
A proposta visa atender a demanda por novas 
unidades habitacionais nos conjuntos F, G 
e H da quadra 700 no Setor Habitacional Sol 
Nascente na Região Administrativa de Ceilândia 
– DF, além de colaborar para a construção de 
uma nova urbanidade para região, que tenha 
como objeto a requalificação e a integração do 
bairro no ponto de vista socioambiental. Com 
isso, o conjunto de edifícios se insere no sítio de 
maneira permeável e natural, proporcionando 
a criação de grandes áreas verdes e praças 
que estreitam a relação de espaço com o 
entorno, além de liberar as visuais e o percurso 
natural dos ventos dominantes.  A partir 
destes elementos, a proposta se norteou em 
seis conceitos fundamentais: densidade, 
dinamismo, identidade, concepção estrutural, 
inserção e sustentabilidade. 

DENSIDADE
Tendo em vista a variação do potencial 
construtivo de cada lote, a proposta explorou 
a questão formal e funcional no contexto do 
conjunto, com quatro tipos de edificação, 

variando a área, modelos de apartamentos e 
orientação, mas mantendo a quantidade de 
unidades. Nas edificações com 2.304m² (tipo 
01 e 02) há apenas unidades de dois quartos, 
já nas edificações com 2.536m² (tipo 03 e 
04) há uma unidade de três quartos em cada 
andar, gerando um acréscimo 232 m² de área 
construída e consequentemente um melhor 
aproveitamento do potencial construtivo dos 
lotes com dimensões maiores. 

DINAMISMO
A proposta visou evitar a monotonia e 
repetição volumétrica com quatro tipos de 
edificação, onde a forma é concebida de 
maneira modular, com um bloco longitudinal 
e dois transversais, o dinamismo está em 
sua dimensão e orientação, os blocos são 
espelhados e locados de maneira que criam 
diversos espaços abertos e de convívio social, 
reforçando a questão da valorização do 
espaço público e seu entorno, estabelecendo 
uma relação estreita com o privado. Nas 
fachadas, a dinâmica está nas soluções, 

que são específicas, de acordo com sua 
orientação, proporcionando distinção entre os 
blocos, tornando o percurso no conjunto mais 
desenvolto.

IDENTIDADE
O projeto das unidades valoriza o sentimento 
comunitário e de apropriação por parte dos 
moradores, a opção por uma volumetria 
fragmentada e diversa, que cria circulações 
abertas e pátios, proporciona uma excelente 
oportunidade para estimular o convívio 
social entre os habitantes, estimulando 
atividades conjuntas e de diversos usos. 
Reforçando ainda mais este conceito, o pátio 
proposto entre os blocos não possui um uso 
específico, possibilitando aos moradores 
que caracterizem ou utilizem da maneira 
que queiram, podendo ser um espaço para 
horta, lazer, churrasco, encontros, reuniões 
e brincadeiras, além disso, o mesmo fica 
voltado para a via, convidando os moradores 
do entorno do conjunto a participarem desta 
relação, fortalecendo ao caráter de vizinhança. 

UNIDADES HABITACIONAIS COLETIVAS  
SOL NASCENTE

01 02 03 04

Bloco monolítico longitudinal 
com dois blocos secundários com 
metade da proporção, encaixados 
de maneira perpendicular.

O encaixe proporciona a 
criação de um pátio entre 
os blocos transversais e um 
espaço livre no vazamento do 
bloco monolítico longitudinal.

No bloco longitudinal há 
a liberação do térreo para 
passagem de pedestres. Nos 
blocos paralelos, o térreo é 
destinado para 4 unidades 
habitacionais, sendo uma 
adaptável.

No pátio central entre os blocos 
paralelos, é proposta uma 
cobertura solta que protege 
a escada e o reservatório 
superior, trazendo leveza junto 
aos pilotis, contrastando com 
os blocos paralelos e marcando 
a passagem.

A circulação entre os blocos e 
o acesso aos apartamentos é 
feita por passarelas e o acesso 
aos pavimentos por meio de 
uma escada central.

A liberação do térreo facilita 
a passagem dos ventos 
dominantes e possibilita uma 
circulação continua no sentido 
transversal do conjunto.

