
O projeto parte da premissa de que o conjunto de 14 edifícios 
deve atuar como agente catalizador fundamental à construção 
do espaço urbano, devendo ir além da proposição de uma sé-
rie de artefatos ensimesmados em seus próprios lotes. Morfolo-
gicamente, a região é caracterizada pela mistura de tipologias 
habitacionais individuais horizontais, chácaras produtivas e áreas 
de preservação permanente. Compõe-se uma paisagem hetero-
gênea, descontinuada e fragmentada por grandes terrenos não 
edificados, que são características recorrentes de ambientes ur-
banos em pleno processo de desenvolvimento.

A requalificação do espaço público da quadra 700 de Sol Nas-
cente abrange não só a construção de habitação coletiva objeto 
deste concurso, mas também a construção de Equipamentos 
Públicos Comunitários de grande escala (ligados à educação, 

cultura, saúde, segurança pública e assistência social) e a im-
plantação de extensos parques urbanos criados para proteger 
áreas de fragilidade ambiental e prover espaços para lazer e con-
vivência ao ar livre. É evidente que ocorrerá uma transformação 
profunda deste território e pareceu fundamental que o projeto se 
comporte como um mediador que equalize a transição entre o 
tecido urbano existente e aquilo que está por vir.

Nos pareceu acertado nos distanciarmos de partidos que fossem 
resolvidos, como um carimbo que repete lâminas ou pátios inte-
gralmente independentes e voltados para dentro de cada lote. 
De maneira simples, propusemos que cada edifício fosse um 
“L”, ou uma das quinas de conjuntos urbanos que se revelam na 
escala da quadra. Como resultado, foi possível chegar próximo 
ao limite do coeficiente de aproveitamento sem que fosse com-

prometida a qualidade urbana do conjunto ao passo que a área 
verde e permeável é generosa, as vistas dos ambientes de longa 
permanência são todas desimpedidas e voltadas ou para as vias 
públicas ou para as áreas de uso comum.

Tirando proveito da oportunidade de ir além do desenho de um 
único lote de forma isolada, o projeto busca a partir da implan-
tação de seus edifícios e da distribuição de seus espaços livres, 
reverberar e conformar o desenho de toda a quadra e em última 
instância da cidade que nasce e se transforma. 

Desta forma, a escolha do partido procurou convergir e equilibrar 
as diversas escalas de projeto sem uma hierarquia pré-concebi-
da, abrangendo as questões construtivas das edificações e os 
parâmetros de qualidade urbana de igual para igual.

SOL NASCENTE
UNIDADES HABITACIONAIS COLETIVAS

 
CEILÂNDIA, DISTRITO FEDERAL

Opção A
- densidade  habitacional alta
- distância entre blocos muito pró-
xima (<5m);
- relação com a ruas prejudicada;
- áreas livres desconectadas e re-
siduais;
- recuos ocupados por garagens e 
faixas de manobra;
- repetição de carimbo por lote.

Opção B
- média densidade habitacional;
- distancia entre blocos satisfatórias 
(=10m);
- boa relação com as ruas;
- áreas livres isoladas e voltadas 
para o lote;
- recuos ocupados por garagens e 
faixas de manobra;
- repetição de carimbo por lote.

Opção C
- baixa densidade habitacional
-- ótima distancia entre blocos 
(>20m)
- relação com as ruas laterais pre-
judicada
- área livre bem definida e articu-
lada
- recuos livres de garagens e faixas 
de manobra.
- repetição de carimbo por lote.

Opção D
- maior densidade habitacional;
- ótima distancia entre blocos 
(>20m);
- ótima relação com as ruas
- área livre bem definida, articulada 
e generosa;  
- recuos livre de garagens e áreas 
de manobra;
- partido permite que edifícios se 
revelem na escala das quadras.



