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Mesquita do Centro Islâmico do 
Brasil desativada

 O projeto proposto trata de 
um Centro de Cultura Árabe 
localizado em Brasília, na 
entrequadra Norte, EQN712/912. O 
Centro é privado e pertencente à 
Embaixada da Arábia Saudita. 
Embora em posse da embaixada, o 
edifício possui um caráter público, 
portanto, será aberto à população. 
Seu objetivo é a divulgação da 
cultura árabe na cidade. Por ser um 
centro cultural, o projeto possui uma 
função de abertura a diferentes 
atividades de interesses artísticos.  

 A mesquita do Centro Islâmico do Brasil foi construída na 
década de 1960, com �nanciamento das embaixadas árabes. O 
centro funcionou na 712/912 norte até a década de 1980, quando 
foi incendiado e hoje está abandonado. De modo a ocupar seu 
lugar foi erguida em terreno adjacente a mesquita do Centro 
Islâmico do Brasil localizada na 912 Norte, inaugurada em 1990.  
Ela é a maior da América Latina (com 2.800m²) e foi a única mes-
quita da cidade até a inauguração da Mussala Muhammad Al-Ras-
sullah (Muhammad, O mensageiro de Deus), na cidade satélite de 
Taguatinga.
  A mesquita abandonada é hoje, segundo o jornal Correio-
Braziliense e outros jornais locais, uma área de risco. Tornou-se um 
ponto de consumo de entorpecentes, abrigo para viciados em 
drogas e também está infestado de ratos e de outro animais trans-
missores de doença. Devido aos danos causados pelo incêndio e 
ao atual mau uso da mesquita, os moradores dos prédios vizinhos 
e a comunidade escolar reclamam da situação de abandono.
 Com queixas frequentes, o governo do Distrito Federal 
autorizou a demolição da mesquita e deu um prazo para a 
embaixada responsável tomar as devidas providências e resolver 
o que fazer com o terreno problemático. Até o momento, a área 
continua abandonada e a mesquita ainda não foi demolida.
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Brasília, DF
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 Cultura árabe refere-se à cultura dos países em que a 
língua o�cial é o árabe. Língua, literatura, gastronomia, arte, 
arquitetura, música, espiritualidade, �loso�a, misticismo 
(etc.), fazem parte do patrimônio cultural do mundo 

pan-árabe.
 O Pan-arabismo é um movimento político que tende 
a reunir os países de língua árabe, e de civilização árabe, 
numa grande comunidade de interesses. É um movimento 
para uni�cação entre as populações e nações árabes do 

Oriente Médio.
  

            

MECA

Direção de Meca

Países onde o árabe é a lingua o�cial

Países onde o árabe também é falado

Meca (hajj) é uma 
cidade da Arábia 

Saudita considerada a 
mais sagrada para os 

muçulmanos. As 
orações diárias 

muçulmanas são 
orientadas sempre em 

direção a Meca.

Obs.: A Mesquita incendiada não está direcionada 
à Meca. Está alinhada com o terreno. 

CULTURA ÁRABE

O caminho civilizatório do Islã 

 Aquilo que se considera civilização árabe ou mulçumana surgiu na península arábica formada por 
povos nômades e comerciantes sem uma estrutura estatal estabelecida. No século VI inicia-se, com o 
Profeta Maomé, a uni�cação e a expansão do império. Os guerreiros islâmicos, imersos da rica tradição de 
comércio, expandiram-se para além dos povos persas e bizantinos. No auge do império, os muçulmanos 
controlavam a Península Arábica, no norte da Índia, norte da África e a Península Ibérica; chegando a 
Constantinopla. 

