
UNIDADES HABITACIONAIS COLETIVAS SOL NASCENTE

Alguns dos pressupostos e objetivos que justificam a elaboração e avaliação de projetos de reurbanização de 
comunidades, de habitação popular e equipamentos urbanos coletivos são os seguintes: 

 · A oportunidade de propiciar às comunidades a integração dos valores da arquitetura e do urbanismo, a 
integração á cidade formal, bem como a provisão de investimentos em infraestrutura que possibilite o 
acréscimo de qualidade de vida aos moradores; 

 · Regenerar o ambiente e a paisagem, de modo a obter condições adequadas de habitabilidade, induzindo 
a melhora dos padrões de moradia da população residente e dos usuários permanentes ou temporários 
de maneira a ampliar o universo da habitação no local;  

 · Verificar/estabelecer parâmetros de morfologia urbana da aplicabilidade dos espaços públicos nos 
conjuntos e núcleos habitacionais de interesse social, às comunidades atendidas. 

Estes projetos de edificação verticalizada atende a estes pressupostos e tem como característica a inserção na 
malha urbana estratificada a construção de blocos em estrutura metálica e fechamento com alvenaria de blocos cerâmicos 
com espessura até 15 cm, de modo a prover a edificação de um suporte consistente em qualidade construtiva. O sistema 
construtivo é uma derivação do sistema construtivo em Bloco Cerâmico, que vem sendo utilizado em inúmeras construções de 
conjuntos habitacionais em diversas cidades Brasileiras. 

Devemos evitar os erros do passado delineando simultaneamente algumas possibilidades de soluções. Vale ressaltar 
o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos vinte anos por diversos profissionais, tanto no campo da investigação científica 
como na prática profissional, acerca do tema da habitação popular. 

Uma concepção de conjunto habitacional deve ser proposta como uma visão da própria cidade, comum a todos, 
podendo ser usufruído por todos e com elementos conhecidos da cultura urbana, que se revelem e se redimensionem em sua 
concepção. 

Intenciona-se ainda uma revisitação às discussões da cidade na escala da vizinhança, do desenho urbano refletindo 
a organização de espaços públicos e privados do bairro, da periferia, das inserções feitas nos “vazios” da malha urbana, da 
localização e da acessibilidade. 

Reexperimentando o modo do desenho, onde o planejamento de conjuntos baixos, mas de alta densidade e que 
mantém uma conexão com o solo e o entorno, acabaria pôr criar um "microcosmo dentro da cidade total”, é permanentemente 
superado pela busca, proporcionada no conjunto, de uma composição onde se tem integração com o meio implantado. 

Intervenção comprometida numa cidade ciosa de seus paradigmas edificatórios ainda insegura dos critérios com 
que deve atuar numa situação tão comprometedora – do fazer para quem? 

Serão elaborações que se pretendem constantes sobre uma ordem complexa e ambígua, em que nem são negados 
completamente certos princípios da sintaxe das linguagens modernas, nem propostas com historicismo saudosista, tão pouco 
como fórmulas de autonomia disciplinar. 

As edificações, os espaços ou o conjunto edificado buscam através de uma reinterpretação ou reposição de um 
estilo o rigor e exigência na Tipologia. Os resultados não deverão ser conjuntos edificados definitivos, nem voltados para o 
espetáculo persuasivo de imagens prontas para serem consumidas, nem tão pouco para um modelo arquétipo para a definição 
de uma norma ou política de intervenção. Serão apenas conjuntos edificados que trabalhosamente refletem sobre os 
problemas de composição de grandes arranjos de fachada na cidade existente. 

A tipologia habitacional deverá obedecer às recomendações da Boa Técnica respaldando-se nas melhores práticas 
brasileiras e internacionais, e atendendo a todos os parâmetros determinados pela legislação local. Essa solução 
conceitualmente parte das seguintes premissas de projeto: 

 1) Moradia Individual – respeitar o conceito de adotar a solução que maior se aproxime da moradia individual, ajustando-as 
as condições topográficas e de densidades decorrentes dos terrenos disponíveis a serem utilizados. Essa solução tem 
ainda a vantagem de diminuir os espaços condominiais ao mínimo possível, sendo maior a sustentabilidade, ao exigir 
muito menor manutenção e diminuir os riscos de degradação física dos edifícios; 