OS 5 LADOS DO QUADRADO 

Para cada lote, consideramos as diferentes características dos 5 lados des-
te “quadrado” – os 4 lados externos e o lado de dentro.
Voltados para Avenida Silvio Madureira e o prolongamento da Via P5, os 
dois lados maiores provavelmente desenvolverão ao longo dos anos ca-
racterísticas de maior intensidade urbana, em decorrência do fluxo gerado 
pelos futuros equipamentos a serem implantados nas quadras lindeiras, 
pela entrada e saída de veículos das garagens e pela provável circulação 
de transporte público nestas vias. Pensando nisto foi proposto um extenso 
jardim que está plenamente articulado com as atividades cotidianas das 
calçadas, conformando uma praça linear junto aos edifícios propostos. Ain-
da no nível térreo, junto às vias de maior movimento, recuamos a projeção 
da garagem para que fossem criadas sob a projeção dos edifícios, peque-
nas áreas abertas cobertas - varandas públicas - que reforçadas por uma 

iluminação de caráter urbano se abre e se revela para o “teatro das ruas” 
- uma pequena gentileza do edifício junto ao meio urbano, que poderá 
abrigar os comerciantes de rua no dia-a-dia (pipoqueiros, sorveteiros, en-
graxates, etc) e em última instância, os encontros cotidianos. Nos andares 
superiores, munidas de varandas que realizam a transição entre o espaço 
externo e interno (tanto climática quanto visual), as unidades habitacionais 
se perfilam voltadas para a rua, criando uma fachada viva e vibrante. Com-
plementarmente, sugerimos a criação de uma transposição junto à Via P5 
que possibilite a travessia de pedestres e cicloviária entre a Quadra 700 
(Vila Madureira) e a Quadra 500 (Condomínio Novo Horizonte). 
Já nos lados menores, voltados para as ruas transversais, propomos que, 
em contraste às vias principais, seja criada uma atmosfera mais pacata 
de menor intensidade urbana, conformando-se como o local ideal para 
a criação das entradas dos condomínios (mais próximos às esquinas) e 
a implantação das unidades adaptadas aos portadores de necessidades 

voltadas para a rua.
No 5º lado, o lado de dentro, dada a ocupação perimetral dos lotes, consti-
tui-se uma ambiência exclusiva de cada quadra, uma espécie de paisagem 
particular compartilhada. Tendo isto em conta organizamos áreas de uso 
comum (solário, playground, pomar e horta) numa faixa central à quadra, 
criando uma tapeçaria coletiva partilhada, seja a partir do térreo ou do 
interior das unidades nos níveis superiores que, mais uma vez, intermedia-
das pelas varandas, abrem-se para este espaço. De uma forma simples, 
o fundo dos lotes torna-se uma nova frente – na paisagem não há limites, 
apenas unidade.
Há de se frisar que cada lote foi tratado separadamente do ponto de vista 
fundiário, suas divisas foram integralmente mantidas e o partido foi pensado 
para permitir fácil controle de acesso e segurança. A instalação de portões 
e cercamentos, apesar de não serem necessários, pode ser feita fácil e 
pontualmente sem que a integridade do conjunto seja comprometida.

INSERÇÃO URBANA

1 | Quadra 700 - Conjunto H
2 | Quadra 700 - Conjunto G
3 | Quadra 700 - Conjunto F
4 | Transposição proposta
5 | Ciclovia proposta
6 | Parque Urbano Sol Nas-

13 | Equipamento Comunitário (Cultural)
14 | Praça da QNP 24
15 | Vila Madureira
16 | Quadra 500 (Cond. Novo Horizonte)

