
Para este projeto procuramos inspiração no humanismo presente da proposta original 
de Brasília e resgatar a escala doméstica idealizada por Lucio Costa, criando acima de 
tudo uma unidade de vizinhança. Assim o projeto resgata estes valores de abertura e 
generosidade do espaço público, elemento unificador que dissolve barreiras, promove a 
integração e convida à fruição da natureza e do convívio com o outro.    
 
Implantação 
O partido que usamos para definir a implantação dos blocos, responde diretamente às 
diretrizes urbanísticas que embasam o novo plano de urbanização do Setor Sol Nascente. 
Deste documento que define as condições humanas e naturais que devem estar presentes 
nos projetos posteriores, o tratamento das áreas de preservação ambiental e sua 
requalificação com novos parques urbanos, parece-nos fundamental. Assim desde o início 
pela proximidade que o conjunto tem com o parque do Grotão pensamos no projeto como 
uma continuação deste parque e um acesso privilegiado a ele. 
Para consolidar esta ideia, colocamos no coração da implantação um parque linear que 
atende não só aos moradores do conjunto mas também à toda vizinhança que assim 
passa a contar com um corredor verde de acesso ao Parque do Grotão. 
Atendendo a todos os afastamentos de 5 metros exigidos pelo estudo urbanístico, o 
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corredor verde que é gerado permite a instalação de diversos equipamentos agrupados 
em clareiras no meio do espaço profusamente arborizado. Fazendo a ligação entre 
estas clareiras existirá um caminho para pedestres que serpenteia ao longo de toda a 
intervenção e utiliza os mesmos atravessamentos do estudo urbanístico. A clareiras 
podem abrigar programas como praças, parque infantil e aparelhos de ginástica.
 
Diversificação programática do Corredor verde
Reforçando o carácter público da intervenção, propomos uma diferenciação programática 
do parque com a implantação de áreas comerciais com a possibilidade de instalação 
de decks no novo parque. Cada bloco conta então com uma área comercial que para 
além de acrescentar mais dinamismo e movimento ao parque, pode contribuir para a 
diversificação programática oferecendo à população áreas dedicadas não só ao lazer mas 
também ao trabalho. 
Cremos que esta diversificação é importante para a segurança, e qualidade de vida da 
população que pode assim contar com um comércio de proximidade
Este corredor verde urbano é portanto um espaço público, de convívio e fruição dos 
moradores e não que articula toda a implantação. Para reforçar esta intenção propomos 
também um tratamento diferenciado das vias transversais, ao nível do piso em bloquete, 
para que possam ter uma leitura de vias vicinais.

Racionalidade e modularidade 
Quando tratamos uma área desta dimensão temos de contar com um balanceamento 

correto entre densidade e espaço público. 
A natureza da habitação coletiva sugere um projeto racional e modular. Ao mesmo 
tempo, procuramos atender às diretrizes do projeto que demandam uma obra rápida e 
eficiente. A construção pré-fabricada de concreto responde às  
Partimos do módulo base de 2,60m que define a largura dos cômodos. Temos uma 
estrutura monolítica de concreto, composta por pilares e vigas, com lajes e vedações em 
painéis de concreto pré-fabricados. O módulo estrutural é de 7,80 x 5,5m, sendo que 
cada bloco possui uma junta de dilatação ao meio permitindo que seja construído em 
duas etapas. As lajes de concreto possuem 10cm de espessura. 
As fachadas frontais são compostas pelo módulo de 1,30m, alternando entre painéis 
de concreto e janelas. Os painéis de fachada são uma solução rápida que garante 
uniformidade de acabamento e rapidez na montagem. São pintados com tinta cor 
terracota, que remete aos tons da paisagem e torna os edifícios mais integrados à 
sua envolvente. Os módulos de janela dos quartos são compostos por um peitoril 
de concreto natural e esquadria de alumínio com duas folhas de correr. Nas salas, 
as esquadrias de alumínio ocupam todo o vão e as varandas possuem guarda corpo 
metálico pintado de branco. 
Já as fachadas voltadas para a circulação interna são compostas por painéis de concreto 
até a altura de 2,10m e janelas projetantes de alumínio tipo máximo ar. A circulação 
externa é em laje impermeabilizada de concreto nível 0 com guarda-corpos em tela 
expandida. As escadas são em concreto moldado in loco e guarda corpo e corrimões de 
perfis metálicos com tela expandida pintados de branco.  