 Em vários aspectos, a civilização mulçumana caracterizou-se por sua tolerância na relação com 
outras culturas; resultado da extensão e da natureza comercial do império. Com isso espalhou cultura por 
toda a vastidão a que tinha acesso, difundindo desde de técnicas agrícolas, a métodos astronômicos e 
medicinais. Uma estimativa desta importância pode ser mesurada com um exemplo na matemática. O 
zero, arimetizado, como o conhecemos e usamos, foi uma elaboração do matemático e astrônomo do 
Observatório de Ujain, no século VI, na Índia. Os árabes passaram a chamar este número por Zifr (vazio) 
em seus tratados de aritmética e análise numérica. Em Veneza, a ponta da Rota da Seda para entrada de 
especiarias orientais na Europa, zifr passou a ser chamado de cifra e zevero; e então "zero". Vale ainda citar 
a disseminação da bússola e da pólvora, inventadas pelos chineses, e o cultivo de produtos agrícolas, 
como o café, cana-se-açucar, algodão, arroz, laranja, limão, entre outros. 
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CULTURA ÁRABE

 Na arquitetura, perseguiram caminhos únicos, devido à 
imposições das regras do Islã e das especi�cidade das terras 
quentes onde viviam. Em complexos como as madrassas, as 
escolas do islã, a partir dos elementos estéticos disponíveis e 
possíveis, a azulejaria, as estruturas geométricas, as 
composições de ocupação espacial, tanto para o estudo como 
para a devoção, a iluminação e ambientação atingiram as 
formas mais requintadas e harmoniosas possíveis. Ainda hoje, é 
difícil a um viajante pela península Ibérica ou a uma cidade 
islâmica, como Samarcanda, não se impressionar ou se 
comover com tais edi�cações.

 Desde o início do Islã, a relação dos árabes com os 
povos cristãos e judeus foi pací�ca. Vale citar a famosa e 
respeitada comunidade judaica que �oresceu na Babilônia. 
Esta atitude dos mulçumanos se justi�cava, pois estes 
consideravam judeus e cristãos como povos co-irmãos: ''os 
povos do livro", como eram denominados. A deteriorização 
dessas relações radicalizaram-se com dois marcos: o �m do 
Império Otamano, na primeira guerra mundial, e a criação do 
estado de Israel, após a segunda Guerra Mundial. Esse processo 
tem origem com o predatório processo de colonialismo e o 
neo-colonialismo europeu no século XIX e XX, com ocupações 
no norte da África, Oriente Médio e todas as regiões da Ásia. No 
�nal do Século XX, conduzido principalmente pela indústria da 
guerra articulada com o projeto neo-libeal e o 
fundamentalismo cristão, o ocidente promove em larga escala 
a propaganda de identi�cação dos povos árabes com parcelas 
fundamentalistas do Islã. O resultado é uma tentativa de 
demonização de todos os povos mulçumanos e a 
desquali�cação de sua vasta riqueza cultural. 

 Mas a despeito dessa situação atual, não é exagero 
quando Humberto Eco ou Jorge L. Borges clamam que os 
árabes civilizaram a Europa; e por extensão os países das 
Américas, todos ex-colônias européias. No Brasil, como 
interessante exemplo, cerca de 16 milhões de pessoas 
possuem ascendência árabe (dados do IBGE), constituindo-se 
na maior colônia fora dos países de origem. Nessa população, a 
maioria é libanesa, seguida dos sírios. 

 As cores Pan-Árabes são o vermelho, o preto, o branco e o 
verde, tendo origem na bandeira da Revolta Árabe. Acredita-se 
que cada uma das quatro cores Pan-Árabes representa uma 
Dinastia Árabe ou Era. O preto era a cor do Profeta Maomé, 
enquanto o branco foi escolhido pelo Califado Omíada, como 
símbolo e vocativo da Batalha de Badr. Já o verde, do Califado 
Fatímida, com o símbolo do seu apoio a Ali ibn Abi Talib, enquanto  

o vermelho era a cor da bandeira dos carijitas.

(fonte: wikipedia.org/wiki/Cultura_árabe)
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CONDICIONANTES DO TERRENO

 O terreno possui um desnível 
de 7 metros em direção ao sudeste, o 

que representa aproximadamente 
uma inclinação de 3,7%. 