 2) Menor número possível de variações – procure-se ter o menor número de variações possíveis compatibilizada com a 
necessidade de atender a população a ser reassentada e as condições topográficas do terreno. Daí resultará versões de 
plantas derivadas do arranjo de espaços interiores idênticos (de mesma área e configuração). Esses módulos estarão 
dispostos lado a lado, constituindo as unidades térreas, ou sobrepostos, constituindo o sobrado (ver desenho), sempre 
com acesso direto externo; 

 3) Essas unidades habitacionais são agregadas de duas formas segundo as características espaciais e topográficas do 
terreno – pelo acoplamento de unidades individuais em combinação de unidades térreas sobrepostas por sobrados 
acoplados, formando blocos de até quatro pavimentos (ver desenho); 

 4) Área útil única – a solução habitacional tem uma área útil equivalente em cada uma das suas versões (térreo ou 
sobrado). Essa área útil ultrapassa o valor comumente adotado para habitação social de 7,00 m2 por habitante, 
considerando-se que o tamanho médio da família na área de projeto é de até 5 habitantes, espera-se que este valor 
aproxime-se dos 12,00 m²; 

 5) Por fim a implantação adequada no terreno, buscando o posicionamento entre elas de forma que assim assentadas 
permitam um movimento de terra de pequeno volume, viabilizando a utilização destes modelos, sem outros custos 
extras; 

 6) As pequenas praças incorporadas nos interstícios dos blocos têm a intenção de reforçar a presença de massas arbóreas 
com espécies locais e tão necessárias a uma qualidade de vida a considerar, e fazem a ligação e acesso entre os blocos. 
São também por onde serão determinadas as condicionantes de localização protegidos com vegetação. as pequenas 
praças serão dotadas de espaços de lazer e contemplação, para usufruto de seus moradores e dos vizinhos da cidade 
consolidada. Os pequenos pátios permitirão a livre circulação pelo interior das quadras, ligando pontos de interesse dos 
moradores de todo o bairro, integrando a quadra, lotes e ruas numa estrutura urbana já consolidada. 



GARAGEM

IMPLANTAÇÃOOs estudos se voltaram para definição tipológica da unidade habitacional, tendo-se optado pela proposição de 
moradias tipo em com 49 m² que estabelecem um razoável padrão de ocupação do espaço e de 2 pisos no último pavimento 
com escada interna, em área aproximada de 54 m2 por unidade. Não apenas uma habitação-tipo, mas alternativas a serem 
combinadas em blocos de unidades diferentes com a mesma conformação conceitual. Os acoplamentos por superposição, 
sobreposição e geminação das unidades habitacionais geram os blocos de até 4 pavimentos com acesso por escada externa 
para as habitações, acessíveis a partir do segundo pavimento. 
“Evitando-se a tipologia da “caixa de morar”, as unidades habitacionais configuram poliedros regulares, gerados através de 
operações de adição e subtração produzidas a partir da forma-base do cubo. A forma pura e monolítica do cubo-caixa é 
seccionada e repartida em pequenas caixinhas, reagrupadas em novos arranjos formais, gerando objetos multifacetados 
formados pela “assemblage” de partes menores. Os recuos e projeções introduzidas na forma-base, tanto no plano horizontal 
como no plano vertical, produzem um grau de complexidade geométrica que permitirá, não obstante as repetições sucessivas 
das unidades, configurações espaciais sempre distintas”. 

As lajes pré-moldadas em concreto e recobertas com telhado verde na cobertura das unidades acentua ainda mais a 
diversidade morfológica dos grupamentos edificados.  

Uma característica importante consiste no aparente desalinhamento das edificações sugerido pelos avanços e 
recuos das fachadas, contribuindo para amenizar a regularidade geométrica do traçado das ruas. 

Este aspecto consiste na unidade estética resultante da articulação das diferentes partes entre si e com o todo. 
Trata-se daquilo que se costuma chamar “a unidade na diversidade”. Ao mesmo tempo em que as moradias se evidenciam 
formalmente como indivíduos arquitetônicos, dotados de personalidade própria e feições autônomas, elas participam e se 
integram dialeticamente na constituição da forma geral da edificação.  

