
CIDADE E HABITAÇÃO
Habitar é um verbo que se conjuga em intimidade, 
vizinhança e cidade. Em outras palavras, entendemos que 
ao fazer habitação, fazemos cidade. Com efeito, para além 
de abrigar adequadamente a demanda por habitações na 
Região Administrativa de Ceilândia, o presente projeto 
para Sol Nascente procura catalisar urbanidade em 
uma área de baixa densidade, principalmente através 
da disposição programática no térreo, da morfologia em 
blocos e da integração entre exterior/interior. Desse modo, 
o projeto ambiciona dar suporte a transformações de 
melhoria urbana mesmo após a sua implementação. 

TÉRREO E CONVÍVIO
Os edifícios propostos funcionam como infraestruturas de 
articulação urbana. Por um lado, respondem ao movimento 
das ruas principais através da criação de espaços para 

comércio, visando intensificar e garantir o florescimento 
de uma economia local. Por outro, atuam como conexão 
entre diferentes partes do bairro e, através das praças 
e pátios semi-públicos, proporcionam integração 
social e sentimento de pertencimento. Cabe notar o 
protagonismo do pedestre no projeto de espaços públicos, 
estimulando o convívio e a troca. Tivemos o cuidado 
para que a edificação proposta respeitasse a noção de 
público e privado, que comumente corresponde ao res 
do chão (público) e pavimentos superiores (privado), 
mas procuramos diluir essa separação rígida no térreo. 
Moradores e transeuntes interagem através da fluidez 
visual e espacial entre pátios semi-públicos, calçadas e 
praças. Como dissemos, um programa de habitação é 
capaz de funcionar como mecanismo de reestruturação 
urbana e social, oferecendo novas maneiras de morar, de 
se locomover, de estar no espaço público, de ser cidadão.

ECONOMIA E AMBIENTE
Os edifícios intercalam lâminas de três pavimentos 
(voltadas para as ruas locais) e quatro pavimentos (ruas 
principais), de modo a formar uma sequência de quatro 
blocos perpendiculares uns aos outros. São projetados 
140 apartamentos em todo o conjunto (lotes B1 e 
B2). Os vazios gerados entre os prédios garantem vista 
desimpedida, atravessamento de ventos predominantes 
e iluminação natural a todos apartamentos. Os vazios 
também geram pátios internos por entre os blocos: áreas 
de convívio dos moradores. Foram adotados diversos 
dispositivos corretores do excesso de insolação foi 
assegurada a ventilação cruzada em todas as unidades 
residenciais. As faces mais castigadas pelo sol foram 
protegidas com quebra-sol de diferentes tipos: venezianas 
de alumínio, cobogós cerâmicos e recuos formados pela 
disposição do próprio edifício.

MORFOLOGIA

Disposição arquitetônica 
define tanto ambientes 

interiores, quanto a forma 
dos espaços públicos.

VIZINHANÇA

Quatro ‘blocos-tipo’ 
formam unidades 

de vizinhança de 35 
apartamentos.

ESTRUTURA E VENTOS

Cada bloco é formado por 
4 ‘lâminas’ intercaladas e 
integradas por circulação  

aberta, garantindo  
ventilação cruzada e 

iluminação natural para 
todos os apartamentos. 

COMÉRCIO E ACESSOS

Ruas principais recebem 
frente comercial e acessos 

de pedestre. Ruas locais 
têm residências no nível 

térreo e acessos de 
veículos do conjunto.
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Rua Pátio

Terminal 
Rodoviário

Ruas principais têm 
térreo comercial

Praças integram ruas 
principais e a rotina 
mais sutil das vias 
locais

Pátio interno semi-
público proporciona 
áreas de convívio aos 
moradores

Ruas locais têm residências 
no nível térreo e acessos 
de veículos ao conjunto 
(indicados em azul)

Parque Linear 
Pequizeiro

CONJUNTO B1 e B2

CONJUNTO F1 eF2

CONJUNTO V1 e V2

CONJUNTO P1 e P2

CONJUNTO W1 e W2

CONJUNTO Q1 e Q2

Parque Linear 
Pequizeiro

CORTE PRAÇA

A praça foi concebida como espaço 
de integração e transição entre o 
movimento das ruas principais e a 
rotina mais sutil das vias locais – e 
como infraestrutura de amenização 
climática

