
“Quando o sol bater na janela do seu quarto, lembra e 
vê que o caminho é um só!”
Renato Russo
 

Quando Renato Manfredini Junior, o Renato Russo, 
mudou do Rio de Janeiro para Brasília em 1973 não 
imaginava que em 1989 lançaria um disco com a música 
acima e muito menos que a mesma serviria de inspiração 
para o projeto de unidades habitacionais coletivas – Sol 
Nascente – quadra 700.
O projeto foi concebido pensando na integração linear dos 
lotes e das quadras com o Parque do Grotão ao norte e o 
parque urbano 2 a sudeste, através de um eixo de lazer 
que contempla um agradável caminho para caminhadas e 
equipamentos de esporte, diversão e convívio.
O eixo de lazer prevê o uso das travessias elevadas não 
havendo, portanto interrupções do mesmo por causa das 
ruas. Nessas intercessões foram criados núcleos 
paisagísticos para amenizar o impacto das vias de 
automóveis e funcionarão como portais. O eixo de lazer é 
complementado pelas áreas de pilotis dos edifícios, 
sempre voltadas para o interior do lote, possibilitando o 
uso desses espaços por pessoas de todas as idades e em 
qualquer situação climática. O seu desenho oferece a 
oportunidade dos moradores conviverem em sociedade e 
lembrarem que o caminho para o bem estar é um só: o da 
tolerância e harmonia.
Buscando sempre a racionalidade dos empreendimentos 
sem nunca deixar a desejar em funcionalidade e 
atratividade, o estudo sugere 24 unidades habitacionais 
por lote, apesar da real possibilidade de serem 
construídas ate 40 unidades na maioria dos lotes. Porem 
com o adensamento máximo seriam deixados de lado 
principalmente aspectos urbanísticos e sociais. Das 24 
unidades propostas, 2 unidades são adaptadas (1 de 2 
quartos e outra de 3 quartos) e estão localizadas no 
pavimento térreo, juntamente com a área de lazer sob 
pilotis citada anteriormente e mais 1 unidade habitacional 
adaptável. Desta forma, os outros 3 pavimentos (tipo) 
possuem 7 unidades adaptáveis cada, sendo 3 de 3 
quartos e 4 de 2 quartos. Elas estão distribuídas em forma 
de quadrado com um vazio central e passarelas de 
acesso.
 
E já que estamos falando tanto em sol, seja no nome da 
região objeto deste concurso ou na música da Legião 
Urbana, optamos por colorir os edifícios com o espectro 
solar do amanhecer. O amanhecer sugere um recomeço, 
uma nova esperança e suas cores são quentes e 
aconchegantes, o que forma um simpático e alegre 
ambiente de vivência, visando alcançar o foco principal da 
proposta que é a humanização de zonas residenciais 
degradadas e a qualidade de vida de seus usuários.
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PÁTIO DE PILOTIS

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO PLANTA PAVIMENTO TIPO

50m² (útil)

64m² (útil)

QUADRO DE ÁREAS

PAVIMENTO TÉRREO - 450m²

PAVIMENTO TIPO (x3) - 1.350m²

BLOCO - 1.800m²

CONJUNTO 14 BLOCOS - 25.200m²

TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS - 336
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ASPECTOS TÉCNICOS
 
Optamos pelo uso de alvenaria estrutural e lajes pré fabricadas pela facilidade de uso e baixo 
desperdício, evitando também o uso de mão de obra especializada em técnicas consideradas pouco 
comuns, o que será útil inclusive no aspecto social do empreendimento que poderá usar mão de obra 
local.
 
Foi pensando na diversidade das famílias que buscamos um equilíbrio no número de apartamentos de 2 
e 3 quartos e com isso quebramos a monotonia de um bloco único, dando movimento também com as 
esquadrias desalinhadas.

Visando o não desperdício de recursos e a preservação do meio ambiente, os vasos sanitários com 
caixa acoplada contarão com 2 fluxos de descarga e as torneiras com aeradores. Além disso, uma 
cisterna para captação da água da chuva possibilitará o reuso desta em diversas situações.

Pensando também na economia mensal de energia elétrica, as áreas comuns dos edifícios serão 
dotadas iluminação com lâmpadas LED.
 
Para atingirmos a permeabilidade mínima exigida por lei, além das áreas gramadas do terreno será 
usado concregrama ou similar na área de estacionamento de veículos até que consigamos o índice 
necessário. As vagas de PNE e seu respectivo caminhamento até a edificação ficarão sempre 
impossibilitados de receber tal acabamento e será usado asfalto.
 
A forma de quadrado do bloco já citada anteriormente proporciona ventilação abundante aos 
apartamentos pois os mesmos apresentam aberturas em faces opostas e com o vazio central a 
insolação acaba sendo moderada.
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