escala 1 : 3.500

cente
7 | Equipamento Comunitário (Educação)
8 | Institucional
9 | Equipamento Comunitário (Segurança 
Pública)
10 |Templo/Ass. Social
11 | Equipamento Comunitário (Saúde)
12 | Equipamento Comunitário (Social)
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CORTE TRANSVERSAL
escala 1 : 400
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mento acústico do edifício e dos ambientes.
Proteção da Radiação Solar
A cobertura dos edifícios é a superfície que recebe radiação solar direta por mais tem-
po e com maior intensidade. Por isso segundo a norma de desempenho NBR 15575 
a unidade mais crítica que deve ser avaliada por simulação é a do último pavimento. 
Nos trechos sobre as unidades é utilizada telha em cor branca com alta refletância, 
isolamento térmico em lã de rocha (material de baixa densidade) e uma barreira de 
baixa emissividade em foil de alumínio para diminuir as trocas por radiação nas unida-
des do último pavimento. Nos trechos sobre as galerias de circulação, criamos uma 
cobertura sobrelevada composta de telhas opacas e translúcidas apoiadas sobre 
perfis metálicos tubulares.
A carta solar para a latitude de Brasília demonstra que todas as orientações recebem 
insolação, principalmente durante o verão. Para barrar de forma eficaz a radiação solar 
direta nas aberturas e fachadas, são utilizadas proteções solares horizontais contínuas 
com o ângulo limite de sombreamento α: 72°. A proteção solar horizontal é mais 
eficiente que a vertical pois barra a radiação solar direta nos picos de intensidade e 
sua forma contínua com o ângulo “α” infinito contribui com o mesmo efeito das aletas 
verticais. Venezianas em alumínio ajudam no sombreamento e são controladas de 
acordo com a necessidade do usuário. Portas venezianas de abrir em alumínio pinta-
das externamente de branco e internamente coloridas, permitirão ao prédio diferentes 
matizes ao longo do dia e ainda controlam a claridade e aumentam a privacidade 
dos quartos. A superfície externa branca das venezianas possui alta refletância e o 
alumínio, com baixa emissividade, não re-irradia calor para a unidade.

A CONSTRUÇÃO DO ARTEFATO

Visando obter os melhores índices de conforto, eficiência e economia de recursos, 
o projeto foi concebido considerando o máximo de racionalidade, modulação e em-
pregos de materiais consagrados tanto por sua eficiência construtiva, quanto por seu 
custo e desempenho ambiental. Por estes motivos optamos por adotar a alvenaria 
estrutural de bloco de concreto e laje painel treliçada como sistema construtivo prin-
cipal do edifício, abrindo exceção apenas nos estacionamentos para melhor aprovei-
tamento das vagas.
Inércia térmica
Inércia térmica é a solução que garante o desempenho térmico de edifícios para 
climas como o de Brasília com amplitude térmica alta no dia típico de verão. A inércia 
térmica atrasa e achata os picos de temperatura diários, deixando a faixa de tempe-
ratura interna numa zona de conforto para o usuário.  A simulação em Energy Plus da 
temperatura interna da unidade do último pavimento em comparação à temperatura 
externa (gráfico 1) demonstra o nível “Intermediário” das edificações projetadas se-
gundo a NBR 15575 de desempenho térmico de edificações habitacionais. A inércia 
é garantida nas unidades com sistemas de estrutura e fechamento com materiais de 
alta densidade. Ressalta-se que os revestimentos internos propostos não são isolan-
tes térmicos que inibem o efeito da inércia térmica (como gesso e lã de rocha).
Isolamento Acústico
A opção por um material denso de fechamento como o bloco estrutural de concreto, 
além de proporcionar uma alta inércia térmica, consequentemente garante o isola-

Lote

F1
F2
F3
F4
F5
F6
G1
G2
G3
G4
H1
H2
H3
H4

Área privativa
( m2 )

1706,61
1789,17
1902,09
1902,09
1789,17
1779,63
1902,09
1902,09
1902,09
1902,09
1780,74
1945,83
1836,93
1780,74

Circulação
( m2 )

454,27
477,77
509,91
509,91
477,77
475,05
509,91
509,91
509,91
509,91
475,37
522,36
491,36
475,37

Garagem
( m2 )

426,88
471,04
426,88
426,88
471,04
426,88
426,88
426,88
426,88
426,88
426,88
471,04
426,88
426,88

Área construída
( m2 )

2587,76
2737,98
2838,88
2838,88
2737,98
2681,56
2412,88
2412,88
2412,88
2412,88
2256,11
2468,19
2328,29
2256,11

