
HABITAÇÃO COLETIVA EM SOL NASCENTE
Os 14 lotes que abrigarão as Unidades Habitacionais Coletivas no Setor Habitacional Sol 
Nascente na Região Administrativa de Ceilândia – RA IX estão localizados entre quadras de 
residências unifamiliares, objeto de regularização fundiária, e lotes institucionais. A área 
é ainda envolta pelo parque urbano. O projeto representa uma oportunidade de atender a 
demanda de moradia digna, além da construção de um território com novas infraestruturas 
e espaços de convívio de qualidade para a cidade.

A configuração espacial proposta respeitou os limites individuais de cada lote. Os espaços 
livres, por sua vez, criam conexões do conjunto edificado com a malha urbana e com os 
sistemas de circulação. A escala desta malha forma uma rede permeável, conectando 
as residências unifamilares aos equipamentos institucionais, e a diferentes trechos do 
parque urbano. A diversidade de usos e atividades nestes espaços somados aos acessos 
e aberturas das edificações voltadas para as vias criam uma infraestrutura caminhável e 
ativa. A sinergia dos espaços livres potencializa e multiplica as possibilidades de usos e 
ocupação, além de reforçar a coesão do conjunto edificado com o entorno.

PARTIDO ARQUITETÔNICO

1) Os lotes, medindo aproximadamente 45x35m, são independentes e 
demandam recuos de 5m em todas suas faces. O espaço negativo das áreas 
ocupáveis configura uma malha de vazios. 

2) A implantação através de blocos perimetrais com ventilação cruzada 
resulta na solução mais densa para os lotes. Esta ainda delimita os eixos livres da 
malha, gerando um tecido urbano permeável. A solução dos blocos perimetrais, 
no entanto, gera áreas com baixa incidência solar. 

3) Eliminando tais pontos críticos, garantimos o conforto térmico para todas 
as unidades, além de criar um tecido urbano diverso. 

4) Os espaços subtraídos geram espaços livres adjacente aos eixos. A 
implantação resulta em uma rede de espaços livres composta de vias, alamedas, 
pátios e praças com diferentes caraterísticas e usos. 
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A implantação do edifício segue 3 padrões de ocupação dos lotes com pequenos 
ajustes e variações. Todos os 4 pavimentos são iguais, compatível com o sistema 
estrutural em alvenaria estrutural. O partido foi pensado para permitir a maior 
diversidade do tecido e da paisagem a partir de elementos repetidos, otimizando os 
processos de execução.

Segundo o MDE-RP 074-09 foram estimadas para os 14 lotes de Habitação Coletiva 
248 unidades habitacionais, totalizando 924 habitantes. Visamos otimizar a ocupação 
dos lotes, balanceando a ocupação com a oferta de áreas comuns. O projeto dispõe de 
332 unidades habitacionais de 2 quartos e 108 unidades habitacionais de 3 quartos, 
totalizando 440 unidades habitacionais que abrigam 1976 habitantes. O resultado 
supera o dobro da ocupação prevista, garantindo conforto térmico-luminoso em todas 
as unidades, além de garantir áreas de convívio e lazer.

Foram propostas 5 variações de unidades habitacionais de 2 e 3 quartos e outras 
duas unidades adaptadas de 2 quartos com espaços funcionais com dimensões 
adequadas para PcD localizadas no pavimento térreo. 

DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO NO LOTE 

Tipologia 03 - 2 quartos 
Área: 50,93 m2

Tipologia 04 - 2 quartos
Área: 55,03 m2

Tipologia 05 - 2 quartos
Área: 49,50 m2

Tipologia 01 - 3 quartos
Área: 66,52 m2

Tipologia 02 - 2 quartos
Área: 50,50 m2 0 5 10m1

Tipologia 01 - Adaptada
Área: 66,52 m2

Tipologia 02 - Adaptada
Área: 50,50 m2

TIPOLOGIA DAS UNIDADES HABITACIONAIS 
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