Fácil acesso de veículo 
(via W4 e W5 Norte)

vento predominante 
- Leste

Frequência

Velocidade

Baixa incomodidade por ruído

Principal Fonte de ruído 
provêm da escola JK

vento de maior 
velocidade- Noroeste

Pedestre predominante na direção 
nordeste. (acesso à via W3 Norte)

m/s

%

Primavera

Verão
Outono
Inverno



LEGISLAÇÃO E PARTIDO

 O terreno possui 18000m², 120x150m. O 
afastamento mínimo obrigatório é de 20m para 
a divisa da frente e 5m para as demais divisas. A 
área aproveitada é de 13300m², 140x95m. 

-A taxa máxima de ocupação permitida é de 40% da área do lote que, somada com a área pavimentada, 
não deverá ultrapassar 70%;
-A taxa máxima de construção é de 100% da área do lote;
-O gabarito permitido é de, no máximo, três pavimentos (não incluindo cobertura e subsolo optativos) 
com altura máxima de 9,5m;
-A taxa máxima de ocupação do subsolo é de 50%;
-Será obrigatória a previsão de estacionamento dentro dos limites do lote, na proporção mínima de uma 
vaga por cada 100m²de área construída;
-Será obrigatória a implantação de área ajardinada e/ou arborizada dentro dos lotes na proporção mínima 
de 30% da área. 

 O projeto arquitetônico do Centro de cultura 
árabe é uma fusão dos estilos moderno e árabe. O 
projeto tem um caráter contemporâneo com 
númeras referências a elementos tradicionais da 
arquitetura árabe.

150m140m
120m

95m

20m

5m

5m

9,5m de altura

5m

Área do lote

Área do lote aproveitada

Compatibilidade das 
áreas do projeto com a 
legislação do local.

Legislação

Número de vagas 180 > área construída - 4000/100 = 40 vagas
> área c/ expansão - 5340/100 = 54 vagas

Altura máxima 9m < 9,50m de altura - máxima permitida
Pavimentos 2 < 3 pavimentos - máximo permitido

Cores claras

Teto plano

Uso de azulejo/geometria como 
elemento decorativo

Muxarabis/Cobogó

Caráter aberto (pouco intimista)

Moderno         Árabe

Elementos arquitetônicos árabes:

3√2

3√2

2√2

2√2

1√2

1√2

Proporção arquitetônica 
de Alhambra

Mesmas cores = Mesmas medidas

Cidade de Marraquexe

Pátios

Partido

Os climas de Brasília e dos países árabes são 
semelhantes. Ambos são extremamente secos.

Malgaf Pátio
Salsabil Iwan
Muxarabis Majaz
Takhtabush Geometria decorativa
Presença de água Qa'ah

m² % área do lote
Área de construção 4000 22 < 40%
Área de construção com expansão 5340 30 < 40%
Área do subsolo 6400 36 < 50%
Área pavimentada 8160 45 < 70%
Área pavimentada + expansão 9500 53 < 70%
Área arborizada/ajardinada 9840 55 > 30%
Taxa de construção 4630 26 < 100%
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PROJETO ESQUEMÁTICO

Direção de Meca
Acesso ligando o principal �uxo de pedestre 

com a mesquita direcionanda à Meca

Demolição da mesquita 
incendiada 

Espelho d’água contornando o edifício.
Leveza ao projeto.

