
SETOR 
COMERCIAL      
SUL 

U M A     N O V A      F O R M A      D E      H A B I T A R 

O projeto tem como objetivo propor habitação no Se-
tor Comercial Sul, localizado no centro de Brasília. O 
setor que é caracterizado apenas pelo uso comercial 
sofre com a baixa presença de pessoas no espaço e 
a falta de comércio noturno. Com isso, uma área im-
portante da cidade fica ociosa por um período longo 
do dia. Dessa forma, afim de reafirmar a escala gre-
gária da cidade e promover a presença de pessoas 
em diversos horários no setor, o projeto aponta cami-
nhos para se pensar uma cidade modernista em um 
cenário contemporâneo sem ferir sua escala, autenti-
cidade e legado como patrimônio histórico tombando. 
      Serão ofertadas modalidades de habitação e 
apropriação do espaço público de uma maneira mais 
contemporânea e efêmera.Toda a área ganhara apro-
ximadamente 4.000 mil novos moradores entre uni-
dades de 01 e 02 quartos distribuidos pelo setor. 
      A proposta então não busca saturar essas área 
mas aceira a vocação natural da escala  gregária.
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Nos primeiros anos da capital, o setor tem seus primeiros edifícios ocupados por órgãos 
públicos que não tinham suas sedes ainda finalizadas. Assim, o setor teve uma ocupa-
ção crescente de funcionários públicos e profissionais liberais ligados a esses serviços, 
como advogados, contadores e bancários. O comércio de rua crescia à medida a atender 
essa demanda, como restaurantes, cafés e pequenos comércios. A partir da década de70 
o setor passa a ter sua ocupação quase que total, porém ao final dos anos 80 muitos dos 
órgãos públicos saem do local com a finalização das obras de suas sedes em outros se-
tores da cidade.  Nos anos 1990, o Setor Comercial Sul passa a sofrer com a desocupação 
de seus edifícios e um número expressivo de pessoas passa a não frequentar mais o setor 
diariamente, ao mesmo tempo o poder público passa a investir cada vez menos em me-
lhorias e o setor passa a ter cada vez mais problemas de segurança devido ao problema 
crônico de ausência de pessoas na rua no período noturno. No início da década de 2000 
com  a inauguração da Estação Galeria do Metrô/DF e a reforma da Galeria dos Estados, 
que liga o SCS - Setor Comercial Sul ao SBS - Setor Bancário Sul, a obra faz com que a 
galeria que corta todo o setor se trans -forme em um importante corredor de pessoas en-
tre as avenidas W3 Sul e Eixo Sul.  A partir de 2010, com avanços tecnológicos e inovações 
nas formas de trabalho, uma série de atividades que demandam mais áreas de escritório 
e maior número de funcionários, foram sendo substituídos por escritórios cada vez mais 
enxutos e que muitas vezes não chegam nem a demandar espaço físico, evoluindo para 
modalidades home-office. Isso combinado com a oferta de uma serie de outros setores 
com escritórios mais novos sendo entregues provocou uma nova onda de desocupação do 
setor por uma série de profissionais liberais e escritórios. Mas ao mesmo tempo a socie-
dade civil vem ocupando os espaços públicos do setor e se apropriando do local, que res-
surge como um polo cultural com intervenções artísticas, shows, carnaval e festas, que 
com o tempo vem ressignificando a memória afetiva dos brasilienses sobre o local.

É um dos diversos setores que compõem a Escala Gregária da cidade e está a uma distância 
menor que 1 km dos principais setores da cidade: Setores Hospitalar Sul (Hospital de Base e 
Hospital Sarah Kubitschek), Hoteleiro Sul (com prédios importantes, como o Hotel Nacional) 
e de Diversões Sul (Conic). Ele se estende do Eixo Rodoviário Sul até a via W4 Sul e se carac-
teriza como um centro das mais variadas atividades comerciais e prestação de serviços. Ao 
todo, reúne 110 edifícios, onde se concentram empresas, escritórios e serviços públicos com 
as mais diferentes especialidades. É um lugar que atrai cerca de 200 mil pessoas diariamen-
te. O setor é dividido em duas partes: A e B, a parte A compreende a área entre a W3 Sul até 
a W4 Sul com três complexos comerciais de alta densidade: Shopping Pátio Brasil, Shopping 
Venâncio 2000 e edifício Parque da Cidade. A área de in - intervenção se limita a parte B, que 
compreende da W3 Sul até o Eixo Sul. Embora maltratado, o SCS possui muitos atributos mor-
fológicos positivos, é o setor que mais se aproxima de centros urbanos tradicionais, com qua-
lidades como a fruição do edifício com a rua, quadras curtas, boa escala humana, fachadas 
ativas e outas que facilmente poderiam se converter e calçadas Setor Comercial Sul lineares 
sombreadas por galerias.

