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LEGENDA: Unidades de dois quartos
Unidades de três quartos
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TIPOLOGIAS:

A proposta visa atender a demanda por novas 
unidades habitacionais nos conjuntos F, G 
e H da quadra 700 no Setor Habitacional Sol 
Nascente na Região Administrativa de Ceilândia 
– DF, além de colaborar para a construção de 
uma nova urbanidade para região, que tenha 
como objeto a requalificação e a integração do 
bairro no ponto de vista socioambiental. Com 
isso, o conjunto de edifícios se insere no sítio de 
maneira permeável e natural, proporcionando 
a criação de grandes áreas verdes e praças 
que estreitam a relação de espaço com o 
entorno, além de liberar as visuais e o percurso 
natural dos ventos dominantes.  A partir 
destes elementos, a proposta se norteou em 
seis conceitos fundamentais: densidade, 
dinamismo, identidade, concepção estrutural, 
inserção e sustentabilidade. 

DENSIDADE
Tendo em vista a variação do potencial 
construtivo de cada lote, a proposta explorou 
a questão formal e funcional no contexto do 
conjunto, com quatro tipos de edificação, 

variando a área, modelos de apartamentos e 
orientação, mas mantendo a quantidade de 
unidades. Nas edificações com 2.304m² (tipo 
01 e 02) há apenas unidades de dois quartos, 
já nas edificações com 2.536m² (tipo 03 e 
04) há uma unidade de três quartos em cada 
andar, gerando um acréscimo 232 m² de área 
construída e consequentemente um melhor 
aproveitamento do potencial construtivo dos 
lotes com dimensões maiores. 

DINAMISMO
A proposta visou evitar a monotonia e 
repetição volumétrica com quatro tipos de 
edificação, onde a forma é concebida de 
maneira modular, com um bloco longitudinal 
e dois transversais, o dinamismo está em 
sua dimensão e orientação, os blocos são 
espelhados e locados de maneira que criam 
diversos espaços abertos e de convívio social, 
reforçando a questão da valorização do 
espaço público e seu entorno, estabelecendo 
uma relação estreita com o privado. Nas 
fachadas, a dinâmica está nas soluções, 

que são específicas, de acordo com sua 
orientação, proporcionando distinção entre os 
blocos, tornando o percurso no conjunto mais 
desenvolto.

IDENTIDADE
O projeto das unidades valoriza o sentimento 
comunitário e de apropriação por parte dos 
moradores, a opção por uma volumetria 
fragmentada e diversa, que cria circulações 
abertas e pátios, proporciona uma excelente 
oportunidade para estimular o convívio 
social entre os habitantes, estimulando 
atividades conjuntas e de diversos usos. 
Reforçando ainda mais este conceito, o pátio 
proposto entre os blocos não possui um uso 
específico, possibilitando aos moradores 
que caracterizem ou utilizem da maneira 
que queiram, podendo ser um espaço para 
horta, lazer, churrasco, encontros, reuniões 
e brincadeiras, além disso, o mesmo fica 
voltado para a via, convidando os moradores 
do entorno do conjunto a participarem desta 
relação, fortalecendo ao caráter de vizinhança. 

UNIDADES HABITACIONAIS COLETIVAS  
SOL NASCENTE
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Bloco monolítico longitudinal 
com dois blocos secundários com 
metade da proporção, encaixados 
de maneira perpendicular.

O encaixe proporciona a 
criação de um pátio entre 
os blocos transversais e um 
espaço livre no vazamento do 
bloco monolítico longitudinal.

No bloco longitudinal há 
a liberação do térreo para 
passagem de pedestres. Nos 
blocos paralelos, o térreo é 
destinado para 4 unidades 
habitacionais, sendo uma 
adaptável.

No pátio central entre os blocos 
paralelos, é proposta uma 
cobertura solta que protege 
a escada e o reservatório 
superior, trazendo leveza junto 
aos pilotis, contrastando com 
os blocos paralelos e marcando 
a passagem.

A circulação entre os blocos e 
o acesso aos apartamentos é 
feita por passarelas e o acesso 
aos pavimentos por meio de 
uma escada central.

A liberação do térreo facilita 
a passagem dos ventos 
dominantes e possibilita uma 
circulação continua no sentido 
transversal do conjunto.
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