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1.1 Largo dos Ipês 
1.2 Parque Linear
1.3 Pátios internos
1.4 Horta comunitária
1.5 Jardinetes de vizinhança
1.6 Playgroung
1.7 Quadras poliesportivas

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

2.1 Unidade Básica de Saúde
2.2 Centro de Ensino Infantil
2.3 Centro de Ensino Fundamental
2.4 Centro de Referência de Assistência Social
2.5 Delegacia de Polícia PCDF

COMERCIAL 

3.1 Centro Comercial
3.2 Comércio varejista
3.3 Indústria de baixa incomodidade
3.4 Serviços
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 “Considerando-se a atual crise habitacional, possuir uma ha-
bitação é, sem dúvida, tranqüilizador e satisfatório; prédios habita-
cionais oferecem residência. As habitações são hoje bem divididas, 
fáceis de se administrar, economicamente acessíveis, bem arejadas, 
iluminadas e ensolaradas. Mas será que as habitações trazem ne-
las mesmas a garantia de que aí acontece um habitar?” Heideg-
ger, já em 1951, em conferência denominada “Construir, habitar e 
pensar”, inicia uma discussão ainda muito atual, propõem relações 
entre as construções e as sensações evocadas, correlacionando o 
indivíduo, sua bagagem sociocultural e o espaço. Habitar é mais 
do que possuir uma residência, é possível habitar seu local de tra-
balho e não sua casa; assim, desponta a dúvida se apenas construir 
um espaço de morar é suficiente para criar habitabilidade. Em sua 
essência, habitar demanda a criação de vínculo- a casa, é o es-
paço que recortamos do mundo. Habita-se a casa, não como um 
simples ponto, mas todo o território que se tem como familiar, e 
é a comunidade que dá os limites deste espaço, proporcionando 
o enraizamento e apropriação. O reconhecimento da importância 
dos princípios acima citados embasou as principais linhas do pro-
jeto. Habitações econômicas, com estrutura modular simples, com 
espaços qualificados, que aproveitem ao máximo a ventilação e 
iluminação natural em todos os ambientes; edifícios adequados a 
escala humana, que aproveitem da melhor forma as condicionan-
tes naturais do terreno, são essenciais, mas são premissas básicas 
quando o anseio projetual é criar comunidades urbanas. 
Os 28,58ha de área do terreno, objeto deste concurso, seguido do 
terreno adjacente, também desocupado, atuam como uma fenda 
urbana, separando uma região residencial, adensada de casas uni-
familiares e de rendilhado urbano fracionado; e outra esparsa, de 
grandes lotes, com característica comercial e industrial predomi-
nante. O intento do projeto urbanístico proposto é comunicar estas 
regiões, graduando a transição entre as particularidades dos seto-
res; no entanto, sem perder a identidade específica da localidade 
em questão. No sentido sul-norte, seguindo a diretriz viária do se-
tor industrial, foi criado um cinturão verde, nas cotas mais baixas do 
lote, amortizador do fluxo das indústrias locadas na extremidade 
do terreno, e servindo de coletor e bacia natural de águas pluviais. 
Outra grande diretriz viária, imposta pelas condicionantes locais e 
pelo edital, interligando ruas não alinhadas entre os  maciços de 
urbanização já estabelecidos,  possibilitou a criação de uma cen-
tralidade regional peatonal, que reforça a identidade coletiva da 
região criando espaços de lazer e áreas verdes, e condensa térreos 
comerciais  e de serviços em edifícios de usos mistos, induzindo e 
conduzindo a ligação entre as vocações dos loteamentos consoli-
dados. 
Os equipamentos de infraestruturas urbanas públicas (EPC’s), a pre-
visão de comércio varejista, de indústria de baixo impacto, foram 
locados em um cinturão de lotes, separando o centro do empre-
endimento, prioritariamente residencial e de ligação com a zona 
residencial, do perímetro mais próximo dos usos industriais. Estes 
equipamentos estão locados para servir tanto ao empreendimento 
proposto quanto às habitações existentes e as implantadas futura-
mente no terreno desocupado adjacente.
No cerne físico (em meio ao cinturão de equipamentos, comércios 
e indústrias de baixo impacto) e como núcleo conceitual do empre-
endimento proposto estão as comunidades urbanas. Dentro das 
quadras, lotes de edifícios conformam pátio comuns onde são ins-
talados mini equipamentos comunitários (pátios, jardins, hortas), ao 
lado de áreas de lazer condominial, ocupando uma unidade térrea 
de um conjunto habitacional. Servindo as grandes quadras espa-
ços maiores de lazer, com cancha de esportes, parquinho infantil e 
espaço de estar. O círculo social dos moradores, assim, pela grada-
ção de espaços, pode ser fortalecido concentricamente- espaços 

para o lazer e união da micro comunidade condominial; espaços 
de lazer entre quadras, abrangendo maior quantidade de pessoas, 
ainda em escala local; por fim, as praças conformadas pelas diretri-
zes viárias, maiores e de estruturação regional, que pretende for-
talecer o vínculo de identidade de toda comunidade afetada pelo 
empreendimento.   

