
HABITAÇÃO COLETIVA EM SOL NASCENTE

PARTIDO ARQUITETÔNICO 

1) Os lotes, medindo aproximadamente 45x35m, são independentes 
e demandam recuos de 5m em todas suas faces. O espaço negativo 
das áreas ocupáveis configura uma malha de vazios. 

2) A implantação através de blocos perimetrais com ventilação 
cruzada resulta na solução mais densa para os lotes. Esta ainda 
delimita os eixos livres da malha, gerando um tecido urbano 
permeável. A solução dos blocos perimetrais, no entanto, gera 
áreas com baixa incidência solar (ver diagrama de insolação da 
prancha 05)

3) Eliminando tais pontos críticos, garantimos o conforto térmico 
para todas as unidades, além de criar um tecido urbano diverso. 

4) Os espaços subtraídos geram espaços livres adjacente aos eixos. 
A implantação resulta em uma rede de espaços livres composta de 
vias, alamedas, pátios e praças com diferentes usos

Os 14 lotes que abrigarão as Unidades Habitacionais Coletivas no Setor Habitacional Sol Nascente na Região 
Administrativa de Ceilândia – RA IX estão localizados entre quadras de residências unifamiliares, objeto de regularização 
fundiária, e lotes institucionais. A área é ainda envolta pelo parque urbano. O projeto representa uma oportunidade de 
atender a demanda de moradia digna, além da construção de um território com novas infraestruturas e espaços de 
convívio de qualidade para a cidade.

A configuração espacial proposta respeitou os limites individuais de cada lote. Os espaços livres, por sua vez, criam 
conexões do conjunto edificado com a malha urbana e com os sistemas de circulação. A escala desta malha forma uma 
rede permeável, conectando as residências unifamilares aos equipamentos institucionais, e a diferentes trechos do 
parque urbano. A diversidade de usos e atividades nestes espaços somados aos acessos e aberturas das edificações 
voltadas para as vias criam uma infraestrutura caminhável e ativa. A sinergia dos espaços livres potencializa e multiplica 
as possibilidades de usos e ocupação, além de reforçar a coesão do conjunto edificado com o entorno.

Segundo o MDE-RP 074-09 foram estimadas para os 14 lotes de Habitação Coletiva 248 unidades habitacionais, 
totalizando 924 habitantes. Visamos otimizar a ocupação dos lotes, balanceando a ocupação com a oferta de áreas 
comuns. O projeto dispõe de 332 unidades habitacionais de 2 quartos e 108 unidades habitacionais de 3 quartos, 
totalizando 440 unidades habitacionais que abrigam 1976 habitantes. O resultado supera o dobro da ocupação 
prevista, garantindo conforto térmico-luminoso em todas as unidades, além de garantir áreas de convívio e lazer.
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Os lotes são ocupados por 
edificações fragmentadas em 
volumes menores definidos pelos 
vazios e pelos acessos. Foram 
propostos acessos em todo o 
perímetro do lote ativando as vias 
do entorno. Os edifícios elevados 
em relação a via são acessados por 
escadas e rampas. 

Duas tipologias de  circulação 
vertical e distribuição dos 
apartamentos foram propostas: 
eixo vertical de circulação central e 
distribuição por passarelas soltas 
da fachada do edifício. Essas duas 
tipologias criam uma interação com 
as vias e com a vista dos pátios. A 
fragmentação das volumetrias, os 
acessos dispersos, a diversificação 
da composição das aberturas na 

fachada, a multiplicidade de usos 
e formatos das praças geram uma 
paisagem mais diversificada e 
dinâmica, estimulando os percursos, 
usos e a vida nos espaços livres. 

As edificações são compostas por 
4 pavimentos tipo iguais (T+3). Elas 
são compostas pela variação de 7 
unidades habitacionais distintas. 
As unidades diferentes foram 
concebidas de forma a garantir a 
melhor insolação dos ambientes e 
privilegiar as vistas.

As diferentes unidades habitacionais 
somadas às diferentes formas 
de acesso e circulação, formam 
edifícios que podem se agrupar 
de diferentes formas. A partir da 
variação destas composições de 
elementos criamos três tipologias 
de ocupação dos lotes que se 
repetem em todo conjunto com 
pequenas variações entre os lotes. 
Desta forma, produzimos um tecido 
diverso a partir da repetição de 
elementos iguais. 

Os edifícios delimitam os pátios 
nos miolos de quadra. Tanto os 
apartamentos quanto os pátios 
estão elevados em relação às 
vias. Esta configuração determina 
o uso voltado aos moradores do 
lote, garantindo maior segurança e 
privacidade, contudo, mantendo os 

conectados às áreas públicas. Esse 
platô elevado está localizado sobre 
o estacionamento semi enterrado. 
O platô é envolto por áreas 
ajardinadas elevadas com bancos 
em seu perímetro que fazem a 
transição com os espaços públicos 
e coletivos. O acesso aos platôs 
é feito por meio de escadarias e 
rampas acessíveis conforme NBR 
9050 atualizada. 

