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Baseada na necessidade de 
criação de opções de moradia 
para as famílias de baixa renda no 
Trecho 01 do Setor Habitacional 
Sol Nascente em Ceilândia, a 
proposta parte do princípio da 
articulação direta de formas 
simples que possibilitam a criação 
de espaços com graus distintos 
de privacidade. Ao mesmo tempo 
em que se privilegia a interação 
e o convívio social, também 

se evidencia uma identidade 
comunitária local. A partir desse 
conceito se estabelece uma 
essência projetual tecnicamente 
simples, mas que resulta num 
conjunto construtivo elaborado. 
O resultado apresenta-se num 
formato com expressões de 
diversidade onde o singular e 
o coletivo se diferenciam e se 
fundem, compondo um conjunto 
paisagístico harmônico.
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URBANISMO
A forma do conjunto baseou-se 
nas diretrizes programáticas e nos 
parâmetros urbanísticos, atendendo a 
definição de recuos, de limites dos lotes 
e de circulação das vias de acesso. 
Também foi atendida a exigência de 
uma vaga de estacionamento por 
unidade. Para um maior aproveitamento 
do potencial construtivo dos terrenos 
e consequentemente oferecer um 
maior número de unidades, os 
espaços necessários para vagas de 
estacionamento foram implantados no 
subsolo. Desta forma a otimização do 
potencial do lote resultou em viabilidade 
construtiva do empreendimento.
Os recuos indicados na legislação 
urbana resultaram em elementos 
construtivos recuados tanto do 
alinhamento predial quanto das divisas, 
materializando massas construídas 
entre espaços vazios.
Em cada lote foram dispostos três 
blocos recuados dos limites do terreno 
e entre eles um pátio interno onde se 
concentram os acessos às unidades 
e a circulação vertical. Nessa área há 
uma relação imediata de vizinhança, ou 
condominal, incentivando a convivência 
entre os moradores. 
Também foi prevista a integração entre 
os quatorze lotes que caracterizam o 
empreendimento, além da integração 
do empreendimento com a vizinhança 
imediata. Esta integração foi possível 
através da inserção de uma alameda que 
articula os diversos lotes, caracterizando 
um espaço de convivência mais amplo, 
que também tem a função de prover 
um microclima agradável devido a 
inserção de espécies vegetais nativas 
que oferecem sombra e umidade. Estas 
áreas de recuos também atendem o 
índice necessário de permeabilidade, 
indicado na legislação urbana.
O senso comunitário foi um importante 
condicionante projetual, desta forma a 
utilização das áreas entre os conjuntos 
de blocos, com jardins e hortas, que tanto 
aumentam a taxa de permeabilidade, 
quanto formam espaços de lazer 
conferem qualidade espacial em todas 
as áreas dos terrenos, ou seja, tanto 
as áreas vazias quanto as construídas 
foram projetadas de modo a oferecer 
uma urbanidade desejada em um 
entorno com pouca qualidade urbana.

A articulação entre as unidades/
blocos resultam em um desenho 
aparentemente compexo, mas de 
simples execução.
Evitou-se a implantação de uma 
mesma massa construtiva nos quatorze 
lotes, o que resultaria em um desenho 
monótono que lembra muito os 
inexpressivos conjuntos habitacionais 
muito comuns nas cidades brasileiras.
A singularidade excessiva também foi 
evitada, ou seja, a confecção de um 
projeto singular para cada lote resultaria 
em quatorze empreendimentos 
distintos, o que dificultaria a execução 
do empreendimento.