Memorial Islã com a marcação da 
planta baixa da mesquita demolida

Implantação do projeto orientada para Meca

Área de expansão

Textura (seixo �no) alinhada com Meca 
e com o edifício. Reforço da rotação do 
projeto com relação ao terreno     

Textura (argila expandida) 
alinhada com o terreno e a 
mesquita incendiada
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SCRN 712/713

Via W4 
Norte

Via W5 
Norte

SHCGN 712

SHCGN 712

ESCALA 1:1000
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Argila Expandida 
- alinhamento com o terreno

Seixo Fino 
- alinhamento com o edifício

Espelho d’água

 Todas as árvores do 
terreno são existentes, 

exceto as palmeiras  
(somente sobre o seixo �no) 

que compõe o paisagismo 
juntamente com o espelho 

d’água, lembrando um 
Oásis. A marcação da 

textura de argila expandida 
está alinhada com o terreno 

e com a mesquita 
incendiada. Já a marcação 

da textura do seixo �no está 
alinhada com o edifício,  

com a mesquita e com 
Meca. As duas texturas 

reforçam a torção proposital 
do edifício com relação ao 

lote. 

IMPLANTAÇÃO e PAISAGISMO



 Há duas entradas na 
casa árabe, o Majaz, que é a 
entrada principal da casa, e 
que geralmente se abre para 
um pátio, e o portão de saída. 

 Malgaf é um canalizador de 
ventos aberto de frente para o vento 
predominante. Ele capta ar fresco. Para 
aumentar a umidade do ar que vem do 
malqaf, os construtores árabes 
introduziram o Salsabil, que consiste em 
uma placa de mármore decorada com 
padrões ondulados e provida de uma 
fonte de água.

 São salas de estar 
murados em três lados e 
um aberto para o pátio. 

 É uma área de estar coberta 
localizada entre dois pátios: um é 
ensolarado e pavimentado (baixa 
pressão) o outro é sombreado com 
jardim (alta pressão). Essa diferença 
de pressão gera �uxo de ar por 
convecção.

ZONEAMENTO

Auditório, Multiuso e Cozinha

Casa de Chá / Restaurante
Escola de Dança

Admistração, Lanchonete e Vestuários

Estudo da Lingua Árabe

Legenda

Malgaf e Salsabil

Majaz

 Iwan

 Iwan
Pátio

Pátio

Salsabil

Muxarabis

Pátio Ensolarado
Pátio 
Sombreado

 Iwan

Majaz

Takhtabush

298
Takhtabush

Takhtabush

Auditório

Iwan-Casa de Chá 

Hall Foyer

Administração do Auditório

Multiuso

Recepção do auditório

Lanchonete Auditório

Circulação Vertical

Cozinha

Majaz-Recepção Casa de Chá

Circulação

Pátios

Banheiros

Sala de Dança

Sala de Música

Qa'ah-Pátio Coberto

Majaz-Recepção Escola

Sala Técnica

Sala dos Professores

Administração Escola

Lanchonete Escola

Recepção Sala de Leitura

Salão de Leitura

Sala de Aula

Jardim

Sala de Aula Gastronomia

Galeria

Administração Restaurante

Recepção Funcionários

Casa de máquina, Transformadores

Camarim

Depósito

Medidores de Energia

Garagem

Cobertura

Memorial Islã

Malgaf



ESCALA1:250

Acesso ao Auditório

Acesso à Casa de Chá

Acesso à Mesquita

Acesso Funcionários

Acesso à Escola

Acesso ao M
em

orial Islã
PLANTA TÉRREO
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ESCALA1:250

PLANTA SUPERIOR
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ESCALA1:250

Acesso ao Auditório

Acesso Funcionários

PLANTA SUBSOLO
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ESCALA1:250

PLANTA COBERTURA
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Malgaf e Salsabil




