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VEREDAS
“Mas, por entre as chapadas, separando-as (ou, às vezes, mes-

mo no alto, em depressões no meio das chapadas) há veredas. 

São vales de chão argiloso ou turfo-argiloso, onde aflora a água 

absorvida. Nas veredas, há sempre o buriti. De longe, a gente 

avista os buritis, e já sabe: lá se encontra água. A vereda é um 

oásis. Em relação às chapadas, elas são, as veredas, de belo 

verde-claro, aprazível, macio. O capim é verdinho-claro, bom. As 

veredas são férteis. Cheias de animais, de pássaros.” Guimarães 

Rosa, 1963

Habitar o cerrado requer astúcia, como escreveu Guimarães 
Rosa. O semi-árido da capital do país tem clima arredio, mas uma 
beleza crua e doce que aparece nas Veredas. Este é o principal 
conceito do projeto Sol Nascente: construir com a moradia um 
meio ambiente urbano equilibrado, confortável e simples. Com 
veredas, configurar pátios internos  para criar o microclima de 
vegetação e água que garante o conforto ambiental, além de cor-
responder à natureza da região. 

DIVERSIDADE
Ao separar estruturalmente os apartamentos dos espaços de cir-
culação, pudemos compor edifícios diferentes com os mesmos 
elementos. A ideia de diversidade com padronização se realiza 
na articulação entre volumes e vazios, em quatro arranjos distin-
tos.  Esta solução evita a monotonia na escala urbana, garante a 
identidade dos condominios além de visuais amplas, e circulação 
livre entre os edifícios e  quadras.

CONTINUIDADE

FRUIÇÃO
A vida ao redor da moradia é de constante troca e convivência 
comunitária. Proporcionar maiores oportunidades para estes mo-
mentos foi premissa que se realizou nas três escalas do proje-
to: na espacialidade aberta e fluida da implantação, nas diversas 
possibilidades de acesso ao edifício na escala da quadra, nos 
pátios e nas varandas generosas de acesso aos apartamentos. 
A acomodação dos edifícios e das áreas livres no térreo foi feita 
visando o menor movimento de terra possível, criando platôs em 
desnível de 60 a 75 cm. Diante da topografia suave, acomoda-
mos as entradas, os jardins e o pátio, facilitando o acesso e a 
continuidade para o pedestre.

FLEXIBILIDADE
O sistema construtivo adotado, em 
alvenaria armada, foi aplicado a todos 
os pavimentos, inclusive no térreo. A 
estratégia de não usar transição es-
trutural considera que o uso do carro 
é transitório na vida urbana. Isto é, 
ao longo do tempo, com a chegada 
do transporte público eficiente, po-
demos imaginar que outros usos, 
como novas unidades ou mesmo 
lojas e espaços de trabalho possam 
ocupar o pavimento térreo.As vagas 
obrigatórias, que totalizam 32 sendo 

PADRONIZAÇÃO
Diante da demanda dos 14 lotes e com 
448 unidades habitacionais construídas 
pelo projeto, impõe-se a necessidade 
de seriação. Dentro deste conceito, ad-
otamos o módulo de 280cm como me-
dida para eixos e alturas. Estruturamos 
uma família de componentes dentro do 
sistema construtivo da alvenaria arma-
da, sendo o módulo múltiplo do bloco. 
As lajes de piso , em concreto moldado, 
seguem a mesma modulação do blo-
co. Esta medida organizou também o 
tamanho das aberturas e os desníveis, 
resultando em blocos de apartamentos 
modulares entre si e para a ampliação, 
ou não, do terceiro dormitório. Assim, 
todo o conjunto tem seus componen-
tes seriados e combinados em arranjos 

CONFORTO
O conforto térmico dos espaços está 
relacionado com o posicionamento das 
aberturas e os materiais empregados. 
Adotamos o conceito de inércia 
térmica escolhendo elementos que 
atrasam os picos de temperatura. Na 
escala urbana, as áreas de vegetação 
ao redor dos blocos e os pisos 
drenantes colaboram para a melhora da 
umidade relativa e consequentemente 
diminuição de temperatura. As árvores 
e os tanques de acumulação de agua 
de chuva do patio, criam uma diferença 
de umidade e temperatura em relação 
ao exterior, o que faz o ar circular em 
todos os espaços do edifício.
Na unidade a ventilação cruzada se 
realiza pela diferença de pressão do ar 

diferentes, que garantem a diversidade, e 
a identidade dos condominios.
O caráter adaptável do projeto contém a 
idéia de tranformações futuras, pois esta 
modulação adapta-se a outros usos pos-
síveis como comércio, serviços ou es-
paços comunitários que um dia, podem 
estar no térreo. 

fresco e úmido do patio, e das fachadas 
externas, garantindo uma circulação de 
ar constante.
Na cobertura e principais fechamentos a 
inércia térmica está no uso de materiais 
reflexivos e densos: telha metálica na 
cor branca  com uma camada inferior 
de lã de rocha,  e bloco de concreto. 
Nas janelas,  abas horizontais e verticais 
de 40cm sombreiam a fachada. E nos 
dormitórios uma veneziana de aluminio 
- solta do caixilho - garante o controle 
de luz e sombreamento.
Na latidude de Brasília, todas as 
fachadas possuem nívies de iluminancia 
equivalentes, assim a estratégia de 
fazer condomínios com edificios 
voltados para todos os quadrantes se 
mostrou favorável.

26 cobertas e 8 descobertas podem 
ser transformadas em espaço de uso 
cotidiano.
Esta é uma solução econômica, pois 
não há nem subsolo, nem grandes tran-
sições no térreo, apenas aquelas para 
as vagas de garagem de deficiente e o 
espaço condominial, obrigatório no pro-
grama federal Minha Casa Minha Vida.
As areas de circulação nos pavimentos 
e as escadas terão estrutura de aço, 
pré fábricas e instaladas em etapa pos-
terior, independente da obra de alve-
naria armada. 
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