O projeto adota estratégias de 
sustentabilidade ambiental e 
aproveitamento dos recursos 
naturais, a partir de: 

- Melhor orientação solar das 
unidades garantindo conforto 
ambiental, ventilação cruzada 
e melhor aproveitamento da 
iluminação natural; 

- Eficiência energética através da 
implantação de painéis solares para 
aquecimento da água,  e de painéis 
fotovoltaicos para  iluminação das 
unidades habitacionais e áreas 
comuns através de lâmpadas LED. 

- Redução do consumo de água 
potável através da captação e 
tratamento das águas pluviais 
para reuso em vasos sanitários e 
irrigação de jardins. Além disso, é 
proposta a utilização de válvulas de 
controle de pressão nos sanitários.

CONCEITO DE OCUPAÇÃO DO LOTE
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PRACINHA:  Adjacentes 
às vias, alamedas 
e travessas, podem 
estar na esquina 
ou no meio do lote. 
Interagem com o pátio 
elevado do miolo de 
quadra e assumem 
usos e funções 
diversas para públicos 
de diferentes faixas 
etárias. Podem ser 
hortas urbanas, áreas 
de jogos, esportes e 
brincadeiras. Podem 
ainda ser dotadas de 
bicicletários e mesas 
de piquenique.

Área com parquinho, voltada às crianças menores e suas 
famílias. Dispõe de caixa de areia e brinquedos. Conecta-se 
a partir de passagem em nível com praça do outro lado da via 
prevista no projeto urbanístico de parcelamento. Por estar mais 
distante das habitações, a praça pode possuir equipamentos 
de skate, atraindo jovens de diferentes faixas etárias. 

É formada a partir de 4 esquinas abertas de 4 lotes 
adjacentes, que integradas formam a maior área livre do 
conjunto.  Dispõe de equipamentos para práticas esportivas 
e quadras recreativas. 

Rua compartilhada em nível: garante a fluidez do pedestre e 
a continuidade da alameda. Dispõe de arborização e bancos. 
A faixa de rolamento é separada da calçada por balizadores.

Ruas internas exclusivas para pedestres: similar a alameda, 
com passeio, mobiliário e áreas gramadas e arborizadas, 
também conta com pomar de árvores frutíferas da região 
adequadas para arborização urbana.

Via segregada da calçada 
possui passeios arborizados 
com bancos e pista de cooper. 
Trechos do meio fio dispõem 
de vagas 90 graus previstas 
no projeto urbanístico.

As travessias em nível garantem a 
segurança e fluidez priorizando o 
pedestre. Também contribuem para a 
integração dos lotes e entorno através 
da criação de percursos e integração dos 
espaços livres do conjunto e do entorno.

VIAS TRAVESSAS VIAS TRAVESSAS

VIAS PERIMETRAISTRAVESSIAS EM 
NÍVELALAMEDA E PRACINHA

PRAÇA CENTRAL

Pátio elevado delimitado pelas edificações ao 
seu redor, representa a área de convivência 
dos moradores do lote. Conta com áreas para 
churrasco e solarium.

PÁTIO /MIOLO 
DE QUADRA

ALAMEDA: Exclusiva para pedestre com 
arborização densa, áreas gramadas e ajardinadas. 
É o eixo verde  que corta longitudinalmente o 
interior do conjunto conectando duas partes do 
parque urbano. Dispõe de passeio, mobiliários, 
equipamentos de ginástica e de convivência.

ESQUINA



TIPOLOGIAS DE UNIDADES HABITACIONAISTIPOLOGIAS DE OCUPAÇÃO DO LOTE

Tipologia 01 

Tipologia 03 - 2 quartos 
Área: 50,93 m2

Tipologia 04 - 2 quartos
Área: 55,03 m2

Tipologia 05 - 2 quartos
Área: 49,50 m2

Tipologia 01 - 3 quartos
Área: 66,52 m2

Tipologia 01 - Adaptada
Área: 66,52 m2

Tipologia 02

Tipologia 02 - 2 quartos
Área: 50,50 m2

Tipologia 02 - Adaptada
Área: 50,50 m2
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Tipologia 03

0 15 25m5

Foram propostas 5 variações de unidades habitacionais de 2 e 3 quartos, além 
de outras duas unidades adaptadas de 2 quartos com espaços funcionais com 
dimensões adequadas de acordo com a NBR 9050. As variações decorrem também 
de forma a garantir o máximo de aproveitamento da iluminação e ventilação 
natural, além de proporcionar a diversidade da paisagem e do tecido urbano. 