Pátio
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POPULAÇÃO ESTIMADA

UNIDADES HABITACIONAIS

LEGENDA:

QUADRO DE DADOS

1.628 HAB.

392 UN.

Unidades de dois quartos
Unidades de três quartos

Circulação
Circulação vertical

TIPOLOGIAS:

AV. Silvio madureira

IMPLANTAÇÃO LEGENDA: Acesso aos estacionamentos Espaço para camilhão de bombeiros

Pátio interno / Uso Comunitário

Pilotis, acesso ao edifício e vagas cobertas 
Fluxo de veículos
Vagas preferencial
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Lote 01 01 2304,00 28 112 Lote 01 03 2536,00 28 118 Lote 01 03 2536,00 28 118
Lote 02 04 2536,00 28 118 Lote 02 04 2536,00 28 118 Lote 02 02 2304,00 28 112
Lote 03 04 2536,00 28 118 Lote 03 04 2536,00 28 118 Lote 03 02 2304,00 28 112
Lote 04 01 2304,00 28 112 Lote 04 03 2536,00 28 118 Lote 04 03 2536,00 28 118
Lote 05 04 2536,00 28 118
Lote 06 04 2536,00 28 118

População 
Estimada 

Quant. 
Unidades (UN)Área Construída (m²)Tipo

Quadra 700 - Conjunto F

Lote

Quadra 700 - Conjunto G

Lote Tipo Área Construída 
(m²)

Quant. Unidades 
(UN)

População 
Estimada (Hab.)

Quadra 700 - Conjunto H
Quant. Unidades 

(UN)Lote Tipo Área Construída 
(m²)

População 
Estimada 
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UNIDADE 3 QUARTOS - 58,57m²

PAVIMENTO TIPO

CORTE AA

QUADRO DE ÁREAS

01 - Dormitório 01 / 02 - Dormitório 02 / 03 - Sala / 04 - 
Dormitório 03 / 05 - Banheiro 01 / 06 - Área de Serviço 
e Cozinha / 07 - Banheiro 02

01 - Unidade de três quartos

02 - Unidade de dois quartos

03 - Circulação vertical

01 - Dormitório 01 / 02 - Sala / 03 - 
Dormitório 02 / 04 - Área de Serviço e 
Cozinha / 04 - Banheiro 01

01 - Dormitório 01 / 02 - Sala / 03 - Dor-
mitório 02 / 04 - Área de Serviço e Cozinha 
/ 04 - Banheiro 01

LEGENDA: UNIDADE 2 QUARTOS - 44,75m² UNIDADE 2 QUARTOS - ADPTÁVEL - 44,75m²
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CONCEPÇÃO DA FORMA ESTRUTURAL

A forma é concebida por meio de um sistema 
de pórticos estruturais em concreto armado, 
vencendo vãos modulares de 8 metros. A 
inércia é evitada por um sistema linear de vigas 
longitudinais e lajes pré moldadas.

Visando a economicidade, o sistema porticado 
é semelhante em todos os blocos, facilitando 
na montagem, na agilidade e na variedade de 
formas.

 Ambiente Área Livre (m²)  Área Total(m²)  Ambiente Área Livre (m²)  Área Total(m²)
Sala de estar 9,57 Sala de estar 9,80
Dormitório 01 9,20 Dormitório 01 9,00
Dormitório 02 9,00 Dormitório 02 9,00
Dormitório 03 9,00 Cozinha/Serviço 10,45

Cozinha/Serviço 10,40 Banheiro 5,00
Banheiro 01 3,44 Área por Pavimento 634,00
Banheiro 02 5,00 Área Construída 2536,00

Apartamento 3 Quartos 58,57
Apartamento 2 Quartos 44,75

Prateleira de concreto 
armado

Cobogó geométrico

Ventos de Noroeste

Painel solar para 
aquecimento de água

Telha termoacústica 
sob treliça metálica

Telha térmica

Viga longitudinal em 
concreto armado

Diagrama de momento no pórtico

Redução do momento 
no vão central com 
balancos.

Vigas longitudinais 
para combate a 
inércia nos pórticos.

Lajes pré moldadas 
com dimensão: 1x8 m

Circ. vertical

Pórtico em concreto 
armado

Lajes pré moldadas 
em concreto
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A proposta visou aproveitar os desníveis topográficos 
para a implantação do conjunto. Tendo em mente este 
propósito, as quadras foram divididas em três parcelas, 
criando acessos aos lotes e aos estacionamentos, 
evitando a criação de subsolo de garagem. Cada 
quadra possui dois acessos de veículos, com exceção 
da central, que não possui fechamento e permite a 
continuidade das vias locais, criando um grande eixo 
de circulação de veículos e pedestres, além disso, 
há pequenos estacionamentos entre os edifícios, 
para chegar na capacidade necessária de vagas e 
se aproveitou para implantar as vagas acessíveis, 
bem próximas as edificações. Para estender o 
potencial de permeabilidade dos lotes, as vagas de 
estacionamentos são em concregrama, que dialogam 
com as áreas verdes propostas.

