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Esta proposta para unidades de habitação coletiva no 
Setor Habitacional Sol Nascente se define a partir da 
compreensão da arquitetura como elemento estruturador 
tanto da vida quanto da paisagem urbana. O partido 
adotado propõe a criação de um sistema ambiental, 
cujos elementos se articulam de maneiras variadas 
para responder às variações topográficas e diferentes 
geometrias dos lotes, criando de espaços de encontro e 
convívio, tanto internos quanto externos. Esse sistema se 
baseia em três elementos principais, a partir dos quais o 
projeto de cada um dos edifícios se define, a saber:

1 ) O redesenho do chão, que define os principais acessos, 
diferencia áreas públicas e privadas, e oculta as áreas de 
estacionamento em subsolo parcial;
2 ) Um sistema modular de volumes fechados que, 
sobreposto à nova topografia, conforma os domínios 
privados, distinguindo claramente espaços servidos e 
servidores;
3 ) Um vazio central articulador das circulações e espaços 
coletivos, cujo caráter aberto e gregário se distingue da 
introspecção das unidades privativas;
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Inserção urbana e organização espacial

Inseridos em uma paisagem urbana altamente homogênea e 

carente de espaços públicos, os novos edifícios se apresentam 

como potenciais articuladores de relações sociais de escala local. 

Como resposta a essa condição urbana de poucas referências 

significativas, o projeto opta pela interiorização dos espaços 

coletivos e criação de unidades de vizinhança de pequena escala. 

Esses espaços coletivos reunidos e ambientalmente qualificados 

através de um grande vazio central (1), que também atua como 

elemento articulador dos acessos às unidades habitacionais. Além 

das circulações, espaços coletivos de dupla altura comparecem 

como intervalos entre os volumes construídos, criando recintos 

de alta vitalidade que estimulam o encontro e a interação entre 

os moradores. Os acessos de pedestres (2) se realizam através de 

passarelas e rampas acessíveis dispostas sobre os afastamentos 

obrigatórios, mediando as transições do espaço público ao vazio 

central. Claramente distintos, os acessos de veículos (3) buscam 

apenas responder às variações topográficas do terreno e cotas de 

implantação, minimizando seu impacto físico e visual no conjunto. 

A organização espacial do programa edificado adota princípios de 

compacidade, que tratam de acomodar a maior área construída 

no menor volume possível. Essa compacidade volumétrica (4) 
é obtida pela concentração das unidades habitacionais que, 

associada à proporção quadrada de suas plantas, evita a 

criação de recortes desnecessários que resultam em aumento 

das superfícies internas e externas. Trata-se, portanto, de um 

princípio de ordenação espacial e programática que repercute 

positivamente no custo global da obra. Do ponto de vista urbano, 

esse arranjo compacto auxilia na mediação das transições entre 

os territórios públicos e privados, dispensando a criação de 

cercamentos e muros divisórios, normalmente utilizados para fins 

de controle e segurança. Colocados desnecessariamente entre 

os edifícios e os espaços públicos, esses muros restringem a 

experiência da cidade aos espaços exíguos das ruas e calçadas. 

Ao contrário, propõe-se que os espaços não edificados sejam 

incorporados aos afastamentos obrigatórios e tratados como 

prolongamentos naturais das calçadas, numa articulação que 

conforma um percurso público contínuo e ambientalmente 

qualificado (6). 

Outro princípio fundamental que orienta o desenho dos núcleos 

de moradia é a oferta de condições rigorosamente iguais de área 

e qualidade ambiental das unidades, constituindo um sentido 

de isonomia que evita privilegiar uns em detrimento de outros. 

Reforça esse sentido a disposição das aberturas assegurando 

ventilações cruzadas e privacidade em relação às circulações 

de acesso, a padronização dos núcleos infra-estruturais e, 

principalmente, o dimensionamento idêntico de todas as 

unidades, tanto de dois quanto de três quartos. O que diferencia 

esses dois tipos é apenas a disposição das divisões internas, 

ampliando ora a oferta de espaços íntimos, ora de sociabilidade. 
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A essa oferta equânime dos espaços privados, se sobrepõe a 

