
CONCEITO INICIAL 
O projeto apresentado busca atender aos diversos desafios impostos pela
inserção deste Conjunto Habitacional no bairro Sol Nascente, uma das
áreas urbanas mais carentes e violentas do Distrito Federal, considerada a
maior favela da America Latina, com 78 mil habitantes.Todo o desenho foi
elaborado com intuito de criar ambientes de qualidade que, além de
garantirem harmonia ao conjunto e entorno, transmitissem  aos
moradores boas condições de privacidade e funcionalidade.
A implantação dos blocos em uma seqüência de terrenos com topografias
e dimensões similares, e ainda com recuos idênticos, nos levou a criar
edifícios compostos por blocos distintos  que, ao serem reproduzidos,
contribuíssem com a identidade do conjunto.
Os acessos dos conjuntos foram hierarquizados com a configuração de
ambientes  publico, semi-publico e restritos, garantindo funcionalidade
aos edifícios e facilitando o controle de acesso dos habitantes. Ao mesmo
tempo que foi mantida a privacidade dos condôminos, disponibilizou-se
espaços de lazer comuns e espaços públicos revitalizados.

IMPLANTAÇÃO
O projeto com 14 conjuntos de edifícios foi locado lote a lote de forma linear ao longo da
quadra 700, com a intenção de criar uma seqüência regular de prédios, o mais próximo
possível das vias principais, aumentando assim, o espaço disponível no fundo de cada
terreno. As unidades habitacionais são voltadas para a rua principal, para a rua lateral e
para os fundos do terreno.
A idéia foi criar a maior área permeável e de lazer possível para cada conjunto, com a
intenção e possibilidade de união dessas áreas verdes em sua totalidade, disponibilizando
assim um grande espaço de recreação e contemplação para moradores de diversos blocos
e cidadãos vizinhos em geral. As áreas hachuradas no desenho demonstram o potencial
coletivo que os miolos de quadra podem oferecer, criando um espaço de uso semi-
publico.
Em contraponto a isto, todos os blocos que estão voltados para as ruas laterais
secundárias possuem o seu térreo livre, sobre pilotis, espaço este que convida a
comunidade a se apropriar da esquina e das áreas comuns do edifício, sem acesso às
escadas ou à outras dependências do conjunto. Neste mesmo bloco lateral, um mirante
permite aos moradores a contemplação do entorno e o convívio em uma área restrita.
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SUBSOLO - 40 VAGAS
LOTE 01| QUADRA 700| CONJUNTO F
escala 1:350
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IMPLANTAÇÃO
QUADRA 700
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LEGENDA

01 ACESSO DE VEÍCULOS
02 ACESSO PEDESTRES
03 HALL
04 PORTARIA
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LEGENDA

01 RAMPA DE ACESSO
02 DEPÓSITO
03 RESERVATÓRIO INFERIOR E REUSO
04 PLATAFORMA ELEVATÓRIA
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COBERTURA
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01 PLACAS SOLAR
02 RESERVATÓRIOS SUPERIORES
03 HORTA COMUNITÁRIA
04 ESPAÇO MULTIUSO
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ÁREA PERMEÁVEL 30%

05 BICICLETÁRIO
06 APTOS. PNE
07 TÉRREO LIVRE
08 ÁREA DE LAZER CONDOMINIAL
09 VAGA DE VISITANTES
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LEGENDA

01 CIRCULAÇÃO E CONVIVIO
02 PASSARELA METÁLICA
03 UNIDADE TIPO A
04 UNIDADE TIPO B
05 UNIDADE TIPO C
06 UNIDADE TIPO D
07 UNIDADE TIPO E

PAVIMENTO TIPO - EDIFICIO 1
LOTES DE 1500 A 1600m²
escala 1:200

PAVIMENTO TIPO - EDIFICIO 2
LOTES DE 1700 A 1800m²
escala 1:200

40 UH = 50m² = 2.000m²
CIRCULAÇÃO = 200m²

PILOTIS = 200m²

ÁREA COMPUTÁVEL = 2.400m²
ÁREA TOTAL = 3.600m²

32 UH = 50m² = 1.600m²
08 UH = 68m² = 540m²
CIRCULAÇÃO = 200m²

PILOTIS = 300m²

ÁREA COMPUTÁVEL = 2.640m²
ÁREA TOTAL = 3.940m²

TIPOLOGIA
O edifício foi projetado com a intenção
de dar qualidade aos ambientes e seus
moradores. As unidades habitacionais
estão voltadas para a rua principal, rua
lateral e para os fundos do lote,
evitando ao máximo o conflito visual
entre ambientes de longa permanência.
Cada edifício possui 04 unidades
habitacionais no térreo e mais 04
pavimentos tipo com 09 unidades,
somando 40 unidades por lote. No total
do conjunto serão implantados 14
edifícios totalizando assim 560
unidades, sendo 56 UH de 03
dormitórios e 504 UH de 02 dormitórios.
A escada central dá acesso ao bloco do
meio e uma passarela metálica acessa o
bloco lateral, criando um ambiente
descontraído de encontro e circulação.
Os ambientes de serviço ventilam por
caixilhos altos para este miolo interno
dos edifícios.



CORTE LONGITUDINAL
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PERGOLADO DE CONCRETO

ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO
APARENTE

VENEZIANA DE CORRER DE ALUMÍNIO
COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA

ALVENARIA COM PINTURA AMARELA
SOBRE MASSA ÚNICA

BEIRAL E PEITORIL EM CONCRETO

SUTENTABILIDADE
Para garantir maior conforto aos usuários
foram adotadas estratégias que buscam
garantir condições favoráveis de temperatura,
iluminação e gasto energético através de
métodos econômicos e naturais.
O controle ou indução da ventilação dentro da
unidade habitacional é feito, tanto pelas
aberturas da fachada quanto pelas janelas
basculantes voltadas para o vazio central do
edifício. Esse mesmo vazio controla a
temperatura global do prédio pois permite a
saída do ar quente do interior do complexo
pela cobertura.
Por fim, a ação do sol é, ao mesmo tempo que
controlada pelos brises nas fachadas,
aproveitada, como forma de energia, pelas
placas solares fixadas na parte superior do
edifício. Esta previsto sistema de captação e
reuso de água.

SISTEMA CONSTRUTIVO
Com a preocupação de garantir uma
construção econômica que se adapte a
produção de moradia de interesse social,
propomos um projeto em estrutura de
concreto armado com fechamento em bloco
cerâmico. Acreditamos que a opção por tal
bloco ajude a situar o edifício ao entorno,
marcado por construções de bloco aparente.
Optamos por caixilhos padronizados com
medidas mínimas que garantem  privacidade e
conforto às moradias e seus moradores.
Venezianas únicas de correr, instaladas
externamente nas alvenarias que criam uma
fachada dinâmica ao edifício.




