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HABITAÇÃO COLETIVA SOL NASCENTE – CEILÂNDIA DF

O projeto implanta 14 edifícios nos 14 lotes de maneira separada visando, contudo, 
estabelecer a desejada relação de continuidade entre eles.  O elo entre todas as frações é 
o espaço público que contorna as edificações, perpassa os pilotis e chega ao centro dos 
edifícios-pátio. A volumetria proposta libera as esquinas do pátio intensificando a perme-
abilidade das áreas públicas, percebidas a partir das prumadas de circulação vertical.
O edifício pátio além de criar uma área central de convivência dos moradores também 
responde com eficiência a relação de implantação, atendendo ao máximo índice de 
ocupação e a liberação das áreas verde mínimas. O subsolo implantado no centro do 
pátio exige menos esforços de corte e aterro, considerando a declividade média dos lotes.
Apresenta-se a implantação para o menor lote, ou seja, para menor área edificável. Dessa 
forma a repetição nos demais terrenos será atendida com eficiência. Por lote temos 2 
unidades acessíveis localizadas no térreo e oito unidades por pavimento. No total a 
solução possui 364 unidades sendo 28 acessíveis, 252 de 02 quartos e 84 de 03 quartos. 

Todo o projeto foi desenvolvido visando a flexibilização do número de 
unidades, podendo o máximo aproveitamento alcançado ser reduzido, ou 
ainda alterar a relação de quantidade de unidades de 02 e 03 quartos.
A caracterização de um novo ambiente urbano é definida pelo grande 
tapete verde que emoldura os edifícios-pátio. Para isso propõem-se a arbo-
rização e a requalificação das vias adjacentes. As ruas transversais do 
conjunto serão transformadas em travessias elevadas com tratamento de 
elementos de “traffic calming”. No centro dos lotes a implantação libera um 
bulevar que conecta todo o conjunto, também sendo espaço de convivência 
com a criação de “pocket parks” dedicados ora ao estar com bancos e mobi-
liário urbano ora ao esporte e a dinâmica com academias ao ar livre, áreas 
para pratica de peteca, bater bola e brincar.


