
CONCEITO E MEMORIAL DESCRITIVO
A proposta do Conjunto Habitacional Pôr do Sol na Ceilândia tem como base na idealização da igualdade social, mas 

respeitando e aprimorando as diversidades culturais existentes no Brasil. Com isso, a inspiração do projeto veio no conceito da 

matemática, onde na equação de primeiro grau nada mais é do que uma igualdade entre as expressões, que as transformam em uma 

identidade numérica. Assim como no princípio do projeto em que a proposta é formar uma identidade local através do uso dos 

espaços públicos promoverem o encontro de diversas pessoas, situados na implantação dos prédios e na praça central do bairro. 

Para promover a igualdade, o uso misto presente na região dos prédios, onde no pavimento térreo possui comércios e na praça 

central possui mercado de artesanatos e gastronômico para promover mais oportunidades de empregos.

A evolução do conceito para o partido arquitetônico dos prédios em que a forma originou na desconstrução do sinal de soma da 

matemática o “mais”, traz permeabilidade urbana facilitando a criação das áreas tanto privativas como públicas, além da 

permeabilidade visual para dar mais segurança aos moradores.  Por se tratar de uso misto, as lojas foram colocadas no térreo, e a 

partir do primeiro pavimento até o 4º andar ficam somente os apartamentos com três tipos de tipologias, de 2 quartos, 3 quartos e um 

acessível. Sendo assim, a implantação foi criada com o objetivo de facilitar o movimento dos comércios, promover encontros das 

pessoas para possibilitar atividades culturais, esportivas e de lazer, e ainda dar segurança aos moradores. Foram criados para o 

espaço público, os calçadões e as ciclovias por toda a extensão das quadras e também estacionamentos voltados para os 

comércios, espaços para atividades físicas como quadra de peteca e aparelhos de ginástica ao ar livre, playground, mesa de dama e 

xadrez como atividades para idosos e pequeno palco para algum evento cultural. Para os espaços privativos exclusivos aos 

moradores, o prédio possui um pátio interno com o jardim contemplativo para relaxar após dias de trabalhos e estacionamentos no 

térreo posicionados sob estrutura de pilotis. Por fim, a tecnologia do projeto foi elaborada de uma forma que seja econômica e de fácil 

execução, pois no pavimento térreo os pilotis são de concreto armado tanto para os estacionamentos privados como nos comércios 

para possibilitar vão maiores e a partir do primeiro pavimento, os apartamentos são feitos sob alvenaria estrutural de bloco de 

concreto. O acesso aos apartamentos se dá pelas escadas e rampas com intuito de diminuir gastos sob a manutenção dos 

elevadores. Também, de forma econômica e prática, a topografia foi pensada para ter o mínimo possível da terraplanagem, deixando 

apenas para os comércios e os pátios internos pois a inclinação é baixa e isso torna acessível aos portadores de necessidades 

especiais. 
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