
Concurso Nacional de Arquitetura
unidades habitacionais coletivas

quadra 700 - Sol Nascente - Brasília |  DF 1/1

CORTE B 
ESC. 1:200
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PLANTA COBERTURA
ESC. 1:250

PLANTA SUPERIOR
ESC. 1:250

PLANTA TÉRREO 
ESC. 1:250

VISTA INTERNA 

IMPLANTAÇÃO
ESC. 1:1000

f1 - VISTA EXTERNA 

DESCRIÇÃO GERAL DO CONJUNTO HABITACIONAL

O conjunto habitacional será composto por 14 edifícios de 4 pavimentos. Cada edifício é 
composto por 4 blocos de apartamentos de 3 quartos mais 2 blocos de apartamentos de 2 
quartos totalizando 224 aptos. de 3 quartos e 112 aptos. de 2 quartos somando no total 336 
unidades habitacionais.
Áreas aproximadas ( m2):
Apto. 3 quartos...................................67,00
Apto. 2 quartos....................................50,70
Total útil dos apartamentos.........20.700,00
Passarelas e escada.........................2.900,00
Total de construção......................23.600,00

IMPLANTAÇÃO

Edifícios e estacionamentos circunscritos a cada lote.
Integração física dos edifícios de cada quadra.
Acesso dos moradores e veículos por ambas as avenidas.
Arborização geral dos espaços entre edifícios e dos recuos das divisas e das vias públicas. 
Arborização dos estacionamentos.

ECONOMICIDADE

Pré-fabricação dos componentes da construção.
Montagem da super-estrutura de um edifício a cada 15 dias.
Montagem da super-estrutura dos 14 edifícios em 90 dias.
Eliminação de chapiscos e revestimentos em argamassa.

CONSTRUÇÃO A SECO

Pintura e azulejos assentados diretamente sobre as superfícies de concreto.
Lajes e painéis estruturais pré-fabricados.
Divisórias em gesso acartonado.

PRODUÇÃO SERIADA

Painéis de vedação auto-portantes em concreto armado com altura total 
do edifício                    ( aprox. 12,00m).
Lajes alveolares protendidas auto-portantes com vão de 6,00m
Modulação : 1,25 x 1,25m

FLEXIBILIDADE DOS ESPAÇOS INTERNOS

Divisórias removíveis em gesso acartonado.
Ausência de pilares

MOVIMENTO DE TERRA

Patamarização total da quadra para facilitar a compensação do movimento 
de terra.
Maior volume de corte considerando a compactação e o bota fora da limpeza 
do    terreno.

DIVERSIFICAÇÃO DO PRODUTO

Unidades de 2 e 3 dormitórios.

ASPECTOS FUNCIONAIS

Os 6 blocos de cada edifício são articulados por passarelas e uma escada 
central.
Sala isolada da circulação.
Localização discreta dos sanitários.
Fácil acesso dos quartos aos sanitários.
Localização discreta do varal de roupa sobre o tanque e máquina de lavar.
Dois apartamentos adaptados para PCD por edifício.
Atendimento às exigências de acessibilidade

ASPECTOS ESTÉTICOS

Aspectos Estéticos:
Uma única cobertura cobre os seis blocos de apartamentos do edifício.
Possibilita maior volumetria e maior valorização estética do edifício.
Pátio interno com espelhos d’água e chafarizes.
Cobertura em telha cerâmica comum nas habitações populares.
Amplos beirais da cobertura para melhorar a proporcionalidade com relação à 
altura do edifício, bem como a proteção do sol e da chuva.
Brises e telas de proteção dos condensadores com cores diferenciadas  nos 
edifícios.

INTEGRAÇÃO DOS EDIFÍCIOS NA QUADRA

EDIFÍCIO E ESTACIONAMENTOS CIRCUNSCRITOS AO LOTE

PRODUÇÃO SERIADA

FLEXIBILIDADE DOS ESPAÇOS INTERNOS

DIVERSIFICAÇÃO DO PRODUTO

ASPECTOS FUNCIONAIS

ASPECTOS  ESTÉTICOS

CONFORTO HIGROTÉRMICO

Pátio interno com espelho d’água  e  chafarizes.
Afastamento entre os blocos para facilitar a ventilação 
cruzada no ediício.
Iluminação e ventilação naturais.
Uso de brises em chapas perfuradas de alumínio para 
proteção solar.
Previsão para instalação de condensadores do ar 
condicionado. 
 Ventilação da cobertura
 Painéis externos dos quartos e salas com 
colchão de ar para isolamento térmico.

INTEGRAÇÃO DOS EDIFÍCIOS

Acesso de pessoas e veículos pelas duas avenidas.
Livre circulação dos moradores pelo conjunto 
habitacional.

APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR

Uma caixa d`água de 300 litros, um boiler 
de 150 litros e um coletor solar de 1,00m x 
1,50 m para cada unidade.

COBERTURA

Telhas cerâmicas sobre estrutura de madeira ou aço.
Módulos pré-moldados para apoio das cx. d’água individuais e dos boilers. 

FLUXO DA VENTILAÇÃOPROTEÇÃO SOLAR E CONDENSADOR

INTEGRAÇÃO DOS EDIFÍCIOS

ISOLAMENTO TÉRMICO VENTILAÇÃO DA COBERTURA

INSTALAÇÕES

Cx. d’água subterrânea para abastecimnto e 
bombeiros.
Cx. d’água intermediária para o abastecimento das 
caixa individuais ( 300 litros)
Hidrômetros instalados na saída da cx d’água 
intermediária.
Prumadas hidráulicas e elétricas localizadas nos nichos 
dos painéis pré-fabricados.