As edificações são inseridas de acordo com o bloco 
maior, paralelo a via, sendo este o ponto da cota de 
soleira. Parte dos estacionamentos ficam sob os pilotis, 
tendo o uso compartilhado. Nas situações, em que 
houver lote vizinho, a edificação será do tipo espelhada, 
proporcionando a criação de praças, áreas verdes e 
dos pequenos estacionamentos, onde estão as vagas 
acessíveis. Nas edificações que ficam voltadas para 
a Avenida Silvio Madureira, o acesso ao pátio se dá 
por escadarias que vencem as alturas impostas pelos 
taludes. 

AA

B
B

N0 2 5 10

CORTE CC
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SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade foi um dos conceitos fundamentais 
que nortearam a proposta, onde, foram consideradas 
importantes questões como: geração de energia, uso 
racional da água, permeabilidade do solo e conforto 
ambiental. O sistema de aquecimento de água será feito 
por energia solar, há captação de águas pluviais para 
uso não potável e cada unidade propõe um sistema de 
medição de água e eletricidade individualizada. 

A implantação é pensada de forma a alcançar um alto 
número de unidades habitacionais mantendo uma boa 
porção de áreas verdes, a qual é garantida por meio  da 
junção de alguns lotes. A união de lotes permite evitar a 
impermeabilidade.

Os blocos estão dispostos de forma a permitir ventilação 
cruzada em todos os apartamentos, sendo os ventos 
predominantes da região, o leste e o noroeste.  Os pilotis 
garantem uma melhor ventilação natural inclusive nos 
pátios. A  disposição dos edifícios evita a orientação de 
ambientes de permanência prolongada para a fachada 
oeste.  Já o desempenho térmico é reforçado através da 
escolha por materiais convencionais e econômicos, mas 
de boa avaliação de desempenho térmico da norma NBR 
15575. 

As aberturas estão  tratadas conforme as máscaras da 
carta solar. A proteção das aberturas nas fachadas norte 
e sul é horizontal e protegida por meio de uma prateleira 
de concreto. A proteção da fachada leste é vertical, com 
painéis pivotantes de alumínio e horizontal por meio de 
marquise. O desempenho lumínico está demonstrado 
por meio de simulação computacional, onde, o método 
de avaliação utilizado é o Leed (Leadership in Energy 
and Environmental Design), sistema internacional de 
certificação e orientação ambiental. 

A proposta atende pré-requisitos para etiqueta A, 
segundo RTQ-R (Regulamento Técnico da Qualidade para 
Edificações Residenciais). A orientação dos ambientes 
de permanência prolongada, o tipo das aberturas e a 
escolha de materiais de construção colaboraram para 
que os ambientes atinjam os pré-requisitos dos cálculos 
de indicadores de graus-hora para resfriamento (GHR), 
consumos relativos para aquecimento (CA) e refrigeração 
(CR). O sistema de medição de água e eletricidade 
individualizada, prevista no projeto, também é pré-
requisito para obtenção dos níveis de eficiência A ou B.
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CORTE BB

SIMULAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATURAL (LEED)
9h e 15h - 18/SET.

Térreo 

Legenda:

lux

1° Pavimento 2° Pavimento 3° Pavimento

NORTE LESTE SUL

ETIQUETA DE EFICIÊNCIA - PROCEL

AVALIAÇÃO TÉRMICA

PERCURSO SOLAR - 3D PERCURSO SOLAR - FACHADA NORTE PERCURSO SOLAR - FACHADA LESTE

ANÁLISE DE DESEMPENHO TÉRMICO

Argamassa 2.5 0.025
Bloco Cerâmico 9 0.191

Argamassa 2.5 0.025

Trasmitância Térmica 2.4
Capacidade Térmica 155.3

Concreto Maciço 15 0.0855
Lã Rocha 7.5 1.667

Gesso Interno 2.5 0.029

Trasmitância Térmica 2.4
Capacidade Térmica 155.3

Parede Externa

Cobertura

Material Resitência Térmica (m².K/W)Espessura (cm)

Espessura (cm)Material Resitência Térmica (m².K/W)

Zona: 04

Projeto
α≤0.6 α>0.6 α =diverso
U≤3.7 U≤2.5 U = 2.4

Norma Projeto
≥130 155.3

Norma Projeto
α≤0.6 α>0.6 α =0.6
U≤1.0 U≤0.5 U = 2.4

Transmitância térmica U (W/m².K)

Capacidade térmica CT  (kJ/m².K)

Cobertura 

Avaliação Térmica

Paredes Externas

Norma

Trasmitância Térmica U (W/m².K) 

Ventos de 
Leste

Esquadria pivotante 
de alumínio

Telha termoacústica 
sob treliça metálica

Cobogó geométricoTelha térmica Reservatório 
superior

Guarda corpo 
metálico


