
 PARTIDO URBANO.  CONEXÃO COM O ENTORNO.  EIXOS DE CIRCULAÇÃO

SOL NASCENTE - DF 
A proposta para habitações multifamiliares no Sol Nascente tem como premissa inicial a redução da projeção 
do edifício sobre o solo, buscando maximizar as àreas verdes e espaços públicos e de lazer, respeitando os 
condicionantes legais para o local. Dessa forma, as áreas livres foram posicionadas na parcela central de cada 
terreno, considerados como 14 lotes independentes, e a edificação disposta em seu entono, respeitando os recuos 
mínimos de 5m previstos pela legistalção vigente. Esses espaços verdes se relacionam com os demais espaços livres 
dos lotes lindeiros, criando uma rede de espaço público interconectado, trazendo unidade à proposta urbanística e 
arquitetônica do projeto.
PARTIDO GERAL
A configuração espacial da edificação consitui-se de dois blocos de apartamentos unidos pela caixa de escadas, 
circulação vertical, criando um edifício em forma de “U” com total de 19 unidades habitacionais.  Num dos blocos, 
tem-se o pavimento pilotis ocupado parcialmente por garagem e bicicletário, preservando-se ainda espaço livre. 
Este bloco totaliza 9 apartamentos, sendo 3 de três quartos e 6 de dois quartos. O segundo bloco é um semipilotis, 
em que há um apartamento acessível, térreo, voltado para atender às demandas de acessibilidade do edifício. 
A parte livre do pilotis se configura como um espaço multiuso de atividades recreativas. Este bloco totaliza 10 
apartamentos, divididos em 4 apartamentos de três quartos e 6 apartamentos de dois quartos.
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SITUAÇÃO GERAL DAS QUADRAS

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTO TÉRREO  - BLOCO G EIXO CENTRAL

01. Estacionamento público
02. Via de acesso ao lote
03. Unidade Tipo C (Acessível)
04. Hall de escada

05. Depósito
06. Lixo
07. Multiuso fechado
08. Multiuso Aberto - Pilotis

09. Pátio verde
10. Multiuso Aberto - Semipilotis
11. Estacionamento coberto (8 vagas)
12. Estacionamento descoberto (11 vagas)
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PLANTA UH TIPO A: 53,22m²
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PLANTA PAVIMENTO TIPO - BLOCO G

CIRCULAÇÕES PERSPECTIVA INTERNA

PLANTA DE COBERTURA

LEGENDA
01. Unidade Tipo A
02. Unidade Tipo B
03. Unidade Tipo C
04. Hall de escada
05. Circulações

LEGENDA
a. Paniel Solar
b. Boyler
c. Reservatório 
de água 
(20.000 L) PLANTA UH TIPO B: 67,79m² PLANTA UH TIPO C: 67,68m²

UNIDADES HABITACIONAIS (UH’s)
As tipologias habitacionais adotadas seguem as diretrizes do Programa Minha Casa Minha 
Vida, Norma de Desempenho NBR 15.575 e da Norma de Acessibilidade NBR 9050. Dessa 
forma, o projeto conta com três diferentes unidades de habitação: uma com dois quartos 
(Tipo A: 53,22m²), uma com três quartos (Tipo B: 67,79m²) e uma com três quartos adaptada 
(Tipo C: 67,68m²). As unidades possuem áreas de circulação internas otimizadas devido a 
integração dos ambientes e sempre visando não ultrapassar o limite de 68,00m².
Todas as unidades são facilmente adaptáveis para pessoas com mobilidade reduzida. As 
áreas molhadas dos apartamentos estão todas voltadas para o pátio central concentradas 
em uma faixa paralela que de forma a racionalizar as instalações prediais.
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CONFORTO AMBIENTAL
 
 Além da qualidade urbanística obtida através 
de sua forma e implantação, o partido do projeto 
possibilitou uma melhor qualidade ambiental levando 
em consideração os aspectos de conforto térmico-
lumínico. Os blocos de UH foram locados com suas 
principais fachadas nas orientações noroeste e sudeste. 
Alinhado com menor direção dos lotes e recebendo 
menos incidência solar do sentido leste/oeste.
 As decisões técnicas de projeto foram feitas de 
modo a controlar a ventilação natural cruzada quando 
necessário, bem como permitir a iluminação natural 
passiva. As fachadas principais possuem painéisdeslizantes 
com brises horizontais móveis nas janelas. Na fachada 
sudeste o uso do painel é para controle da ventilação 
e insolação, que garante o sombreamento durante as 
manhãs, só não atingindo 100% de sombreamento 
durante as manhãs de julho até às 9 horas (carta solar 
SE). Já na fachada noroeste o painel aumenta a proteção 
contra os ventos chuvosos e da insolação direta na 
fachada, garantindo o sombreamento vespertino em 
quase todo o ano, com exceção das tardes de janeiro a 
partir das 16 horas (carta solar NO).

A fim de garantir a melhor qualidade ambiental das 
unidades habitacionais, fez-se a avaliação através do 
método prescritivo da eficiência energética seguindo 
os critérios estabelecidos no Regulamento Técnico 
da Qualidade para nível de eficiência energética de 
edificações residenciais (RTQ-R). Para garantir a Eti-
queta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) 
para habitação Multifamiliar foram utilizados dados 
tais como: área de ocupação, características dos ma-
teriais utilizados nas paredes e cobertura, capacidade 
de ventilação e iluminação natural nas aberturas ex-
ternas.
 
O projeto alcançou a etiqueta nível “A”, obtido 
através da análise da envoltória no verão e no inver-
no, do aquecimento de água, além das bonificações e 
pré-requisitos gerais (como medições individuais de 
energia e água). O desempenho alcançou nível de efi-
ciência máximo de 4,95, mínimo de 4,35 e pontuação 
final de 4,65. Os materiais utilizados nas paredes e 
coberturas atendem aos valores de transmitância, ca-
pacidade térmica e absorbância (seja na parede later-
al branca, como nas da fachada frontal de cor amare-
la) exigidos para a zona bioclimática 4 (Brasília – DF/ 
Centro Oeste) nos pré-requisitos do RTQ-R.

MÁSCARAS DE SOMBRA 

Simulação de Ventilação do software Autodesk FlowDesign

Sem proteção solar Com proteção solar Sem proteção solar Com proteção solar

NOROESTE SUDESTE

CORTE A-A’

A simulação da luz natural foi feita para  verificar se a exigência da norma de desempenho (NBR 15.575) foi 
garantida, de modo a proporcionar a iluminância ideal aos ambientes das unidades habitacionais. A partir 
dos resutados se verifica a boa qualidade da iluminação natural. No quesito ventilação natural, a tipolo-
gia do bloco foi pensada para proporcionar melhores condições de coeficiente de pressão  resultando em 
ambientes internos confortáveis sem uso de equipamentos mecânicos como demostram as simulações de 
ventilação.



Brises venezianos 
deslizantes

Esquadria de vidro
basculante

Cobertura Ventilada

Telha Metálica
Tipo Sanduíche

Caixilhos de alumínio

Esquadria de vidro
de correr

Guarda-corpo de vidro

Piso cerâmico

Beiral com aba de 
concreto projetada 60cm

Blocos de concreto

CORTE B-B’

SEÇÃO CONSTRUTIVA

PERSPECTIVA NOTURNA

PÁTIO INTERNO