LOTES
AFASTAMENTOS LATERAIS 5M
AFASTAMENTOS FRONTAIS 7M
IMPLANTAÇÃO BLOCO TIPO 2
IMPLANTAÇÃO BLOCO TIPO 1

DIAGRAMA ÁREAS VERDES

DIAGRAMA ACESSOS

DIAGRAMA AFASTAMENTOS

ACESSO AUTOMÓVEL (COBOGRAMA)
CLAREIRAS
ACESSOS ACESSÍVEIS PARA PEDESTRE
PERCURSO PEDESTRE
DECK EM ESPAÇOS COMERCIAIS

ESPAÇOS VERDES DISPONÍVEIS

FACHADA DO CONJUNTO

IMPLANTAÇÃO

CORTE TRANSVERSAL



PLANTA SUBSOLO

PLANTA PILOTIS

PLANTA DE COBERTURA

SISTEMA DE RECOLHA 
DE ÁGUAS PLUVIAIS

RAMPA ESTACIONAMENTO
INCLINAÇÃO MÁX. 20%

ESTACIONAMENTO
5 VAGAS + 2 PNE
139,49m2

JARDIM DE BAMBUS
37,24m2

ACESSO 
PEDESTRE

ACESSO 
PEDESTRE

AXONOMETRIA 
EXPLODIDA

ESTACIONAMENTO 
SUBSOLO

PILOTIS

CIRCULAÇÕES 
VERTICAIS

BLOCO RESIDENCIAL 
TIPO 1

PLANTA RESIDENCIAL TIPO 1

PLANTA RESIDENCIAL TIPO 2

ACESSO 
PEDESTRE

DECK
75,12m2

COMÉRCIO
75,12m2

RESERVATÓRIO 
34MIL L

RESERVATÓRIO 
34MIL L

SUBSOLO
19 VAGAS
587,58m2



APARTAMENTO 3 QUARTOS
ÁREA ÚTIL= 56,14M2

ÁREA BRUTA= 64,72M2

APARTAMENTO 2 QUARTOS ADAPTADO
ÁREA ÚTIL= 56,14M2

ÁREA BRUTA= 64,72M2

APARTAMENTO 2 QUARTOS
ÁREA ÚTIL= 44,08M2

ÁREA BRUTA= 45,06M2

QUARTO 3
9,40M2

QUARTO 3
9,40M2

SALA
12,21M2

QUARTO 2
9,30M2

COZ
5,33M2

IS
2,84M2

QUARTO 1
9,30M2

SALA
14,96M2

QUARTO 2
9,28M2

IS
5,04M2

COZ + AS
5,35M2

QUARTO 2
9,50M2

COZ
8,00M2 IS 1

2,84M2

CIR
2,30M2

QUARTO 1
9,30M2

SALA
9,75M2

IS 2
2,95M2

LAV
2,1M2

O Edifício - Volumetria
Nossa solução parte de um bloco tipo que pretende ser o mais conciso possível em termos de ocupação do solo de forma a liberar 
espaço para o corredor verde no interior do quarteirão, que é exclusivamente para pedestres. Confirmando esta premissa, optamos por 
concentrar a maior parte do estacionamento no subsolo.  
Volumetricamente cada edifício divide-se em dois blocos unidos pelas circulações verticais e galerias de acesso aos apartamentos. 
Com esta opção garantimos que todos os cômodos possuem ventilação natural, concentrando as áreas de serviço no interior do bloco e 
otimizando as instalações hidráulicas. Desta forma liberamos as frentes do edifício, oferecendo uma solução esteticamente mais limpa e 
contínua para as fachadas. 
As volumetrias propostas respeitam os afastamentos previstos nas diretrizes do projeto, sendo o afastamento frontal de 7m e os 
laterais de 5 metros em cada parcela. No afastamento voltado para a rua principal propomos uma frente arborizada e os acessos ao 
estacionamento do pilotis. 
As fachadas cegas nas laterais dos edifícios podem ser usadas para intervenções artísticas como o grafite ou como paredes verdes, 
quebrando com a uniformidade do conjunto ao permitir um lugar de apropriação pelos moradores.  

VENTOS
ÁGUAS PLUVIAIS
INSOLAÇÃO

CORTE LONGITUDINAL

FACHADA PRINCIPAL NW FACHADA LATERAL

CORTE TRANSVERSAL



SOLSTÍCIO DE INVERNO

SOLSTÍCIO DE VERÃO
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CARTA SOLAR DE  BRASÍLIA

INSOLAÇÃO DURANTE O PERÍODO DA MANHÃ - BLOCO PROTEGIDO PELOS BRISES HORIZONTAIS INFINITOS

PERÍODO DE MAIOR INSOLAÇÃO E VARIAÇÃO TÉRMICA - BLOCO PROTEGIDO POR BRISES HORIZONTAIS E VERTIC-

AIS FINITOS

METODOLOGIA DA ANÁLISE

ESCOLHEMOS DUAS DATAS QUE SE ENCONTRAM NO PERIODO DE MAIOR  INSOLAÇÃO: 14H30 DOS DIAS 11 SE-

TEMBRO E 4 DE NOVEMBRO.