C.A

1,42
1,36
1,43
1,43
1,36
1,43
1,42
1,40
1,40
1,42
1,38
1,36
1,36
1,38

T.O

0,45
0,44
0,46
0,46
0,44
0,46
0,46
0,45
0,45
0,46
0,45
0,44
0,44
0,45

0,33
0,32
0,34
0,34
0,32
0,34
0,33
0,33
0,33
0,33
0,32
0,32
0,32
0,32

Permebilidade

COBERTURA
1 | Cobertura sobrelevada
2 | Plataforma técnica

TÉRREO
1 | Acesso
2 | Área Condominial
3 | Unidade PcD - 2 dormitórios
4 | Unidade PcD - 3 dormitórios
5 | Elevador (previsão)
6 | Solário 
7 | Playground
8 | Pomar 
9 | Horta
10 | Vagas existentes
11 | Jardim / Praça linear
12 | Garagem
13 | Acesso veículos
14 | Jardim de resguardo das unidades no 
térreo
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Iluminação natural
A iluminação natural sem radiação direta (ofuscamento) foi premissa para o projeto 
dos ambientes internos. A opção da materialidade de pisos, paredes e forros em 
cores claras ajuda ao refletir e difundir a radiação solar difusa recebida. O átrio re-
cebe radiação solar difusa pela parte translúcida da sua cobertura e pelas laterais 
abertas. As superfícies internas do átrio em cores claras refletem a radiação difusa 
para as unidades.
Ventilação Natural
A ventilação natural, normalmente generalizada como solução de conforto térmico, 
se mal planejada pode levar as altas temperaturas do exterior para o interior da 
unidade e desfazer os atrasos dos picos de temperatura da inércia térmica. O pro-
jeto propõe a ventilação natural cruzada dentro da unidade com aberturas na altura 
do usuário. Para proporcionar velocidades do ar mais altas, as unidades opostas 
foram afastadas de tal forma que um átrio de circulação sombreado e ventilado se 
conforma, proporcionando trocas térmicas nas unidades. O térreo aberto e livre pro-
porciona a ventilação das galerias de circulação e consequentemente das unidades.
Umidade relativa do ar
Além de sequestrar carbono e produzir oxigênio, a arborização proporciona sombras 
e microclimas com maior umidade relativa do ar. As trocas térmicas entre os micro-
climas criados e os edifícios resulta em uma umidade relativa do ar mais alta que por 
sua vez, proporciona melhores condições de conforto ambiental para os usuários.O 
solo com maior umidade também eleva a umidade relativa do ar em decorrência da 
inércia térmica das gotículas de água. A umidade relativa do ar mais alta proporciona 
menores amplitudes térmicas.

UNIDADES
Em cada andar tipo foram dispostos 8 apartamentos de dois quartos (48,6m²) e 2 
apartamentos de três quartos (65,1m²), sendo que somados aos 2 apartamentos 
adaptados no térreo chegamos a um total de 32 unidades por lote. As unidades 
estão de acordo com todas as diretrizes do Programa Minha Casa Minha Vida da 
Norma de Acessibilidade NBR 9050 e da Norma de Desempenho NBR 15.575.
Procurando evitar o efeito enclausurado das circulações fechadas, o projeto pro-
põe o acesso às unidades através de passarelas que se desprendem das paredes 
laterais, provendo privacidade, ventilação e iluminação natural do trecho das unida-
des onde se concentram as instalações hidrossanitárias: cozinha, área de serviço 
e sanitários. Nas varandas, cachepôs fixos para plantas promovem a divisão entre 
unidades. 
O partido foi pensado para permitir fácil adaptação caso seja necessário reduzir o 
número de unidades face limitações do número de pavimentos ou vagas de estacio-
namento, sem comprometimento da sua proposta funcional e volumétrica.