   Os carros ocupam aproximadamente 32% da área total com ruas e bolsões de estacionamento que cir-
cundam o perímetro do setor. Algumas vias também cortam os blocos em um nível inferior servindo para 
carga e descarga e acesso a garagens. Na Quadra 05 especificamente poucos comércios ainda tem seus 
subsolos abertos para esse acesso boa parte fechou por se sentir inseguro.  O beco do Rato como e cha-
mado já foi um ponto de trafico no setor e hoje passar por uma transformação com a presença dos coleti-
vos com ações e eventos no local. 
    O uso e predominantemente comercial, mas o comercio de rua em lojas vem perdendo a força, cerca 76 
lojas então fechadas, mas ao mesmo tempo o comercio de informal tem ocupado o principal corredor que 
corta o setor com galerias cobertas assim o local e bastante ultimado de dia .Já no período noturno, as 
atividades que acontecem dentro dos edifícios e no térreo se encerram, o que faz com que a permanência 
de pessoas na rua caia drasticamente o que gera maior insegurança e demanda maior cobertura policial 
pelo poder público. 
    É possível reconhecer a importância do local para história da construção da própria cidade.O setor te-
veseus primeiros prédios inauguradas na primeira década da cidade, que ainda salvaguardam nas suas 
fachadas elementos que compõem a paisagem moderna brasiliense, e que acrescenta ao movimento mo-
derno brasileiro boas práticas. O setor conta com diversos nomes da arquitetura modernista nacional, 
como Oscar Niemeyer, Milton Ramos, e João da Gama Filgueiras Lima conhecido
também como Lelé. 

O Setor Comercial Sul:
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   Ausência de habitação: O setor é um importante local de trabalho para a cidade e agora vem sendo 
transformado também em um polo cultural. A ausência de habitação no SCS faz com que deslocamentos 
entre trabalho e moradia sejam maiores, impactando em maior número de carros no local. Além disso, 
quando uma área é ocupada com habitação as pessoas se apropriam muito mais dos espaços públicos, 
são vistos como um dos agentes da segurança local, dando manutenção e cuidando desses espaços. 
   Desempenho Urbano Negativo: Há muito tempo, no âmbito do planejamento urbano, é discutido os as-
pectos negativos da setorização excessiva, que gera espaços na cidade que são ocupados apenas em de-
terminados horários do dia. O setor Comercial Sul é um exemplo desse tipo de planejamento, dotado de 
uma excelente infraestrutura, mas que se torna onerosa para a cidade quando não utilizada em sua tota-
lidade. A permanência de um número maior de pessoas está diretamente ligada ao uso do solo que deve 
ser mais diversificado e adensado para se valer de todo o investimento em infraestrutura.     
  
São três diretrizes que norteiam a proposta: 

Diversificação das Atividades e Usos; 
Adensamento Urbano; 
Promoção da Paisagem Cultural Local.

O projeto:

   Considerando as informações levantadas nas análises de percepção do espaço foi possível desenvol-
ver  diretrizes que norteassem o projeto. Com a avaliação, foi possível identificar a dinâmica atual do 
setor.  
   Esvaziamento dos escritórios: Os escritórios estão diminuindo e demandando cada vez menos seus 
espaços físicos. Uma pesquisa publicada da Revista Exame em 2015 mostrou que no Brasil 26% das 
grandes empresas oferecem a possibilidade de trabalho remoto em parte da jornada a pelo menos 
uma parcela dos funcionários, um ano antes eram apenas 22%. O setor também vem perdendo compe-
titividade em relação à outras áreas das cidades mais conservadas e seguras, e viu nas últimas duas 
décadas várias empresas migrarem para outros locais.

   Hoje, o uso do solo urbano do Setor Comercial Sul se caracteriza pelo uso comercial e institu-cional, porém 
já se nota a necessidade de se flexibilizar a sua ocupação. Com isso, é proposto a mudança permitindo uso 
misto de uma cota dos edifícios já existentes que se encontram vazios. Os outros edifícios, que hoje se encon-
tram ocupados, poderão no futuro se trans-formar em edifícios mistos, desde que estes se encontrem nos 
miolos das quadras, assegu-rando que as edificações que estão no perímetro do setor sejam obrigatoria-
mente comerci-ais, a fim de garantir a preservação e identidade do setor como majoritariamente comercial.  
    Identificou-se também a importância de se adensar uma área da cidade dotada de uma ótima infraestrutu-
ra. Com o novo uso do solo, notou-se a necessidade de realocar os estacionamentos públicos, liberando solo 
para essas novas ocupações .Dessa forma, propõe-se a ocupação desse novos edifícios a serem obrigatoria-
mente de uso misto, visando atender necessidades atuais das cidades e tornando-se um peça importante na 
ativação dos espaços públicos Diversificação das atividades e usos do Setor Comercial Sul.
   O projeto será dividido em três etapas de ocupação:  
Etapa 01 : Será proposto primeiramente a liberção da mudança de uso para misto dos edificios vazios 
seguindo da construção de três novos edifícios mistos que serão locados na Quadra 5 junto com o pequeno 
centro 24hs localizado também na Quadra 5. 
Etapa 02:   Após alguns  anos, se implementará a segunda fase com a construção de mais dois edifí-cios mis-
tos na Quadra 3 e um na Quadra 6.
Etapa 03:  a última etapa de projeto será implementada com a construção de mais
dois ulltimos edifícios mistos na quadra 4.

