
CORTE AA CORTE BB

1/1

CONVIVÊNCIA: 
O SOL NASCENTE COMO CENÁRIO DE MOVIMENTOS E ENCONTROS
O pátio como partido. Fornecer a possibilidade da reclusão, ao 
mesmo tempo que se possibilita o encontro. Esta é a proposição 
principal e o norteamento para disposição das plantas do 
complexo habitacional Sol Nascente em L, o que promoveu a 
conformação de áreas comuns que comunicam-se de maneira a 
integrar os lotes, garantindo a permeabilidade física, visual e 
ambiental do conjunto. 

A proposta visa a ativação das relações, promovendo eixos de 
integração intra-condomínio e extra-lotes. O condomínio como 
um todo será traspassado por atravessamentos que facilitam os 
deslocamentos cotidianos, promovendo o �uxo e a convivência 
social por entre os lotes e quadras. Aliado a isso, o afastamento 
necessário de cinco metros proporciona a distância confortável 
para o transeunte da calçada e garante uma relação de escala 
agradável com o pedestre.

A estrutura dos eixos de 
atravessamento foi pensada a partir de um padrão triangular que 
conecta, de maneira estratégica, os pilotis de todos os edifícios 
implantados. Para a implantação de tais eixos foram pensados 
esquemas de ligação que privilegiam a tendência de roteiro dos 
transeuntes possibilitando diversas passagens, que conectam os 
moradores do condomínio e as comunidades circunvizinhas às 
áreas de expansão previstas pelo planejamento do CODHAB-DF.

Os eixos de atravessamentos transversais às quadras 
procuram interconectar o conjunto com a quadra QD 700 à 
oeste e com os equipamentos públicos a serem edificados à 
leste. O grande eixo longitudinal, que perpassa todo o 
conjunto com seu piso em blocos de intertravado, tem a 
função de interligar a área verde do futuro parque a norte, a 
área de equipamentos públicos, na quadra QD 501 também 
concentrados à norte, com a parte sul do território, composta 

pelas quadras QNP 22, QNP 24, e por uma área cuja previsão 
de ocupação é de um parque urbano.

A proposta visa, portanto, contemplar e proporcionar 
bem-estar à dimensão humana do conjunto Sol Nascente. 
Além dos componentes relativos ao parâmetros urbanísticos 
a solução para o conjunto foi pensada dentro de uma 
estrutura racional e econômica de construtibilidade e 
sustentabilidade, combinando aspectos de uma arquitetura 

A implantação da lâmina do edifício em L 
tem o objetivo de configurar grandes pátios 
internos nas quadras mediante a locação das 
massas construídas nas periferias dos lotes. A 
solução visa explorar o potencial construtivo 
dos terrenos ao mesmo tempo que 
proporciona ambientes sombreados e 
ventilados aos moradores. 

unidade de moradia: 
O LAR DO SOL NASCENTE

pilotis: 
ESPAÇOS DE CONEXÃO

O eixo mais curto do L é formado pelos 
apartamentos de dois quartos e postam 
frente a orientação norte/sul no 
terreno. No eixo mais comprido estão 
localizados os apartamentos de três 
quartos, que, nos lotes à leste, viram-se 
para o limite do lote, e nos lotes à oeste 
são invertidos com vistas a melhor 
recepção da ventilação predominante.

A implantação das vagas de garagem no 
subsolo procura garantir a dimensão humana 
dos espaços de convivência acima delas, 
ampliando a conectividade entre os pátios, o 
que auxilia na convivência e na interação 
almejada pelo partido. A opção pela setorização 
das vagas enterradas compactua com a lógica 
de privilegiar a visibilidade e o conforto dos 
habitantes enquanto pedestres em termos de 
visibilidade e caminhabilidade.

Para garantir a assessibilidade, uma 
plataforma para PNE conecta o subsolo ao 
térreo, onde localizam-se as unidades 
adaptadas para PNE.

GARAGENS PRA BAIXO: 
ESPAÇO PARA AS PESSOAS

Os pilotis localizados no térreo do eixo mais comprido abrem-se em um pé direito de quatro metros e cinquenta de altura com o objetivo de criar 
uma sensação de espacialidade confortável para a permanência durante as diversas horas do dia. Para a parte mais alta dos pilotis foi pensada uma 
estrutura de brises em tela metálica que diminui a insolação direta no local, com o objetivo de tornar agradável a estadia de moradores e visitantes 
em um amplo alpendre de integração e convívio social.
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