Diante dos condicionantes 
apresentados optou-se por um desenho 

aberto através da disposição de blocos/
unidades padronizadas que possibilitam 
inúmeras possibilidades de articulação, 
além da singularidade desejada para 
cada terreno/condomínio.
Foram projetadas três unidades tipo: A 
unidade com dois quartos (T1) e dois 
quartos acessível (T2). A unidade  com 
três quartos (T3), com duas opções 
de planta. E a unidade com dois 
andares, ou duplex (T4).  As unidades, 
ou apartamentos com 2 quartos 
são predominantes e constituem a 
maioria do conjunto. Os duplex e os 
apartamentos de três quartos estão 
colocados nas extremidades dos 
blocos, conferindo uma volumetria e 
fachadas diferenciadas que aprimoram 
a unidade do conjunto no lote.
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01. Caixa d’água
02. Placa de energia fotovoltaica
03. Camada de sombreamento | Gravilha 08 cm
04. Platibanda  | Bloco estrutural de concreto
05. Laje | Concreto armado 12 cm
06. Guarda corpo metálico | Aço galvanizado | Pintura epóxi eletrostática
07. Janela metálica Máximo Ar  | Alumínio 
08. Muro de contenção | Concreto armado 

Perfil Natural do Terreno

TÉCNICA CONSTRUTIVA
O método construtivo atende aos quesitos de economia e facilidade de 
execução. Utilizam-se blocos estruturais e laje pré-moldada, que são muito 
utilizados nessa tipologia arquitetônica. Nos blocos de apartamentos o 
conjunto estrutural é modular e padronizado, apresentando vãos com 
dimensionamento adequado, possibilitando a fragmentação do conjunto e 
articulação das formas que criam os cheios e vazios.
O sistema possibilita uma obra limpa e econômica, a praticidade construtiva 
resulta em um menor tempo de canteiro. As unidades habitacionais 
concebidas se adequam perfeitamente ao sistema construtivo proposto, 
devido modulação que permite inúmeras possibilidades de articulação.

UNIDADES
Foram concebidas unidades habitacionais com dois e três quartos e unidades 
articuladas em dois pavimentos, ou duplex. Além disso, no pavimento térreo, 
foram dispostas as unidades acessíveis, segundo a NBR 9050. Cada unidade 
mantém setorizadas as áreas social, serviço e íntimas, deixando estas últimas 
voltadas para os lados externos do conjunto, assegurando um grau maior 
de privacidade, já que tem face para áreas livres mais amplas onde há uma 

maior distância de afastamento entre os conjuntos. No subsolo, o volume 
escavado é aproveitado em parte como aterro dos taludes que envolvem o 
seu afloramento. Esta medida ameniza custos com transporte de material 
além de contribuir com o resultado paisagístico. E também o método 
executivo adota o concreto moldado in-loco para a fundação, as paredes 
laterais de contenção, os pilares e as lajes de apoio do térreo.

SUSTENTABILIDADE
Outro aspecto derivado da forma articulada é a criação de áreas que 
otimizam a utilização da insolação. Pois ao mesmo tempo que se criam áreas 
sombreadas, reduzindo o aumento da carga térmica por conta da radiação 
direta do sol, também se criam planos de reflexão da luz, aumentando as áreas 
de superfície com luz indireta, contribuindo para a iluminação natural que 
incide no interior das unidades. Além disso, as áreas avarandadas facilitam 
para que se mantenham abertas as janelas e porta janelas, melhorando a 
ventilação. Esta, por sua vez, foi concebida para ter fluxo cruzado dentro 
das unidades. Essas medidas asseguram a redução nos gastos energéticos 
para manutenção do conforto ambiental dos moradores em suas unidades 
habitacionais.

SEÇÃO CONSTRUTIVA
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TIPO 01 | T1

Área construída
Área útil

50,94m²
44,09m²

TIPO 02 | T2

Área construída
Área útil

55,84m²
48,72m²

TIPO 03a | T3a

Área construída
Área útil

59,79m²
52,21m²

TIPO 03b | T3b

Área construída
Área útil

64,37m²
56,59m²

TIPO 04 | T4

Área construída
Área útil

53,97m²  |  Térreo 25,91m²  |  Superior  28,06m²
45,75m²  |  Térreo 22,56m²  |  Superior  23,19m²
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