PAVIMENTO TIPO (1, 2 e 3)

1 | Circulação e convívio
2 | Unidade tipo A (3 dormitórios)
3 | Unidade tipo B (2 dormitórios)

4 | Elevador (previsão)

UNIDADE TIPO A
3 DORMITÓRIOS

UNIDADE TIPO B
2 DORMITÓRIOS

SIMULAÇÃO DE ILUMINÂNCIA
APARTAMENTO 3 DORMITÓRIOS

UNIDADE TIPO A
3 DORMITÓRIOS
(ADAPTADA)

Dia 23/04 (15:30)

Dia 23/10 (15:30)

Dia 23/04 (9:30)

Dia 23/10 (9:30)

área útil =57,02m² 
varanda =8,09m² 

total =65,11m²
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caixa d'água de polietileno 
pré-fabricado + placa 
solar apoiados sobre 
plataforma metálica

janela basculante 
(vidro fosco nos 
banheiros)

sinalização da 
unidade habitacional

telha metálica ondulada 
branca + camada inferior 
de lã de rocha + barreira 
de foil de alumínio

rufo de chapa metálica 
galvanizada, acabamento 
natural - 170x25mm

guarda-corpo metálico 
tipo barra-barra  pintado 
de branco

veneziana de alumínio 
pré-pintada (externo 
branco, interno colorido) 
montada em estrutura de 
porta de abrir + porta de 
vidro de correr - ver DET 01

balanço em laje de 
concreto maciço 

faces internas em alvenaria 
estrutural de concreto 
masseadas e pintadas de branco

empena externa em alvenaria 
estrutural de concreto aparente

iluminação pública 
dedicada às calçadas

parque urbano

jardim/praça linear

garagem

galeria de circulação

P F

iluminação pública 
dedicada ao leito 

carrçavel

canaleta técnica 
pré-fabricada

elemento vazado 
de concreto

laje de concreto 
moldada em loco

laje painel treliçado 
H15+5 aparente

divisória entre 
unidades com 

cachepô metálico 
pintado de branco

calçamento em concreto 
alisado anti-derrapante

contenção do terreno 
em alvenaria estrutural

piso de concreto reforçado 
para tráfego de veículos

telha metálica trapezoidal tipo 
"sanduíche" + telha 

trapezoidal de policarbonato 
transparente sobre estrutura 

metálica tunular sobrelevada

O LAR, A VIZINHANÇA E A CIDADE

Com o objetivo de atender a demanda por novas unidades habitacionais e 
ao mesmo tempo contribuir plenamente para a construção do espaço urba-
no, o projeto dos novos edifícios para a quadra 700 no setor Sol Nascente 
surge como um mediador de diferentes atividades e escalas de uso da vida 
cotidiana: 
Por um lado busca potencializar e facilitar as atividades públicas dos futuros 
moradores, criando encontros coletivos variados que em última instância, os 
conectarão e os identificarão com este novo “seu” lugar; por outro, visa criar 
condições para uma vida condominial salutar e enriquecedora, uma real re-
lação de vizinhança, nos encontros diários nas galerias de circulação e nas 
áreas comuns intra-lote, seja ao contemplar o jardim, ao cultivar o pomar e a 
horta, ao descansar no solário e ao brincar no playground; por fim, almeja-se 
garantir a privacidade, segurança e o conforto necessários para que ao mora-
dor seja provida não somente uma unidade habitacional, mas um verdadeiro 
lar onde seus corações criem suas raízes.

Energia: Uso de painéis solares para 
aquecimento da água, iluminação das 
áreas comuns em LED, temporizado-
res, sensores de presença e medido-
res individualizados.

Ventilação: Uso de ventilação cruzada 
em todas as unidades potencializada 
pelo efeito chaminé da galeria de circu-
lação.

Água: Redução do uso de água potável 
com coleta e tratamento das águas plu-
viais para reuso em vasos sanitários e 
irrigação de jardins.

0           0.5           1                          2                                                    4m

CORTE PERSPECTIVADO
escala 1 : 60

Percurso Solar
Dia 23/04 (9:30)

Percurso Solar
Dia 23/10 (9:30)

Percurso Solar
Dia 23/04 (15:30)

Percurso Solar
Dia 23/10 (15:30)