diversidade ambiental das circulações coletivas, que assegura 

variedade espacial e ambiental nas áreas de convívio e evita 

a constituição de espaços excessivamente funcionalizados. As 

demarcações entre circulações e espaços de permanência foram 

intencionalmente reduzidas, de modo a reforçar um sentido de 

continuidade e integração que favoreça a interação entre os 

moradores. Distribuídas linearmente ao longo do vazio central, as 

circulações se diferenciam ambientalmente pela escala e abertura 

visual para qualificar os espaços de convívio coletivo. (6) Em 

resposta às diferentes áreas e geometrias dos terrenos, propõe-

se que as áreas de convívio se redefinam conforme o espaço 

edificável disponível, configurando três tipologias: uma linear, 

que atravessa o edifício transversalmente, a ser adotada nos lotes 

com testada igual ou superior a 46m (Lotes F2, F3, F4, F5 , G1, 

G2, G3, G4 e H2); (7) uma compacta, concentrada em torno da 

circulação vertical, a ser adotada nos lotes com testada inferior a 

46m (Lotes F1, F6, H1, H3, e H4); (8) .

Acreditamos que o desenho dos espaços habitacionais deve 

contemplar a incerteza sobre os usos e acontecimentos que ali 

poderão se instalar. Em outras palavras, trata-se de criar espaços 

que não determinem funções ou programas definitivos, mas cujos 

atributos possam amparar a imprevisibilidade e transitoriedade 

das ações humanas. Concorre para esse objetivo o desenho 

adequado dos elementos de maior permanência ou de difícil 

alteração - como estruturas, circulações verticais e instalações 

prediais – que, se mal agenciados, podem impedir que os 

espaços possam absorver apropriações diversas e transformações 

ao longo do tempo. Desse modo, o arranjo das unidades parte 

da estratégia de concentrar os elementos de maior permanência 

nos limites externos de cada unidade (9), liberando o restante do 

espaço interior de suas determinações materiais. Essa operação 

evita congelar as compartimentações internas das unidades, 

recusando as pré-determinações que decorrem da associação 

entre espaços e funções específicas. Ao contrário, o princípio 

da concentração dos elementos de maior permanência amplia 

sobremaneira a capacidade do espaço arquitetônico absorver 

usos e configurações diversas, adaptando-se mais facilmente 

a diferentes demandas e usuários. Desse modo, ao incorporar 

variáveis associadas ao tempo e ao imprevisível, o projeto 

reflete uma atitude de resistência à obsolescência prematura dos 

edifícios que se observa em outras arquiteturas. A concentração 

dos equipamentos e instalações prediais é o elemento decisivo 

que favorece o rearranjo interno das unidades a longo prazo. Esse 

arranjo dos elementos infra-estruturais permite, por exemplo, 

que o espaço habitacional e redefina para incorporar demandas 

específicas de portadores de necessidades especiais. A clara 

diferenciação entre os elementos permanentes e de natureza 

infraestrutural repercutem, ainda, na solução plástica dos edifícios 

que, alternando volumes de diferentes proporções, revelam a 

natureza dos espaços servidos e servidores.

(7) Espaço de convívio - tipologia linear

(8) Espaço de convívio - tipologia compacta

(9) Núcleos hidráulicos
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Construção: racionalidade e austeridade

Do ponto de vista construtivo, o projeto parte da racionalização das técnicas e materiais 

objetivando redução de custo e tempo de implantação, com impactos positivos nos 

esforços do trabalhador no canteiro de obras e na operação do edifício ao longo de toda 

a sua vida útil. Todo agenciamento do chão se faz com arrimos e contenções de blocos 

de concreto, sempre que possível deixados aparentes. A estrutura principal consiste 

de alvenarias autoportantes dispostas paralelamente em espaçamentos modulares de 

pequenos vãos, compatíveis com a escala dos espaços internos. Solidarizadas por 

vigas-faixa periféricas, essas paredes transportam às fundações as cargas recebidas 

por lajes treliçadas pré-fabricadas de fácil montagem e execução, que dispensam o 

uso de fôrmas e reduzem a necessidade de cimbramentos. Os fechamentos externos 

são feitos com alvenarias de blocos de concreto e esquadrias de alumínio modulares, 

devidamente protegidas das intempéries por marquises e beirais. Por sua vez, propõe-se 

que as divisões internas das unidades sejam feitas de gesso acartonado, a facilitar sua 

reorganização interna. Trata-se, portanto, de um padrão construtivo, austero e racional 

que, pretende-se, garanta a durabilidade física do edifício com baixa frequência de 

manutenção, especialmente das áreas e elementos de uso comum. 