A implantação do edifício segue 3 padrões de 
ocupação dos lotes com pequenos ajustes e 
variações. Todos os 4 pavimentos são iguais, 
compatíveis com o sistema construtivo em 
alvenaria estrutural. O partido foi pensado 
para permitir a maior diversidade do tecido e 
da paisagem a partir de elementos repetidos, 
otimizando os processos de execução.
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C.A.C.A.C.A.C.A. T.O.T.O.T.O.T.O. PERM.PERM.PERM.PERM. Unid.Unid.Unid.Unid.
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Vagas Vagas Vagas Vagas 
térreotérreotérreotérreo

Vagas Vagas Vagas Vagas 
garagemgaragemgaragemgaragem

Vagas Vagas Vagas Vagas 
totaistotaistotaistotais

Q7 1582,91 2374,37 2680,46

Q1 1732,86 3178,18 2394,64 0,92 0,35 0,65 32 2 33 35 Q8 1829,22 2743,83 3099,36
Q2 1646,16 2794,18 2189,20 0,89 0,32 0,68 32 6 26 32 Q9 1646,19 2469,29 3058,98
Q3 1719,72 2931,54 2184,68 0,85 0,32 0,68 32 2 30 32 Q10 1719,82 2579,73 2980,30
Q4 1702,24 2980,19 2260,00 0,89 0,33 0,67 32 2 31 33 Q11 1702,24 2553,36 2778,82
Q5 1688,78 2754,50 2012,14 0,79 0,30 0,70 28 2 28 30 Q12 1688,78 2533,17 2679,96
Q6 1671,02 2759,79 2012,44 0,80 0,30 0,70 28 2 27 29 Q13 1671,02 2506,53 2726,45
Q7 1582,91 2680,46 2156,00 0,91 0,34 0,66 32 11 22 33 Q14 1525,38 2288,07 2654,67
Q8 1829,22 3099,36 2378,12 0,87 0,33 0,68 36 5 31 36
Q9 1646,19 3058,98 2390,56 0,97 0,36 0,64 36 6 30 36

Q10 1719,82 2980,30 2246,56 0,87 0,33 0,67 32 3 32 35
Q11 1702,24 2778,82 2234,44 0,88 0,33 0,67 32 10 22 32
Q12 1688,78 2679,96 2012,44 0,79 0,30 0,70 28 6 26 32
Q13 1671,02 2726,45 2012,44 0,80 0,30 0,70 28 6 26 32
Q14 1525,38 2654,67 2092,00 0,91 0,34 0,66 32 11 21 32
TotalTotalTotalTotal 440440440440 74747474 385385385385 459459459459

MODULAÇÃO E PADRONIZAÇÃO CONSTRUTIVA

Visando a economicidade e a agilidade construtiva todo o conjunto é composto por sistemas 
de modulação e padronização através de elementos construtivos idênticos.  Através da 
repetição de poucos componentes otimizamos os custos, o tempo de obra e o aproveitamento 
do materiais. 

Estrutura: Estrutura em alvenaria estrutural e lajes pré fabricadas apoiadas sobre platô de 
transição em concreto moldado in loco. O platô funciona como um radier apoiado sobre 
os muros de arrimo e pilares distribuídos de forma a facilitar a disposição das vagas de 
estacionamento. O estacionamento está de 0,6m até no máximo a 1,8m abaixo do nível do 
solo, podendo ser contido por arrimos simples, evitando sistemas complexos de contenção 
e grandes e movimentações de terra.  Mais de 50% do volume dos estacionamentos estão 
acima do perfil natural do terreno, configurando-o como estacionamento semi enterrado. 

Aberturas: Foram pensadas três tipologias únicas de caixilho de alumínio para todo conjunto: 
Janela alta, janela “piso teto” e janela de peitoril com folhas de correr de venezianas. Cobogós 
cerâmicos nas áreas de serviço garantem ventilação permanente. Foi pensado um único tipo 
de guarda corpo sendo este em perfis metálicos e fechamento em chapa metálica.

DIAGRAMA DE INSOLAÇÃO

O partido adotado para a ocupação dos lotes priorizou o conforto térmico-
luminoso de forma que as decisões técnicas de projeto refletem-se 
claramente em sua implantação.

A simulação de insolação feita a partir da ocupação dos lotes por blocos 
perimetrais demonsta os pontos de menor incidência solar, especialmente 
no miolo de quadra nas faces opostas ao norte e nordeste.

A partir desta análise priorizamos as orientações nordeste e noroeste, 
especialmente para os quartos e salas. Eliminando os trechos de pior 
insolação do perímetro, criamos três tipologias para ocupação do lote. 

Janelas piso-teto nas salas e aberturas amplas com venezianas para 
proteção solar e de chuvas nos dormitórios garantem aproveitamento da 
iluminação natural, já os beirais projetados com 60cm a partir da vedação 
garantem o controle térmico. A implantação também garante ventilação 
cruzada em todas as unidades. 
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Planta Pavimento Semi Enterrado / Estacionamento