CORTE URBANO

Disposição arquitetônica define 
tanto ambientes interiores, quanto 

a forma dos espaços públicos

A escala dos edifícios propostos 
dialoga com habitações existentes 

no entorno

PLANO URBANO
E PLANTA DE COBERTURA

Além do contexto pré-
existente, o projeto também 

considerou de forma 
cuidadosa o plano urbano 

traçado para o bairro

CORTE PÁTIO

Pátio interno semi-público 
proporciona áreas de 
convívio aos moradores

PROJETO E CONTEXTO URBANO 
A escala dos edifícios propostos dialoga com habitações 
existentes no entorno. Os edifícios são dispostos em 
blocos que conformam quadras e espaços abertos 
conectores, atuando dentro da escala de baixo gabarito 
(4 pavimentos) do contexto urbano. Além do contexto 
pré-existente, o projeto também considerou de forma 
cuidadosa e profunda o plano urbano traçado para o 
bairro. Em especial, consideramos a hierarquia de vias 
locais e vias principais – que implicam diferentes escalas, 
disposição comercial e posição de acessos no edifício 
proposto – bem como a conexão com infraestruturas de 
transporte (terminal rodoviário) e de lazer (praças e 
Parque Linear Pequizeiro) – que implicam no aumento do 
fluxo de moradores nos caminhos que levam para essas 
áreas (valorização de pontos comerciais, demanda pelo 
uso da ciclovia, etc.).

FORMAÇÃO DE UNIDADES DE VIZINHANÇA
Entende-se como grande desafio do projeto a criação 
de espaços que encorajem senso de comunidade e 
a noção de pertencimento. Para o desenvolvimento 
de espaços qualitativos, as composições dos novos 
edifícios conformam áreas livres dentro de uma hierarquia 
espacial, gerando atalhos urbanos, de modo a garantir 
a permeabilidade do conjunto, oferecendo áreas 
convidativas e seguras. Tais espaços são concebidos 
para funcionar de forma polivalente,  possibilitando 
a inserção de diversas atividades comunitárias não 
pré-determinadas, e que venham da própria população 
local. Algumas possibilidades de uso imaginadas são: 
feiras livres, assembleias, festas culturais e atividades 
esportivas. As calçadas ao redor dos conjuntos 
configuram-se como áreas de maior permeabilidade do 
solo, contando assim com maior densidade de vegetação e 
fornecendo sombreamento adequado ao passeio.

100 20 50m

HIERARQUIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS
As unidades de apartamentos compõem pequenos 
blocos que se agrupam em edifícios compactos e bem 
ventilados, conformando pátios internos (semi-públicos) 
e espaços externos de caráter público. Outra característica 
de implantação dos edifícios no terreno é que sua 
configuração desestimula a colocação de grades nas áreas 
externas, reforçando o potencial de integração social 
entre moradores do bairro. 

Há iluminação natural 
em todos os cômodos e 

ventilação cruzada na sala, 
cozinha e área de serviço

Sombreamento das 
fachadas através de 
recuos e venezianas

Reuso de águas cinzas

Captação de energia 
solar para aquecimento 

de água

Caixas d’água sobre as escadas 
apreveitam a estrutura e facilitam 

acesso de manutenção predial

Redução sobre a infraestrutura do 
bairro através da permeabilidade do 
solo e reuso de águas pluviais para 

manutenção da vegetação urbana

Norte

QUADRO DE ÁREAS CONJUNTO B1 e B2

140 Apartamentos de 51m2 (útil 42,5m2), sendo 8 aptos. para 
PCD 
31 Unidades comerciais de 40 a 45m2 , resultando em 1375m2

2468m2 área livre de edificação (40%)

11.746m2 Área total construída
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Um apartamento

