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Implantação
A defi nição do partido de implantação foi precedida de observação atenta para a área de projeto, com destaque para sua inserção no viário local, as ocupações contiguas, topografi a e orientação. Destaca-se ao Norte a rodovia BR. À Oeste está ocupação de média 
densidade já estabelecida, ao Sul e Leste ocupações previstas para alta densidade.
O partido de implantação adotado teve como premissa rever os princípios [e vícios] que defi nem estrutura fundiária urbana [central] e áreas periféricas para plantio. Aproximados e integrados, tecido urbano e produção agrícola benefi ciam-se mutuamente. A produção 
local constitui atividade econômica para população, e esta proporciona consumo contiguo ao plantio, sem intermediários. A proximidade do distrito federal, escoamento pela BR, aliados ao consumo local constituem indutores de demanda e valorização dos terrenos 
para fi ns de produção agrícola. O aprimoramento da produção valoriza a área como forma de preservação de produção inserida em contexto urbano. 
A ocupação urbana estará protegida à Leste e ao Norte por áreas de plantio lineares e à Oeste por boulevard existente. O desenho urbano se baseia em malha de vias distintas para pedestres e veículos, observadas distâncias adequadas para trajetos a pé, defi nindo 
quadras abertas à circulação e convívio. Em posição central estarão posicionadas as escolas. Demais equipamentos públicos para saúde e segurança estarão dispostos ao longo de importante via que atravessa a área ao Sul, conectando a área às urbanizações 
vizinhas.  

Áreas produtivas
As áreas de produção organizar-se-ão em 2 faixas distintas, uma alinhada ao recuo para a rodovia e outra perpendicular a esta. 
A primeira, com área de XX m2, se destinará à produção intensiva e escoamento para consumo externo – Brasília e adjacências. Nas extremidades estarão posicionados galpões para estoque, manuseio e expedição da produção. 
A segunda, subdividida em lotes menores, estará voltada ao comércio e consumo locais, dispondo cada lote de infraestrutura mínima para venda, administração e serviços ligados à atividade agrícola.

Quadras
Compostas por 4 blocos habitacionais cada, por sua vez formados por 4 lâminas confi gurando vazio central, as quadras serão predominantemente permeáveis à circulação e permanência de moradores e pedestres. Privilegia o projeto trajetos a pé ou bicicleta – 
mesmo as vias para veículos disporão de faixas exclusivas para ciclistas.
O nível do chão será predominantemente público, praças continuas situadas sob blocos habitacionais, com comércio e serviços dispostos perifericamente sob as lâminas habitacionais posicionadas ao longo das vias, liberando áreas centrais para uso publico e 
coletivo para escala local: play grounds, atividades esportivas, academias de ginástica abertas, churrasqueiras, jardins públicos.
Cada um dos blocos habitacionais contará com 5 pavimentos, e serão compostos por 4 lâminas verticais formando vazio central. Os acessos às habitações se dará por meio de circulação horizontal e 4 prumadas de circulação vertical comuns à totalidade do 
pavimento. A posição das circulações horizontais terá como premissa básica privilegiar a orientação das habitações. Comércio e serviços serão implantados no térreo ao longo das vias para veículos. Sobre as coberturas, serão implantados ambientes para uso 
coletivo dos moradores.  Disporá o projeto de unidades habitacionais de 3, 2 e 1 dormitórios; com áreas de respectivamente XX, DD e ZZ metros quadrados.

Viário
Privilegia o desenho viário percursos para pedestres e ciclistas. Vias para veículos alternar-se-ão com calçadões. Todos os blocos habitacionais deverão dispor, no entanto, de ao menos uma via direta de acesso para veículos. 
Todas as vias para veículos contarão com faixa exclusiva para bicicletas. Bolsões de estacionamento agrupam veículos em áreas defi nidas dispostas em 45º em relação ao eixo das vias.
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tipologias geral
1 dormitorio 40 m² 540 unidades

2 dormitorios 61 m² 900 unidades

3 dormitorios 75 m² 900 unidades

especifi cações dos conjuntos
perfi l: 
Pavimento Térreo Comercial_PD = 4.50 m 
+ 5 pavimentos de habitação
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1_ Centro de Educação Infantil (CEI) 6_ Núcleo produtivo 4_ Delegacia de Polícia3_ Lotes produtivos 5_Centro de Ensino Fundamental2_ UBS + CRAS

MALHA URBANA USOS MACRO-QUARTEIRÕES ESPAÇOS VERDES EQUIPAMENTOS VENTILAÇÃO 
CRUZADA

tipologias por quadra
1 dormitorio 40 m² 30 unidades

2 dormitorios 61 m² 50 unidades

3 dormitorios 75 m² 50 unidades
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