SITUAÇÃO ATUAL DEPOIS

  obrigatório misto 
  obrigatório comercial  

  aceita mudança 

até  60m
até  45m
até  25m
até  10m

ETAPA 01  ETAPA 02  ETAPA 03  
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    Será garantido uma parcela de 50% das áreas que foram transformadas em uso misto como ZEIS - Zonas de Es-
peciais de Interesse Social. Dessa parcela metade será destinada a modalidade de aluguel social e a outra metade 
a financiamentos com taxas de juros mais baixos. Essa categoria de habitação consiste em uma tipologia de aparta-
mento mais baratos, como por exemplo: pequenos studios de até 1 quarto sem garagem. A ideia é promover a mora-
dia com baixo custo, olhando para uma população que precisa gastar menos com habitação, e para as gerações Y e 
Z que costumam abrir mão de ter um carro para optar por usufruir de transportes compartilhados e sistemas públi-
cos, ônibus e metrô. O importante das ZEIS na área central de Brasília é que elas garantem a destinação de parte da 
área de intervenção à habitação de baixo custo, mantendo, em boa medida, o preço acessível à moradia nessa área 
da cidade, minimizando processos de gentrificação e garantindo direito à cidade.
    Procurou-se aumentar a oferta de habitações com a construção dos novos edifícios, visando atrair o maior número 
de moradores. São oferecidas unidades de um e dois quartos que variam entre 45m² até 65m², 70% dessas unidades 
de pequenas unidades de um quarto. Buscando assim potencializar a densidade de pessoas que irão habitar o setor.

     Procurou-se aumentar a oferta de habitações com a construção dos novos edifícios, visando atrair o 
maior número de moradores. São oferecidas unidades de um e dois quartos que variam entre 45m² até 
65m², 70% dessas unidades de pequenas unidades de um quarto. Buscando assim potencializar a densida-
de de pessoas que irão habitar o setor.  A Praça Central irá integrar o Centro 24hs o  local, que já é bastante 
ocupado por manifestações culturais e eventos, receberá, através do urbanismo tático e seu uso temporá-
rio, novas atividades que busquem potencializar o espaço com intervenções efêmeras. Essas instalações 
deverão proporcionar diferentes atividades. As estratégias adotadas para ativar esse espaço, como as insta-
lações temporárias, serão baseadas na experiência de um projeto da Prefeitura de São Paulo chamado Cen-
tro Aberto. São elas:  

Mobiliários de qualidade, Instalações efêmeras,Comida de Rua, Central de Apoio a Instalação e Serviços 
digitais gratuitos

O segundo subsolo, que hoje é 
a garagem, não precisa atender 
à todas as unidades. Deverá se 
adequar às novas necessidades 
do homem urbano abrigando um 
confortável bicicletário.

O primeiro subsolo será con-
vertido um pavimento aberto de 
serviços, ira gerar renda para o 
condominio. O pavimento abriga-
rá um coworking, com espaço
compartilhados de trabalho e 
também uma lavanderia de uso 

Procurando aceitar a vocação do 
térreo para comércio de rua, as
lojas, que hoje são grandes e com 
alugueis altos  serão comparti-
lhadas com mais comerciantes 
barateando o alguel, toda em 
uma estrutura indepedente. 

Os apartamentos são pensados 
como unidades mínimas de ocu-
pação, e deve atender a um pú-
blico diversificado que irá morar 
no setor. A unidade deve ter uma 
área mínima que possibilite di-
versos arranjos de layout, visan-
do garantir a vida útil no tempo 
do edifício.

O terraço, que costuma ser uma 
área de lazer privada dos edifí-
cios na cidade, se converterá em 
mais um pavimento aberto à po-
pulação em geral. O acesso po-
derá ser feito por uma es-trutura 
independente que pode ser mon-
tada e desmontada seguindo às 
necessidades de cada tipo evento 
ou ocupação.

Como exemplo para ocupação 
dos edifícios desocupados, o Ed. 
Oscar Alvarenga foi escolhido 
entre os sete edifícios identifica 
dos no Setor Comercial Sul para 
servir de modelo.
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EXEMPLO DE 
OCUPAÇÃO   

TIPOLOGIAS MÍNIMAS   