Telha metálica, 
incl. 10%

Reservatório 
de água

Circulação
(corredores cobertos) Indicação de possibilidade de 

elevador ao lado da escada

Lote B1
Pátio semi-público, 

área: 400m2

Unidades comerciais têm 
entre 40 a 45m2 cada

Unidades comerciais somam 
1375m2 no conjunto de 

lotes B1 e B2

Lote B2

Solstício de inverno 
(21 de junho)

Solstício de verão 
(21 de dezembro)

1

2

1. PÁTIO

Vista do pátio interno 
aos blocos residenciais 

2. RUA LOCAL

Acesso de veículos e 
escala adequada ao 

entorno das ruas locais

PAVIMENTOS 1 E 2

Planta de um dos ‘blocos-tipo’ 
com 12 aptos. por pavimento

ESTUDO DE INSOLAÇÃO DE UM DOS 
‘BLOCOS-TIPO’

A fim de compreender a demanda 
por proteção solar, estudamos a 
insolação nos períodos críticos 
do ano. Foram adotados diversos 
dispositivos corretores do excesso 
de insolação, incluindo venezianas 
de alumínio, cobogós cerâmicos e 
recuos formados pela disposição do 
próprio edifício.

PAVIMENTO 3

Planta de um dos ‘blocos-tipo’ 
com 6 aptos. por pavimento

PAVIMENTO TÉRREO

HABITAÇÃO E ACESSIBILIDADE
São projetados 140 apartamentos em todo o conjunto. 
No térreo, ruas principais recebem frente comercial e 
acessos de pedestre e ruas locais têm residências e 
acessos de veículos e pedestre ao conjunto. Desses 
apartamentos no térreo, 8 são previstos para PCD (dois 
por bloco). Há 72 vagas ao todo, sendo 8 para PCD. 
Um fator importante a ser ressaltado é o fato das 
vagas de carro não estarem na projeção das unidades 
residencias. Em outras palavras, o desenho interno dos 
apartamentos não foi obrigado a seguir uma modulação 
imposta pelo tamanho de um automóvel. Muito pelo 
contrário, os ambientes internos têm suas dimensões e 
interrelação espacial de forma a respeitar e estimular 
os modos de habitar brasileiros. Além disso, se 
considerarmos os horários de fluxo de carros – saída de 
manhã e volta à noite – é possível imaginar que o espaço 
destinado a vagas pode ser utilizado como extensão das 
áreas comuns de convívio do conjunto.

20 6 10m 20 6 10m

50 10 15m

2 apartamentos para PCD por ‘bloco-
tipo’ (8 no conjunto de lotes B1 e B2)

Acessos veículos
(indicados em azul)

Acessos pedestres 
(indicados em vermelho)

Norte
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Painel azul - bandeira fixa

Esquadria de alumínio

Bloco estrutural cerâmico

Vagas em concregrama

Pavimentação de 
intertravado de concreto

Laje pré-fabricada

Cobogó de tijolo maciço

Veneziana de alumínio
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HABITAÇÃO tipo |  51,04m2 (Segue NBR 15575)
33 unidades por ‘bloco-tipo’ (132 ao todo nos conjuntos B1 e B2)

HABITAÇÃO PCD  |  51,04m2 (Segue NBR 15575)
Duas unidades por ‘bloco-tipo’ (8 ao todo nos conjuntos B1 e B2)

INTERIOR DE UM APARTAMENTO 

Dimensões e interrelação espacial dos 
ambientes internos respeitam e estimulam 

os modos de habitar brasileiros, além 
de garatir ampla ventilação cruzada e 

iluminação natural. 

VISTA PARA O PÁTIO INTERNO

Distância generosa entre unidades 
garante privacidade para cada unidade, 

mantendo a relação de vizinhança e 
estimulando a convivência.

MATERIAIS 

Uso de materiais comuns na construção 
civil brasileira reduzem o orçamento 

consideravelmente, sem, com 
isso, reduzir a atenção a aspectos 

funcionais, estéticos, e sociais. 