Acrescente-se às definições de projeto aquelas referentes à SUSTENTABILIDADE: em pesquisas desenvolvidas pela 
COPPE/UFRJ (Santos, Myrthes M.), com comparações realizadas diretamente entre um conjunto habitacional que utiliza o bloco 
cerâmico e outro com alvenaria tradicional, resultam que no sistema com o Bloco Cerâmico verifica-se uma economia de 
energia da ordem de 9.200.000 kcal ou 47% na comparação das duas tipologias construtivas. Isto representa a energia de 
1.100 litros de gasolina ou 12.100 km percorridos, ou ainda a energia necessária para a fabricação de outros 3.000 blocos 
cerâmicos, ou aproximadamente 20% de uma nova edificação habitacional de mesma tipologia. Sendo, portanto excelente 
beneficio nos aspectos econômico e energético.  
Se comparado ainda com a estrutura de concreto armado economiza quase 50% da energia consumida na construção de 
edificações similares.  

As unidades térreas possuem geometrias ligeiramente diferentes daquelas verificadas nos pavimentos superiores, 
havendo avanços e recuos nos limites de suas plantas. Os avanços possibilitarão o uso da área existente sob a circulação 
externa de acesso às unidades elevadas. Já os recuos constituirão os pátios cobertos de entrada das habitações rés do chão, 
além de permitirem, como veremos adiante no texto, passagem às praças internas aos blocos, conformadas pelo agrupamento 
destes. 

A escada é um elemento semi-público, ligado diretamente à rua, e que não possui nenhuma barreira de acesso para 
seu uso. Sua existência, portanto, não gera nenhum custo (energia, controle etc) para as unidades que dela se servem, exceto 
aqueles de manutenção mais elementar.  

Além de algumas partes das instalações de infraestrutura, o telhado e caixas d’água são os únicos elementos de 
responsabilidade condominial, já que cobre e serve a todo o bloco. 

As unidades habitacionais terão área de, aproximadamente, 49m² (área útil), de acordo com o estabelecido pelo Termo de 
Referência que acompanha as indicadas especificações. Os ambientes exigidos pelo referido documento, nas unidades térreas e dos 
pavimentos e nas unidades dúplex, serão dispostos conforme imagens de desenhos. 

[ Ver PLANTAS BAIXAS dos Diversos Pavimentos] 
O Conjunto Habitacional, como um todo, será composto por diversos prédios, constituídos, cada um, do agrupamento dos blocos. 

Esse agrupamento far-se-á a partir da geminação dos blocos, lado a lado e justaposição, fundo a fundo. 
Se tomarmos um sistema plano de coordenadas cartesianas como referencial para a geminação dos blocos, posicionados 

conforme ilustração são possíveis infinitas geminações usando-se como plano de rebatimento o eixo das ordenadas (y) e uma única a partir do 
eixo das abscissas (x). Ainda que não totalmente utilizadas neste caso, em função da densidade mais baixa do que poderia ser conseguida com 
a utilização de premissas de possíveis remembramentos dos lotes dentro da quadra, o que não é permitido no programa e não utilizado na 
proposta atual 

Sub-solo exemplificado no 
Conjunto H, Lote 2.

1- QUADRA POLIESPORTIVA
2- ÁREA DE CONVIVÊNCIA
3- PLAYGROUND INFANTIL
4- HORTA COMUNITÁRIA
5- ÁREA DE CONTEMPLAÇÃO
6- QUADRA DE BOCHA
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1º PAVIMENTO
8 APARTAMENTOS DO TIPO 3A

TÉRREO
 8 APARTAMENTOS DO TIPO 3A
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SEGUNDO PAVIMENTO 
ENTRADA PARA 16 SOBRADOS DE DOIS PAVIMENTOS
4 - 2B
8 - 2C
4 - 2D

TERCEIRO PAVIMENTO
 ANDAR SUPERIOR DOS 16 SOBRADOS
4 - 2B
8 - 2C
4 - 2D

UNIDADES HABITACIONAIS

1- ÁREA DE SERVIÇO
2- COZINHA
3- SALA
4- QUARTO
5- BANHEIRO
6- VARANDA
7- ÁREA DE SERVIÇO DESCOBERTA

PROPOSTA PROJECTUAL
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O Conjunto Habitacional de Sol Nascente foi projetado para atender, segundo estabelecido por Termo de Referência 
que acompanha a legislação especifica, o quadro de áreas dos respectivos lotes com seus índices de ocupação, 
aproveitamento e permeabilidade do solo e visa atender às possibilidades intrínsecas destes índices na determinação da 
possível densidade habitacional. 

