamento, adotou-se a estrutura em 

concreto armado com laje nervurada, sendo este 

sistema dimensionado para receber as cargas 

dos pavimentos superiores.

As alvenarias serão em blocos de concreto, com 

armaduras em pontos de amarração. 

As esquadrias serão em alumínio e vidro, e terão 

dimensões comercialmente utilizadas para que 

possam ser adquiridas com menor custo. Os 

compartimentos de permanência possuem 

janelas de 1,20 x 2,00m. As portas de correr 

utilizadas para as varandas terão 1,60m de 

largura. 

Por sobre as janelas da fachada voltada para o 

noroeste serão executados beirais de concreto 

com largura de 0,80m para evitar a entrada direta 

da luz solar até as 15:00 horas.

Para as aberturas dos banheiros foram utilizadas 

esquadrias de 0,60x0,60m, agrupadas por meio 

de junção vertical. 

Para a área de serviço, escada geral e parte da 

circulação, foram utilizados elementos vazados 

em concreto, com o objetivo de se garantir a 

ventilação permanente nesses ambientes. 

Na maior parte das fachadas, a alvenaria vai ficar 

exposta. as varandas receberão pintura.

A cobertura será com telhas de fibrocimento (por 

especificação do programa Minha Casa Minha 

Vida), com estrutura metálica apoiada na laje. A 

cobertura receberá placas fotovoltaicas. 

As passarelas serão em estrutura metálica com 

laje em concreto pré-moldado.

CORTE LONGITUDINAL

ESTACIONAMENTO

TÉRREO

TIPO

TIPO

TIPO

COBERTURA
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