CORTES

ESCALA1:250

Corte DD

Corte CC

Corte BB

Corte AA

ESCALA1:20

Takhtabush

Takhtabush

shukhshakhah (lanterna de madeira na parte superior),

9,00m

6,36m

3,18m

4,50m

6,36m

3,18m

3,18m

4,50m

6,36m

4,50m

Proporção arquitetônica 
de Alhambra

Muxarabis
Escala 1:5

Salsabil

Malha de Metal

Carvão Vegetal

AA

BB

CC

DD

Carvão Vegetal
Lamina de metal

Porta corrediça

Tela metálica

Carvão Vegetal úmido

Detalhe de um de�etor

Malgaf Alternativo

Malgaf 
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ESCALA1:250

FACHADA LESTE

FACHADA NORTE

FACHADA OESTE

FACHADA SUL

FACHADAS
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O
ra

çã
o 

da
 A

lv
or

ad
a

Mãos altura da orelha 
- Qiyam

Coloque mão direita sobre a 
esquerda, ambas sobre o abdômen

Incline a cabeça em ângulo 
reto, mãos nos joelhos

Incline o joelho no solo antes das mãos. Apoie as 
palmas no solo e a testa entre as mãos. Assente os pés. 

Recite um capítulo do Alcorão Sagrado. No momento do 
testemunho mantenha a mão direita com os dedos 
recolhidos, exceto o dedo indicador que deverá permanecer 
estendido. Face para direita. Face para esquerda.

PAINEL

Desenho do 
muxarabis do projeto

Geometrias extraídas do 
muxarabis

Subtração das 
geometrias no painal

Movimento de reverência

Bloco de concreto fundido 
com a placa de aço corten

 O painel é um marco do projeto que 
convida o pedestre a conhecer a Mesquita do 
Centro Islâmico do Brasil. Alinhado com Meca, o 
painel se curva de modo a lembrar uma 
reverência diante de Deus, conforme a oração da 
Alvorada (principal oração Islã). Sua curvatura 
tende a formar o arco otomano, semelhante ao 
arco utilizado na mesquita. As alturas das placas 
do painel crescem de modo que, ao se traçar 
uma linha imaginária da ponta da primeira placa 
à ponta da mesquita, se têm as demais alturas.    
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MEMORIAL ISLÃ

 O projeto contempla um memorial islã que 
registra traços da mesquita desativada por meio 
do desenho da planta baixa. A projeção da cúpula 
é destacada por um banco em forma de anel.  O 
salão principal (maior pé direito) é rebaixado, o 
que forma um mural expositor. Nele, há um reves-
timento em marmore que possui registros a cerca 
da cultura mulçumana. O salão e a rampa de 
acesso são contornados por um �no espelho 
d’agua. As demais áreas são marcadas no chão 
com texturas (argila expandida). Parte dos arcos 
da mesquita são preservados e fazem a divisão do 
centro com o memorial.  O desnível provoca uma 
queda d’agua que passa pelos arcos da ruína. 
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VISTAS

Vista entrada Leste

Vista entrada Oeste

Vista do Memorial Islã

Vista interna da Casa de chá

Vista interna da recepção da escola

Vista interna do pátio coberto da escola

Vista interna da sala de dança

Vista interna do pátio aberto/área de lazer

Vista interna da sala de leitura

Vista de pássaro

2917



PERSPECTIVA
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PERSPECTIVA
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PERSPECTIVA
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PERSPECTIVA
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PERSPECTIVA
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PERSPECTIVA
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PERSPECTIVA
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PERSPECTIVA
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PERSPECTIVA
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PERSPECTIVA
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Corte CC

Corte BB

ESCALA1:20

Takhtabush

Takhtabush

shukhshakhah (lanterna de madeira na parte superior),

Corte AA

Muxarabis
Escala 1:5

Mesquita do Centro Islâmico do Brasil desativadaMesquita do Centro Islâmico do Brasil

Colégio JK Residência SHCGN 712 

Residência  

Banco do Brasil 

EQN 712/912,
Asa Norte,
Brasília, DF

Direção de Meca

3√2

3√2

2√2

2√2

1√2

1√2

Proporção arquitetônica de Alhambra

Mesmas cores = Mesmas medidas

Cidade de Marraquexe

Pátios

Espelho d’água contornando o edifício.
Leveza ao projeto.