As habitações serão destinadas à população de baixa renda, com limitada capacidade de endividamento. Nesses 
casos necessita-se de um projeto configurado de maneira a permitir sua execução sem desperdícios de recursos no sentido de 
viabilizar o alcance dessas moradias ao público para o qual serão produzidas. Dentre diversas características projetuais que 
contribuem para a redução dos custos finais de obras destaca-se a tipologia de baixa altura, a qual não necessite de elementos 
de circulação vertical geradores de despesas de instalação e manutenção, e cujo desenho favoreça sua implantação de forma 
agrupada. Prédios configurados dessa maneira, ao dispor-se de forma contígua, podem compartilhar elementos construtivos 
(paredes, coberturas etc.) bem como sistemas de infraestrutura (instalações e vias de acesso), o que permite mais racional 
distribuição dos investimentos e sua consequente economia. 

Dessa forma propõe-se uma tipologia habitacional predial verticalizada, desprovida ao máximo de espaços ou 
equipamentos de uso e responsabilidade de manutenção coletiva, e que possa ser agrupada objetivando a redução de seus 
custos de produção. Além disso, utiliza-se um princípio numérico de ajuntamento das unidades que possibilite contemplar as 
quantidades estabelecidas do conjunto a ser constituído. 

O conjunto foi resolvido em blocos agrupáveis, contendo cada um 32 unidades habitacionais. Embora possuam, ao 
todo, quatro pavimentos, a tipologia adotada para tais blocos minimizam as características de edificações verticais. Há, sim, 
níveis de habitações, um no térreo, que se repete por outro pavimento onde ficam 16 unidades, e outro (dúplex) acima deste, 
que terá 16 unidades. Essa estratégia de desenho permite que o conjunto considerado como edificação vertical, e é ainda 
assim passível de enquadramento em modelos regulados por normas e leis específicas, as quais contribuem para construções 
a custos mais reduzidos. 

Cada nível de bloco é constituído por quatro módulos em forma de "L". As unidades térrea, do 1º e 2º pavimentos 
ocupam dois módulos, enquanto que, nos pavimentos superiores, cada módulo terá uma unidade dúplex. A escada de acesso 
aos pisos elevados assim como a circulação coletiva são externas. 
 



CORTE LONGITUDINAL

Concebido para ser implantado em uma área urbana ocupada de maneira informal, na qual existe um precário e irregular sistema 
viário, o novo conjunto insere-se de forma a minimizar remoções de habitações, e, ainda, a acompanhar o arruamento estabelecido em projeto. 

O complexo como um todo terá forma primordialmente retangular. Jardins recobrem os afastamentos laterais dos novos blocos do 
projeto. Podemos sugerir que os próximos lotes estabeleçam uma “dobra”, que além de possibilitar melhor ajuste na situação existente, 
também venha ajudar a romper a monotonia que a sequência de numerosos blocos implantados ao longo de uma via inevitavelmente ocasiona 
na paisagem construída. 

Os parâmetros urbanísticos estabelecidos em legislação citada foram transformados nos quadros abaixo: ainda que áreas de 
projeção e a área construída por bloco são iguais em 520,00m2 e 780,00m2 respectivamente. 

 

QUADRA 700 - 
Lotes ÁREAS IAT (2,0) 

(50%) Taxa
Ocupação 

CONJUNTO F 9.812,13 1,2718 0,3179 

CONJUNTO G 6.833,14 1,2175 0,3043 

CONJUNTO H 6.858,70 1,2130 0,3032 

GERAL 23.503,97 1,2389 0,4646 

 
Os 2.016 habitantes previstos para as 448 unidades do serão distribuídos em 14 edificações (uma por lote), com 32 unidades 

habitacionais cada. 
O conjunto é integrado por 14 lotes, sendo de áreas diferentes, com um bloco cada. O complexo ocupará área de 23.503,97 m² e 

será limitado por um sistema viário e loteamento em arranjo conforme estabelecido, havendo ruas transversais separando os mencionados 
lotes. As edificações estão arrumadas em grupos, dispostas de maneira a conformar entre si praças centrais. 

Os prédios estão implantados acompanhando o desenho primordial dos lotes com vista a privilegiar a criação de áreas comuns de 
lazer. 

O conjunto será aberto, integrado sem barreiras ao meio urbano circundante. Os espaços entre os prédios e as ruas serão 
semipúblicos, e funcionando como áreas de circulação e convivência. Os espaços intersticiais serão dotados de equipamentos que contribuam 
para esse fim, como, por exemplo, passeios, bancos, mesas de jogos, quadras esportivas e arborização com plantio de espécies nativas do 
Cerrado. 