ADAPTABILIDADE, DIVERSIDADE E DINÂMICA URBANA
O projeto prevê três módulos de apartamentos que podem ser exe-
cutados em até quatro pavimentos e um módulo assobradado. Os 
módulos de habitação variam de um a três quartos e possuem seus 
acessos próximos aos acessos dos apartamentos vizinhos, aproxi-
mando as relações e a visibilidade com o próximo, mas sem que seja 
perdida a privacidade de cada moradia. A construção em módulos 
possibilita diversas tipologias que podem atender diferentes famí-
lias e situações; além de viabilizar uma implantação mais orgânica, 
onde é possível executar diferentes soluções através da variação de 
combinações dos módulos. A fachada é composta por venezianas, 
cobogós e brises metálicos móveis que possibilitam a diversidade 
de arranjos e visuais tanto em suas diferentes disposições quanto 
em contraste com os acabamentos externos escolhidos por cada 
conjunto de apartamentos ou famílias, que podem variar do bloco 
à vista até o emboço, reboco e pintura, trazendo identidade visual 
a cada composto de módulos. As unidades são adaptáveis e 5% 
(65 unidades) do total proposto já atendem moradores portadores 
de necessidades especiais. 
 
CONFORTO AMBIENTAL E DESEMPENHO DA EDIFICAÇÃO
 A disposição das plantas possibilita diferentes perspectivas da 
paisagem uma vez que possuem aberturas para as duas fachadas 
opostas, proporcionando a circulação natural do ar através da ven-
tilação cruzada. Como se trata de habitação de interesse social, 
foram considerados sistemas- tanto construtivos quanto de capta-
ção de água e energia solar- com baixo custo de manutenção e 
construção, além de estratégias de conforto passíveis, que envol-
vem também o sombreamento das fachadas através dos brises e 
da projeção das varandas. A mistura de fechamentos translúcidos 
com painéis e mecanismos de circulação natural de ar regula tanto 
a performance térmica das edificações quanto a proteção solar-ge-
rando um aproveitamento ideal de luz natural. Além disso é pro-
posto o reuso da água da chuva através da captação nas amplas 
áreas de cobertura; essa água é filtrada e armazenada em cisternas 
e pode ser usada posteriormente na irrigação, limpeza de áreas co-
muns e nos sanitários dos apartamentos e edificações de uso misto.  
 
SISTEMA CONSTRUTIVO E RACIONALIDADE
O sistema construtivo das habitações sociais é constituído por lajes 
de concreto, fundação em laje radier e paredes estruturais que po-
dem ser compostas de bloco de concreto ou alvenaria. Apesar do 
baixo custo já existente nesse sistema, as dimensões dos módulos 
reduzem ainda mais o desperdício de material e facilitam a exe-
cução do projeto, pois foram moduladas para evitar a quebra dos 
blocos.  A disposição dos ambientes das moradias evita o gasto 
com material de tubulação hidráulica, uma vez que as áreas molha-
das estão todas concentradas em um núcleo que se estende verti-
calmente conforme a quantidade de pavimentos. Até mesmo nos 
térreos com unidades comerciais, ou nos espaços térreos de lazer 
condominial é seguida a modulação estrutural, aproveitando tam-
bém a prumada hidráulica proposta.  A circulação vertical- cober-
ta pela caixa d’água- é feita em estrutura metálica e  cada núcleo 
pode dar acesso de dois à quatro blocos de apartamentos; mesmo 
enxuta comporta futuro de elevador sem comprometer o conforto 
da passagem.
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LEGENDA

1. ESPAÇO PÚBLICO
1.1 Largo dos Ipês
1.2 Pátios Internos
1.3 Horta Comunitária
1.4 Jardinetes de Vizinhança
1.5 Playgroung
1.6 Quadra Poliesportiva

2. EDIFICAÇÕES
2.1 Sobrados
2.2 Edifícios habitacionais 
2.3 Unidades habitacionais adaptadas
2.4 Lazer Condominial
2.5 Área Técnica
2.6 Térreo Comercial
2.9 Centro de Ensino Infantil
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LEGENDA

1. ALVENARIA ESTRUTURAL EM BLOCOS DE 
CONCRETO
2. ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO
3. FLOREIRA
4. LAJE DE CONCRETO ARMADO MOLDADO 
IN LOCO
5. ESQUADRIA DE GIRO EM ALUMÍNIO
6. VENEZIANA
7. GUARDA COROPO METÁLICO
8. ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE PARA 
TOLDO DE LONA RECOLHIVEL
9. PORTA VITRINE
10. BANCO DE CONCRETO
11. BLOCO DE CONCRETO VAZADO
12. REBOCO SOBRE BLOCO ESTRUTURAL
13. ESQUADRIA MÁXIMO-AR EM ALUMÍNIO

PREVISÃO DE ELEVADOR

PLANTA TÉRREO   1:1250

HABITAÇÕES AMPLIADAS
EDIFÍCIOS   1:350
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