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O projeto proposto reflete a tendência de viver verticalmente de 
modo compacto e compartilhável, privilegiando os fluxos internos 
com eficiência, visando o acesso dos diferentes públicos. O vazio 
proposto nas lajes do 1° ao 3° pavimento proporciona a 
ventilação cruzada, iluminação e conforto térmico devido à 
existência de paredes com cobogós, elemento vazado de 
concreto, que são utilizados na arquitetura moderna brasileira há 
décadas, especialmente no nordeste como recurso de proteção 
solar. O edifício tem quatro unidades por andar e por não conter 
um elevador existente a unidade adaptada esta localizada no 
térreo composta por sala de estar e jantar, cozinha, três 
dormitórios, banheiro e área de serviço, no total de 66,59m². 

Pensando na qualidade de vida e bem-estar, como a área de lazer 
e o aproveitamento de todas as áreas, o projeto prevê a ocupação 
da ultima laje com a instalação de um terraço jardim onde os 
moradores podem contemplar de uma vista. "O conceito foi 
desenvolvido por Le Corbusier na década de 1.920, fazendo parte 
de seus cinco pontos para a nova Arquitetura”.

De acordo com a Lei Federal no 10.257/2001, Estatuto da Cidade, 
esta lei estabelece normas de ordem pública e interesse social que 
regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 
segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental. Os parâmetros urbanísticos para uso, ocupação e 
parcelamento do solo para o Setor Habitacional são os 
estabelecidos pelo Plano Diretor e Ordenamento dos Territórios 
do Distrito Federal - PDOT/2009.

A propriedade urbana cumpre sua função social quando 
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no Plano Diretor, assegurando o atendimento das 
necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à 
justiça social e ao desenvolvimento das atividades 
econômicas. A contratação almejada por este Concurso visa a 
criar opções de habitação coletiva para famílias de baixa 
renda no Trecho 01, Etapa 01 do Setor, já consolidado, em 
área ainda não ocupada, compreendendo quatorze lotes para 
as edificações.

As premissas adotadas neste projeto valorizaram desde a 
requalificação do espaço público considerado até os critérios 
básicos de avaliação dos Projetos.

CONCEITO – A moradia de baixa renda é atendida quando se 
evita excessos de construção, especificações onerosas e 
áreas excessivas, porém sempre atento à adequação às 
normas, clareza do projeto, funcionalidade e atendimento ao 
programa de necessidades e ao programa Minha Casa Minha 
Vida, sustentabilidade socioambiental, celeridade na 
execução, exequibilidade, economicidade e viabilidade 
técnico–construtiva, soluções passivas de conforto térmico e 
eficiência energética, contextualização urbana, acessibilidade, 
inclusão e adequação social, aspectos plásticos, estéticos do 
projeto e outros, conforme necessidades advindas do caráter 
do objeto do concurso.


