“Quem habita este planeta não é o Homem, mas os
homens. A pluralidade é a lei da Terra.”
Hannah Arendt
Partido
O ponto de partida do projeto para as unidades habitacionais coletivas no Bairro Sol Nascente, em Brasília,
sobre a quadra 700, é a implantação urbana que articula quatorze blocos habitacionais sem gerar barreiras
físicas perceptíveis derivadas da tradicional subdivisão
em lotes conforme o Plano Diretor. Entre cada um dos
espaços resultantes não ocupados, como os recuos e as
áreas permeáveis, foram projetados espaços articuladores: praças, caminhos ou áreas de estar.

Cada bloco habitacional se insere dentro
do limite permitido pela legislação urbana. A diferença de recuos entre um e outro lote dentro dos quarteirões H,G e F foi
utilizada para deslocar os blocos dentro
dos limites permitidos de seus respectivos
lotes, abrindo assim espaços entre eles e
logrando variedade visual ao conjunto.
A compreensão dos singelos desníveis de
terreno (aproximadamente três metros
do ponto mais alto com relação à menor
cota de nível) permite ajustar e corrigir os níveis de entrada para cada Bloco
Habitacional, gerando desejáveis relações
de privacidade e aproximação para cada
unidade. A relação das ruas perimétricas,
ruas internas, térreos abertos resulta no
desenho do espaço urbano de transição
entre a cidade e o bloco habitacional. Internamente, cada Bloco Habitacional contêm um pátio, uma forma de estabelecer
a mudança de escala do bairro e a escala
doméstica de cada unidade.
No nível térreo se localizam em formato de
“L” as unidades para PcD (pessoa com deficiência) e algumas unidades habitacionais
de dois dormitórios. A forma em “L” permite gerar uma orientação complementar
com os pátios dos outros blocos vizinhos,
localizados frontal ou lateralmente na escala do pedestre. O térreo aberto restante
é ao mesmo tempo chegada, articulação e
transição. O pátio interno possui em cada
extremo, e de forma paralela alterna, duas
escadas, que permitem acessar os apartamentos localizados nos andares superiores.

isOMETRIA GERAL DO CONJUNTO

Implantação pavimento térreo

O percurso pelas escadas conforma um
passeio em torno deste espaço que contêm uma pequena floresta, convertendo-se
num ambiente íntimo, um espaço prévio
antes de ingressar em cada apartamento.

planta garagem

planta piso-tipo

O primeiro, segundo e terceiro pavimento
contém cada um a totalidade de apartamentos requeridos em acordo com as solicitações da CODHAB, tanto como coeficiente de aproveitamento ou quanto área
construída.

axonometria de bloco habitacional
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