PAR ESTES DOIS DIAS OBTEMOS OS SEGUINTES ÂNGULOS DE INCIDÊNCIA:

ALFA: 55 GRAUS E 61 GRAUS 

BETA: 38 GRAUS E 68 GRAUS RESPECTIVAMENTE

BRISE VERTICAL FINITO, PROFUNDIDADE 40CM

BRISE HORIZONTAL INFINITO, PROFUNDIDADE 40CM

VENTO DOMINANTE NO PERIODO CHUVOSO

VENTO DOMINANTE A PARTIR DE MARÇO

VENTO DOMINANTE NO PERÍODO DE ESTIAGEM

INCIDÊNCIA 11 DE SETEMBRO

INCIDÊNCIA 4 DE NOVEMBRO

ORIENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO

O edifício – Estratificação Funcional
Na intervenção, para podermos atender a todos os afastamentos, contamos com dois;  
tipos distintos de edifício.
O Edificio tipo 1 tem 26 apartamentos distribuídos da seguinte forma: três pisos 
residenciais com oito apartamento cada, sendo quatro de dois quartos e quatro de três 
quartos; e dois apartamentos adaptados de dois quartos no pilotis. Dos 26 apartamentos, 
12 são de 3 quartos e 14 de 2 quartos. Tal como já justificado, propomos ainda um espaço 
comercial com deck virado para o corredor verde. 
O Edificio tipo 2 que conta com 20 apartamentos, duas vagas de estacionamento para os 
apartamentos adaptados e 18 vagas para as restantes unidades. Dos 20 apartamentos, 14 
são de 2 quartos e 6 de 3 quartos.  
No total o conjunto possui 168 apartamentos de três quartos, 138 de dois quartos e 28 de 
apartamentos adaptados com dois quartos, somando 334 apartamentos. 
Para a tipologia de 3 quartos temos uma área bruta de 64,72m2 e útil de 56,14m2. Para 
a de 2 quartos temos uma área bruta de 49,92m2 e útil de 43,92m2. O apartamento 
adaptado tem área bruta de 45,06m2 e área útil de 44,08m2.
Com relação ao estacionamento, há uma vaga coberta livre para cada apartamento, sendo 
26 vagas no total no Edifício tipo 1 e 20 vagas no Edifício tipo 2. No pilotis encontram-se 
as duas vagas de deficiente, junto ao acesso aos apartamentos, e cinco vagas livres. No 
subsolo temos 19 vagas livres.
 
Condições Bioclimáticas e Sustentabilidade
Quando libertamos o solo ao redor dos blocos para gerar o corredor verde possibilitamos 
uma vizinhança sustentável ambiental e socialmente. 
A proposta pretende ocupar apenas a projeção dos blocos, liberando 62% do solo como 
área permeável. Esta superfície inclui jardins, circulação de automóveis em cobograma, 
percursos em terra compactada natural ou decks de madeira que servem o comércio. 
Escolhemos como partido de implantação duas faixas paralelas às vias principais. Esta 
opção mostrou-se pacífica em termos de aproveitamento dos ventos dominantes de 
verão que surgem no quadrante sul e sudeste, a que permitem uma correta ventilação 
de todos os blocos longitudinalmente. Para evitar fenômenos de corredor de ar neste 
período, as circulações verticais funcionam como barreiras que desaceleram estes ventos. 
Nos restante períodos do ano conseguimos ainda uma ventilação correta, desta vez 
aproveitando os ventos do quadrante leste e noroeste. 
A separação do bloco em dois volumes ligados pela circulação exterior permite que todos 
os apartamentos tenham ventilação cruzada.
Outra vantagem que temos com a nossa implantação é a perpendicularidade das 
fachadas principais em relação ao percurso do sol. Este fato permite-nos ter, nas épocas 
de maior insolação, as fachadas principais protegidas (ver esquema). 
As fachadas principais viradas ao quadrante NE pegam o sol da manhã, orientação mais 
favorável, contando apenas com um brise horizontal infinito que projeta 40cm para as 
horas mais próximas do meio dia. Nas horas de maior incidência solar, entre 11h e 13h, 
o sol incidirá nas fachadas cegas. A partir das 13hs o sol incide no quadrante NW. Para 
proteger desta insolação, propomos brises verticais que projetam 40cm e garantem uma 
proteção de 50% do vão até as 16h. Os brises verticais são elementos leves em concreto 
pré-moldado. No caso dos horizontais são a projeção da laje. 
Prevemos também um sistema de coleta de águas pluviais, que poderão ser reutilizadas 
na rega dos espaços verdes e águas de serviço dos apartamentos. A água da chuva será 
filtrada e coletada para um reservatório enterrado, de onde será bombeada para uma 
caixa d’água na cobertura. Os reservatórios enterrados terão a capacidade de 34mil 
litros cada, sendo que cada edifício terá dois localizados ao lado das caixas de escada, 
representando um total de 68mil litros por bloco. 