Memorial Islã com a marcação da 
planta baixa da mesquita demolida

Implantação do projeto 
orientada para Meca

Área de expansão

Textura (seixo �no) alinhada com Meca 
e com o edifício. Reforço da rotação do 
projeto com relação ao terreno

Textura (argila expandida) 
alinhada com o terreno e a 
mesquita incendiadaDireção de Meca

Acesso ligando o principal �uxo de pedestre 
com a mesquita direcionanda à Meca

Demolição da 
mesquita incendiada 

Espaço para feiras

Legenda

Auditório

Iwan-Casa de Chá 

Hall Foyer

Administração do Auditório

Multiuso

Recepção do auditório

Lanchonete Auditório

Circulação Vertical

Cozinha

Majaz-Recepção Casa de Chá

Circulação

Pátios

Banheiros

Sala de Dança

Sala de Música

Qa'ah-Pátio Coberto

Majaz-Recepção Escola

Sala Técnica

Sala dos Professores

Administração Escola

Lanchonete Escola

Recepção Sala de Leitura

Salão de Leitura

Sala de Aula

Jardim

Sala de Aula de Gastronomia

Galeria

Administração Restaurante

Recepção Funcionários

Casa de máquina, Transformadores

Camarim

Depósito

Medidores de Energia

Garagem

Cobertura

Memorial Islã

CEN
TR

O

DE CULTURA ÁRABE
 O projeto proposto trata de um Centro de Cultura Árabe localizado 
em Brasília, na entrequadra Norte, EQN712/912. O Centro é privado e 
pertencente à Embaixada da Arábia Saudita. Embora em posse da 
embaixada, o edifício possui um caráter público, portanto, será aberto à 
população. Seu objetivo é a divulgação da cultura árabe na cidade. Por ser 
um centro cultural, o projeto possui uma função de abertura a diferentes 
atividades de interesses artísticos.   

 Iwan
Pátio

 Iwan

Pátio

Majaz

Muxarabis

Pátio Ensolarado
Pátio 
SombreadoTakhtabush

Salsabil

Malgaf

 Iwan são salas de estar murados 
em três lados e um aberto para o pátio. 

 Há duas entradas na casa árabe, 
o Majaz, que é a entrada principal da 
casa, e que geralmente se abre para um 
pátio, e o portão de saída. 

 Malgaf é um canalizador de 
ventos aberto de frente para o 
vento predominante. Ele capta ar 
fresco. Para aumentar a umidade do 
ar que vem do malqaf, os 
construtores árabes introduziram o 
Salsabil, que consiste em uma placa 
de mármore decorada com padrões 
ondulados e provida de uma fonte 
de água.

 Takhtabush é uma área de 
estar coberta localizada entre dois 
pátios: um é ensolarado e 
pavimentado (baixa pressão) o 
outro é sombreado com jardim (alta 
pressão). Essa diferença de pressão 
gera �uxo de ar por convecção.

 Via W5 Norte

 Via W5 Norte

vento predominante 
- Leste

Fluxo principal (acesso 
à via W3 Norte)Comércio SCRN 712/713




Malgaf e Salsabil
Corte DD

AA

BB

CC

DD

Escala 1:250

 O mau uso da mesquita incendiada 
incomoda a vizinhança por ser um ponto 
de consumo de drogas e de infestação de 
animais transmissores de doenças.

O painel se curva de modo 
a lembrar uma reverência 
diante de Deus.

A curvatura do painel 
forma um arco.

Painel de aço corten que 
guia o pedestre à mesquita. 

Memorail Islã- Projeção 
da planta baixa da 
Mesquita desativada.

Arcos conservados 
da ruína.

Formação das alturas das 
placas do painel.

Desenho do muxarabis do 
projeto. Extração das 
geometrias.

Cores claras

Teto plano

Uso de azulejo/geometria como 
elemento decorativo

Muxarabis/Cobogó

Caráter aberto (pouco intimista)

Moderno         Árabe

Muxarabis
Escala 1:5
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