
LOCALIZAÇÃO 

     A QUADRA 700 é integrante de uma região com 

muitos problemas sociais, econômicos, ambientais e 

culturais. 

     É objeto de um projeto de regularização fundiária e 

de urbanização com propósito melhorar a vida dessa 

população.  

     Possui acesso fácil, a menos de 200 m da Via P 5 

do Setor P SUL, que a conecta ao centro de Ceilândia 

e as demais vias de circulação do DF. 

PAISAGEM URBANA  

     A vizinhança é muito carente de infraestrutura, 

pretende-se com a implantação de todas as 

melhorias urbanas previstas no plano em andamento 

da CODHAB, criar um novo horizonte e uma nova 

paisagem, onde os edifícios aqui propostos 

complementarão uma grande transformação na 

região. Também influenciando uma mudança ampla 

de comportamento da comunidade. 

LOCAÇÃO 

     Foi proposto para cada um dos 14 lotes um 

edifício de 04 pavimentos, cujos pavimentos tipos 

consta 07 unidades habitacionais e no térreo 06 

unidades e pilotis, totalizando 27 unidades. 

Totalizando 378 unidades, 266 de 2 quartos e 112 de 

3 quartos. 

     No térreo, terá duas unidades adaptadas ao PNE, 

que corresponde aos 5% (Lei Complementar 

796/2008) e conforme NBR 9050. 

     Os afastamentos ficaram muito satisfatórios, pois 

entre os blocos tem uma distancia de no mínimo 

15m, permitindo excelente ventilação. 

     O terreno possui pequena inclinação, portanto a 

implantação das unidades será com aterro localizado 

apenas na projeção de cada edifício e com pequena 

regularização nas regiões dos estacionamentos 

(térreo) e áreas verdes, evitando custos excessivos 

com movimentação de terra, coerente com o critério 

de economicidade. 

     Recursos sofisticados para esse tipo de 

empreendimento foram evitados, como a construção 

de subsolo que elevaria o custo de cada apartamento 

em aproximadamente 15% a 20%. 

APARTAMENTOS 

     A proposta partiu por valorizar e contribuir 

para a convivência entre os moradores e mudar 

a tradição comum aos edifícios residenciais, 

que é de indiferença e distancia entre os 

vizinhos.  

     Para isso foi pensado em ao invés de criar 

uma sacada, que normalmente tem pouco uso, 

transferimos este espaço para a entrada da 

unidade, resgatando a ideia do “alpendre”. 

Servirá de espaço com vários propósitos, entre 

eles, lugar para uma boa conversa, leitura, 

brincadeira de bebê, guarda de bicicleta e 

jardim. 

      Certamente a apropriação dará 

personalidade familiar a cada unidade, uma 

necessidade individual do ser humano que 

ajuda criar vinculo e valorizar o local. 

     Alem disso, amplia o espaço visual da 

circulação e eliminando o aspecto de corredor 

convencional. 

     A disposição dos ambientes internamente 

buscou mesmo com espaço compacto, isolar ao 

máximo as atividades, que beneficia a 

manutenção e higienização.  

O EDIFÍCIO 

O formato em “H” do edifício utilizado favorece a 

ventilação e iluminação natural. Com esse formato a 

locação da escada e elevador (previsão) na região 

central também beneficia a circulação com o menor 

percurso possível. 

Naturalmente a circulação longitudinal com suas 

aberturas entre lajes, proporciona ventilação até por 

convecção, muito útil no em dias quentes e de 

calmaria, comuns na região. 

A cobertura proposta tem o objetivo de mudar a 

imagem desgastada dos formatos em “blocos” 

simples e tradicionais nos residenciais para as 

pessoas de baixa renda. Portanto, com o objetivo de 

destacar a cobertura e ao mesmo tempo tirar 

proveito dela para coleta de água de chuva, optou-se 

por deixa-la aparente. 

MÉTODO E ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

Tecnologia Estrutural 

A estrutura adotada é em concreto armado com alvenaria em 

tijolo cerâmico, por se tratar de uma tecnologia ser tão popular 

e ter um custo muito competitivo.  Este método também 

permite gerar empregos na região, colaborando com a 

diminuição de outro problema social brasileiro, o desemprego. 

A repetição dos edifícios permite aproveitamento de muitos 

componentes construtivos, evitando desperdício de obra. 

Elementos vazados 

Elemento muito utilizado em guarda-corpos e painel de 

fechamento, pela sua capacidade de sombreamento e de 

ventilação, alem é claro de sua beleza plástica. 

Esquadrias Metálicas 

Foram utilizadas esquadrias com venezianas metálicas, pelo 

seu melhor custo-benefício, comparado com os brises. 

Cobertura 

A cobertura será com telha isotérmica, muito leve, exigindo 

estrutura metálica bastante simples e rápida de executar. Sua 

capacidade de isolamento é fundamental para amenizar o 

calor e proporcionar conforto térmico no pavimento de 

cobertura. Sobre o corredor do ultimo pavimento terá um 

lanternim para ventilação e iluminação. 

É previsto também a colocação de painéis fotovoltaicos para o 

aquecimento de água e produção de energia elétrica. 

Captação de Água da Chuva 

A cobertura será em duas águas e com caimento para o 

centro, onde calhas receberão as águas da chuva, que serão 

direcionadas para os reservatórios no solo e utilizadas para 

limpeza das áreas comuns do edifício e irrigação do jardim. 

HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

     O projeto propõe uma nova tipologia de 

edificação que seja muito diferente dos modelos 

atuais, os blocos, que são desprovidos de qualquer 

cuidado estético ou funcional e que impõem uma 

limitada apropriação tanto do apartamento quanto 

dos espaços comuns.  

     O baixo custo da obra é premissa essencial 

para habitação com função social, portanto foram 

usadas formas cuidadosamente simples, mas que 

inspirassem satisfação ao usuário. 

 

      Princípios de sustentabilidade 

ambiental e social, para o melhor 

desempenho do conjunto,  foram 

condicionantes essenciais na definição do 

partido arquitetônico. 

      Foram criados espaços que favoreçam 

e estimulem a convivência, resgatando o 

espírito de vizinhança, garantindo a 

ocupação e conservação das edificações. 

     Finalmente o produto proposto tem a  intenção 

de contribuir para que o funcionamento do 

apartamento e das áreas comuns atendam e 

otimizem as necessidades dos usuários. 