Os estacionamentos serão contíguos às vias, mantidos as vagas determinadas pela implantação proposta e seu complemento 
ocupará garagens enterradas sob os blocos, de maneira a minimizar que o fluxo dos carros cruze com o fluxo dos pedestres que 
prioritariamente devem utilizar os meios de quadra para sua circulação. 

Do ponto de vista construtivo, os prédios serão erigidos tendo uma estrutura metálica como base e fechada por alvenaria 
estrutural, erguida sobre laje de piso que, por sua vez, apoia-se em blocos que coroam estacas de concreto se assim forem definidas como 
necessárias por estudos do solo e sondagens. As lajes são em concreto armado convencional. Os pisos internos serão todos cimentados, com 
exceção dos banheiros, estes cerâmicos, as paredes rebocadas e pintadas com tinta PVA ou revestidas em cerâmica, onde couber e os tetos 
em laje rebocada e chapiscada com pintura PVA ou em forro de placas de gesso, conforme o ambiente. Externamente, as paredes serão 
rebocadas e pintadas com tinta acrílica em desenho e cores conforme detalhe específico. As escadas externas também terão piso cimentado e 
receberão guarda-corpo metálico. As esquadrias serão em aço com pintura em esmalte sintético e a cobertura será em laje plana 
impermeabilizada e preparada para receber “cobertura de telhado verde”, visando reduzir a incidência solar direta e reduzir a carga térmica. 

O Conjunto Habitacional no SOL NASCENTE quando construído e ocupado, a densidade habitacional bruta média será de 857,73 
hab/ha.  

URBANIZAÇÃO

ESTRUTURA
CORTE TRANSVERSAL

FACHADA LATERAL

FACHADA FRONTAL



A proposta do projeto atende a solicitação de adensamento do edital, representando um aumento de 5x na ocupação humana 
sobre o território e otimizando da infraestrutura urbana implantada.  
Em localização limítrofe entre a ocupação urbana e área “rural”, a proposta do projeto busca uma tipologia moderna 
mesclando características de edificações multifamiliares, com itens encontrados nas casas existentes ao redor, evitando o 
contraste. 
Tendo a região ventos predominantes Noroeste, o terreno não sofre severamente a poluição da garagem de ônibus e da usina 
de lixo do entorno, porém, a falta de pavimentação de ruas secundárias poderá contribuir para a poluição do ar e sujidade das 
edificações e unidades. 
O agrupamento das unidades dentro dos lotes possibilitou a criação de áreas destinadas ao convívio, pratica de esportes e 
opção de lazer dos moradores e vizinhos. 
O projeto concebido em módulos “iguais”, não torna repetitivo o olhar e, possibilita uma economia na construção benvinda 
para obtenção de recursos necessários a implantação de itens de sustentabilidade tão necessários nos dias atuais. 
Estando Ceilândia localizada na zona bioclimática 4, ações de proteção da envoltória serão necessárias a fim de obter o 
conforto higrotérmico e visual da edificação, principalmente nos materiais internos e externos e nas vedações. As janelas com 
insolação mais severa receberão tratamento específico, assim como as paredes, a fim de baixar a transmitância térmica.  
Contando com baixa altura e proporção reduzida, as edificações não impendem a ventilação e iluminação entre suas unidades 
e em relação a vizinhança. 

Um ponto sensível é sempre colocado à prova provocado pelo adensamento populacional e a cultura do entorno pela 
propagação do som: a acústica. Esta preocupação norteou o projeto, inclusive para atendimento e NBR 15.575-1 (Norma 
Desempenho). 
Para reduzir o impacto econômico do consumo de energia das edificações, as unidades contarão com aquecimento solar para 
água dos banheiros e os equipamentos comuns possuirão classificação A no selo Procel. Todos os ambientes contam com 
iluminação e ventilação naturais, reduzindo assim a utilização de condicionadores de ar. 
A água também teve uma atenção especial no projeto, com a aplicação de equipamentos economizadores, gestão de água não 
potável para usos restritos de irrigação e lavagem, eventual coleta de água das chuvas quando for possível e, até a 
recomendação de uso de poço quando devidamente licenciado. Já para as águas pluviais excedentes, o sistema de 
encaminhamento para a rede coletora contará com valas de infiltração e caixas de retenção que reduzirão a carga no sistema 
quando das chuvas mais intensas. 
Por fim, os cuidados de manutenção do edifício com aplicação de materiais adequados e instalações simplificadas e 
acessíveis, junto à infraestrutura de coleta de resíduos organizada e seletiva, possibilitarão um uso sustentável das edificações. 

SUSTENTABILIDADE
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