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CONTEXTUALIZAÇÃO 
O projeto tem como pressuposto atender às demandas de Uni-
dades Habitacionais Coletivas na Região Administrativa de Cei-
lândia – RA IX, especificamente na Quadra 700. O estudo inicial 
foi norteado pelo entorno dos conjuntos F, G e H, do Setor Habi-
tacional Sol Nascente, onde serão implantadas as edificações. 
A contextualização urbanística foi analisada para que o projeto 
atendesse às necessidades dos moradores e também pudesse 
contemplar e resgatar o senso de pertencimento e da interação 
nos espaços de convivência, internos e externos aos lotes, 
gerando assim uma permeabilidade entre os mesmos, convi-
dando o transeunte à convivência nos espaços de uso coletivo 
dos lotes, sem deixar de pensar na questão de segurança 
quanto ao acesso às unidades. A idéia do uso e aproveitamento 
do espaço em sua totalidade, atendendo aos requisitos técni-
cos legais e resgatando a interação entre o interno e o externo.  

CONCEITO
O entorno dos lotes, destinados à implantação do projeto, pos-
suem equipamentos públicos e uma praça na via paralela à 
Quadra 700,porém existem unidades residenciais unifamilia-
res na  rua paralela à quadra oposto à anterior e existia a possi-
bilidade de que uma intervenção na área pudesse barrar a ven-
tilação principal durante boa parte do ano, que é a leste, o que 
nos levou a pensar em soluções que pudessem facilitar o fluxo 
dos ventos, sem prejudicar as unidades habitacionais existen-
tes.
A disposição das tipologias habitacionais nos seus respectivos 
lotes foi pensada de forma individual enquanto implantação, 
não deixando de haver uma preocupação com a implantação 
geral  da quadra, tanto no partido geral quanto no partido 
tipológico dos blocos de edificações, que foram definidos 
como 03 tipos de tipologia para melhor se adequar aos tama-
nhos dos lotes, que são diferente, esses 03 tipos de edificação 
são o carros chefe da conceitualização projetual, pois mesmo 
diferentes possuem elementos que criam uma linguagem 
visual dando unidade à quadra como um todo, agregando 
valor estético e funcional a obra, a mesma remete à valorização 
do transeunte e a contemplação do amanhecer para os mora-
dores do conjunto. 

1. PISTA DE CAMINHADA 
2. ACESSO DE VEÍCULOS AO SUBSOLO
3. ÁREA DE REUNIÕES/CONVIVÊNCIA/EVENTOS 
4. PARQUE INFANTIL 

5. ACESSO PARA PEDESTRES
6. BICICLETARIO
7. VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
8. ÁREAS VERDES
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