MORAR
Os ambientes atendem as medidas mínimas exigidas 
pelo programa de necessidades sem comprometer a 
qualidade dos espaços e a acessibilidade. A otimização 
dos espaços gerou módulos compactos, que garantem 
uma positiva densidade demográfica sem abrir mão do 
conforto e privacidade dos apartamentos. Em projetos 
de habitação de interesse social, além de beneficiar 
um maior de famílias e reduzir o custo de implantação 
do projeto, densidade significa convívio e potencial 
de transformação urbana através da formação de uma 
economia local. 
Os conjuntos B1 e B2 contam com um total de 140 
unidades habitacionais, prevendo que 5% destas já sejam 
adaptadas para Pessoas com Deficiência (PCD). Os blocos 
tipo (4 nos conjuntos B1/B2) seguem o mesmo conceito: 
os ambientes de longa permanência estão voltados para 
o exterior da edificação garantindo maior incidência de 
iluminação natural e privacidade. Já os ambientes de 
serviço com aberturas altas estão voltados para parte 
interna, onde concentram-se as circulações. O corredor é 
aberto, pois o entendemos como uma duplicata do chão, 
além de ser um mecanismo de interação entre vizinhos.
Considerando o clima predominante da região, a 
preocupação com ventilação foi uma das principais 
diretrizes de projeto na elaboração das unidades 
habitacionais. Há iluminação natural em todos os cômodos 
e ventilação cruzada na sala, cozinha e área de serviço.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL
Nas suas diversas escalas, o projeto é concebido para 
responder a demandas ambientais e sociais do local. 
Suas unidades contam com iluminação natural em todos 
os ambientes, ventilação cruzada e sombreamento das 
fachadas através de recuos e venezianas. Os edifícios 
contam ainda com sistemas prediais de aquecimento 
solar de água e de reuso de águas cinzas. É feita ainda 
a coleta da água da chuva nas áreas externas e nos 
estacionamentos, ambos pavimentados em concregrama, 
contribuindo assim com a redução sobre a infraestrutura 
do bairro através da desaceleração de águas de chuva.
A permeabilidade proposta incentiva e acomoda diversas 
atividades de caráter comunitário que surgirão a partir 
dos habitantes. Estes espaços possuem elementos 
temporários – como por exemplo estruturas para feira 
– e outros fixos que funcionarão ao mesmo tempo 
como microinfraestruturas compartilhadas e elementos 
apropriáveis. 

PARTICIPAÇÃO LOCAL
O sistema construtivo proposto, bem como os materiais 
estruturais e de revestimento escolhidos, facilitam 
a participação local na mão de obra e fornecimento 
de materiais. Dessa forma, o projeto contribui para o 
desenvolvimento social sustentável com o seu entorno, 
reduzindo gastos de transporte para a obra e fortalecendo 
a economia local.

MÉTODO CONSTRUTIVO

O método construtivo consiste em alvenaria 
estrutural (bloco estrutural cerâmico) autoportante. 
Entre as muitas vantagens desse método, podemos 
citar: agiliza a obra, reduz a quantidade de mão 
de obra necessária (pois já funciona como parede 
acabada), reduz o desperdício na obra (sem 
fôrma). No térreo comercial, conseguimos vãos 
maiores com o uso de elementos de concreto 
pré-fabricados (vigas e pilares), a fim de receber a 
carga dos pavimentos acima.

Esquadria de alumínio

Bloco estrutural cerâmico

Veneziana de alumínio

Caixas d’água sobre as 
escadas apreveitam a 

estrutura e facilitam acesso 
de manutenção predial

Unidades de vizinhança 
formadas por blocos de 35 

apartamentos facilitam a 
gerência dos espaços comuns

Comércio voltado para as 
ruas onde preve-se maior 

movimento  

Circulação horizontal bem 
iluminada e ventilada ao 

redor de um pátio interno é 
também lugar de encontros

Ruas locais com  
apartamentos no térreo e 

altura da edificação reduzida 
para se aproximar da escala 

da urbanização proposta

Captação de energia solar 
para aquecimento de água

Laje pré-fabricada

Sistema de pilares e vigas 
pré-fabricados de concreto

Acesso principal do conjunto 
nas ruas comerciais
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