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Os apartamentos possuem uma tipologia de três 

quartos, sala de estar, jantar, cozinha, área de 

serviço e banheiro social.  Há uma expectativa de 72 

moradores nos pavimentos tipo e até 12 no 

pavimento de pilotis totalizando 84 residentes. 

Seguindo todas as características solicitadas nas 

bases do concurso.  Com área de 

51,78 m² por apartamento e sua taxa 

de ocupação e de 1206,62 m².

Utilização de painel de cóbogo propiciando um conforto microclimático carregando as correntes de 

vento pelas fachadas laterais nas áreas de acesso vertical. Fazendo assim com que haja uma 

circulação de ar cruzada que reduzira o consumo de energia com ar condicionado. As aberturas 

laterais com o cóbogo ajudara a iluminação natural lateral durante o dia e a circulação de ventos por 

todos os pavimentos. Uso de painéis solares fotovoltaico na sua cobertura ajudando ao consumo 

energético. As fachadas usaram vazamento estrutural facilitando um cruzamento de ar nos 

apartamentos. Que induzira um conforto térmico local.
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EDIFÍCIO HABITACIONAL
Sol Nascente

Este projeto visa os procedimentos para a execução de um conjunto residencial 
composto por 14 blocos, cada um com 14 apartamentos, localizado na região 

administrativa de Ceilândia RA IX, situando-se à margem direita do rio Melchior  Brasília 
DF. As edificações serão de uso residencial, com estrutura de blocos de concreto, padrão 

de acabamento popular. Cada bloco será identificado por letra começando pela “A“ até a 
letra “N”, cada bloco terá 3 pavimentos com 04 apartamentos e o pavimento pilotis terá 02 

apartamentos, totalizando 14 apartamentos por bloco que serão identificados por números. 
Todos os blocos possuirão rampas de acesso para portadores de necessidades especiais, e 

as portas terão dimensão de 0,80 x 2,10. Cada bloco será provido de 14 vagas de 
estacionamento sobre terreno, sem cobertura destinada para cada unidade que será identificada 

por número e 1 bicicletário.

Os lotes que abrigarão as Unidades Habitacionais Coletivas no Setor Habitacional Sol 

Nascente,  Trecho 01, Etapa 01, quadra 700, na Região Administrativa de Ceilândia – RA IX e 

cada edificação está posicionada em um ângulo mediano de 60° sendo que cada lote possui 

um valor médio de 46,80x36,56 com área total por lote de 1520 m² até 1800,00 m² por lote 

utilizado para implantação. As vias que dão acesso são a avenida Silvio Madureira.
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