
HABITAÇÃO COLETIVA SOL NASCENTE – CEILÂNDIA DF
O projeto implanta 14 edifícios nos 14 lotes de maneira separada visando, contudo, estabelecer a desejada relação de continuidade entre eles.  O elo entre todas as frações é o espaço público que contorna as edificações, perpassa os pilotis e chega ao centro dos edifícios-pátio. A volumetria proposta libera as esquinas do pátio intensificando a perme-abilidade das áreas públicas, percebidas a partir das prumadas de circulação vertical.O edifício pátio além de criar uma área central de convivência dos moradores também responde com eficiência a relação de implantação, atendendo ao máximo índice de ocupação e a liberação das áreas verde mínimas. O subsolo implantado no centro do pátio exige menos esforços de corte e aterro, considerando a declividade média dos lotes.Apresenta-se a implantação para o menor lote, ou seja, para menor área edificável. Dessa forma a repetição nos demais terrenos será atendida com eficiência. Por lote temos 2 unidades acessíveis localizadas no térreo e oito unidades por pavimento. No total a solução possui 364 unidades sendo 28 acessíveis, 252 de 02 quartos e 84 de 03 quartos. 

Todo o projeto foi desenvolvido visando a flexibilização do número de unidades, podendo o máximo aproveitamento alcançado ser reduzido, ou ainda alterar a relação de quantidade de unidades de 02 e 03 quartos.A caracterização de um novo ambiente urbano é definida pelo grande tapete verde que emoldura os edifícios-pátio. Para isso propõem-se a arbo-rização e a requalificação das vias adjacentes. As ruas transversais do conjunto serão transformadas em travessias elevadas com tratamento de elementos de “traffic calming”. No centro dos lotes a implantação libera um bulevar que conecta todo o conjunto, também sendo espaço de convivência com a criação de “pocket parks” dedicados ora ao estar com bancos e mobi-liário urbano ora ao esporte e a dinâmica com academias ao ar livre, áreas para pratica de peteca, bater bola e brincar.

UNIDADES HABITACIONAIS
Todo o projeto é elaborado considerando a legislação vigente, abrangendo desde a norma de desempenho passando por toda a legislação do D.F. chegando as normativas da Caixa Econômica Federal para o Programa Minha Casa Minha Vida.Nesse contexto o projeto das unidades concilia economicidade e alto desempenho funcional e espacial. Dessa forma as áreas de circulação são incorporadas as áreas de uso das unidades, visando dessa forma ampliar as áreas livres e continuas dos apartamentos. A ventilação cruzada, amplia o conforto dos espaços internos mesmo mantendo as áreas de abertura das janelas dentro dos padrões de economia determinados pela Caixa Econômica Federal. As janelas em fita verticais, podem ou não ter elementos de vedação (venezianas) de luz incorporados. A volumetria proposta gera sombra em todas as superfícies de fachada o que contribui para que a indistinção da orientação das janelas não amplie a temperatura interna das u n i d a d e s .Existe uma clara setorização nas plantas que facilita a distribuição das prumadas hidráulicas através dos shafts, gerando economia. As áreas de permanência prolongada ficam voltadas para as áreas verdes enquanto as áreas de permanência transitória se distribuem em torno do pátio central. As janelas em fita voltadas para o pátio são altas e ficam visualmente protegidas pelos balcões de circulação 

horizontal. Os balcões são lajes em balanço com  1,5m de largura que atendem ao disposto pelas Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros do D.F., assim como as escadas não Enclausuradas, que atendem ao máximo permitido de 04 unidades habitacionais por a n d a r .A mesma lógica de flexibilização que norteou a implantação dos edifícios-pátio também está presente na definição do sistema construtivo. O projeto das unidades atende a modulação para construção de alvenaria estrutural em blocos de concreto, assim como pode ser edificada com fechamento de blocos cerâmicos e estrutura de concreto armado moldada in loco e lajes pré-moldadas. Externamente o acabamento das peças de fechamento em massa única e o acabamento em gesso projetado nas faces internas trará grande economia. Na cobertura além dos barriletes das caixas d’água serão instalados painéis de energia fotovoltaica, tornando o conjunto Sol Nascente auto suficiente no consumo energético. Visando a melhoria no uso dos recursos naturais e a redução dos impactos ambientais é proposto sistema de re-uso das águas pluvias. Dessa forma pretende-se que as edificações recebam certificação ambiental e de eficiência energética.


