
O Resgate da Capacidade de Habitar

A antiga dicotomia entre cidade e campo tem 
ficado obsoleta, os limites têm-se dissolvidos 
para resultar num todo continuo. Se por uma 
parte se aspira melhorar as condições de 
habitabilidade dentro dos núcleos urbanos 
abrindo espaçosas zonas verdes por outro 
lado se reclama as vezes com nostalgia e por 
condições inequívocas de sustentabilidade pelo 
modelo tradicional da cidade compacta e todas 
as ofertas de cultura e serviços.
Portanto, o caráter heterogêneo da cidade 
implica encontrar uma solução que ponha de 
manifesto as diferenças, obtendo um resultado 
onde as áreas verdes e as áreas de edificações 
compactas se intersectam e se complementam, 
mantendo cada qual seus limites e suas 
características. 

As periferias
As periferias em geral são ocupadas, mas 
não habitadas. Habitar é estabelecer uma 
relação sentimental com o lugar. Portanto, a 
construção da paisagem deve ser entendida 
como um fenômeno, que ao mesmo tempo nos 
transforma e nos complementa, proporcionando 
uma reflexão sobre nossa relação com o mundo. 
Promover uma promessa de enraizamento e 
de pertencimento à experiência da existência 
permitirá às pessoas uma participação enquanto 
personagens vivedores, com projeções reais de 
modos de realizar-se.

Parque Público

Comércios de Conveniência

Institucional

A cidade compacta 
versus cidade permeável
Permeabilidade não é uma condição urbana 
positiva, ela acarreta a indefinição dos usos de um 
solo urbano, não define com clareza hierarquias 
se tornando difícil obter uma ambiência 
adequada de cidade. Portanto, acreditamos 
na cidade compacta, um suporte de qualidade 
a vida urbana na conflagração de atividades 
diversas e mobilidade, equacionadas de forma 
a potencializar e direcionar as transformações 
positivas e sustentáveis. As áreas construídas 
estão definidas com precisão e legibilidade; com 
inexistência absoluta de áreas residuais, recuos 
frontais e laterais.

Parque Público

Comércios e Serviços
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1. Quadras poliesportivas
2. Pistas de cooper
3. Pista de skate
4. Ciclovia

5. Estações para exercícios físicos
6. Áreas para piqueniques com churrasqueiras
7. Áreas para playgrounds
8. Postos de informações e segurança

9. Hortas urbanas
10. Viveiros
11. Mirantes
12. Quiosques para alimentação

13. Sanitários
14. Floriculturas
15. Locais para descanso e estar
16. Salões de festas

17. Pontos para descarte e coleta de lixo seletiva
18. Administração do parque e anfiteatro
19. Bacias de retenção
20. Comércio de conveniência
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ÁREAS m² % Nº  DE UH TO % CA TX. PER %
ALT. MÁX 
EDIF. m

SETOR 1-USO INDUSTRIAL 19.132,82 6,69 - 50,00 1,00 15,00 15,00

SETOR 2A,2B,2C-USO COMERCIAL 13.729,18 4,80 - 40,00 1,20 - 15,00

SETOR 3-USO RESIDENCIAL E MISTO
(MÉDIA DENSIDADE) 54.759,87 19,15 813 40,00 1,00 18,00 10,00

USO MISTO-COMÉRCIO LOCAL/ RESIDENCIAL 
(inserido no setor 3 E 4) 1.751,41 0,62 64 * * * *

SETOR 4-USO RESIDENCIAL E MISTO
(BAIXA DENSIDADE) 45.514,19 15,92 516 50,00 0,85 15,00 6,50

SETOR 5-ÁREA LIVRE E DE LAZER 42.492,83 13,11 - - - 80,00 -

SETOR 6-USO INSTITUCIONAL 70.998,94 14,87 - 50,00 1,50 15,00 15,00

SISTEMA VIÁRIO 70.998,94 24,84 - - - -

TOTAL 285.854,55 100,00 1.393
*de acordo com os parâmetros do devido setor

total de vagas: 720 

Conceito

Equipamentos Instituicionais
Os equipamentos foram localizados no centro 
gravitacional do entorno otimizando assim os 
percursos e as relações locais.

Plano Urbano
1:2500

SETOR 2B - COMÉRCIOS

1

A proposta estabelece uma morfologia urbana 
de caráter heterogêneo onde as áreas verdes 
e as áreas de edificações se intersectam e se 
complementam, mantendo cada qual suas 
características.  A definição de duas áreas 
lineares verdes e públicas agregam identidade e 
estabelecem uma estrutura urbana de valor para 
todo o entorno. Todas as vias de circulação -  de 
automóveis e pedestres -  estão dimensionadas 
sempre em relação as alturas das edificações, 
evitando áreas em sombra, configurando 
uma “escala humana” aos espaços públicos. 
Dessa forma, áreas habitacionais, comércios, 
equipamentos públicos e institucionais se 
entrelaçam em percursos confortáveis na 
escala do pedestre. As distâncias máximas de 
percursos a pé estão consideradas em relação 
a infraestrutura de transporte público, ou seja, 
os pontos de ônibus estão localizados sempre a 
uma menor distância da centralidade comercial 
e de serviços, dos equipamentos institucionais e 
do parque público.

O “Continuum” das Escalas 
O projeto define com clareza o degrade das 
escalas entre cidade - conjunto edificado - 
unidade habitacional, ou seja, das áreas públicas 
-  áreas condominiais – as áreas privativas.

Corte Geral
1:1000
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HIERARQUIA VIÁRIA

MOBILIDADE

ÁREAS LIVRES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

LINHAS DE ÔNIBUS 
CONECTADAS AO METRÔ

USO RESIDENCIAL
USO MISTO
USO COMERCIAL
USO INSTITUCIONAL
USO INDUSTRIAL
ÁREA LIVRE

PONTO DE ÔNIBUS EXISTENTE

PONTO DE ÔNIBUS PROPOSTO

CICLOVIA

VIA DE CIRCULAÇÃO EXPRESSA - RODOVIA BR070

VIA DE CIRCULAÇÃO
VIA DE CIRCULAÇÃO DE VIZINHANÇA 1 E 2

VIA DE CIRCULAÇÃO DE VIZINHANÇA 2 
VIA PARQUE

VIA PEDESTRE

VIA DE ATIVIDADES

PREVISÃO DE VIA

ÁREAS VERDES
EQUIPAMENTOS PARQUE

ARBORIZAÇÃO

CICLOVIA
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Território

A proposta se alinha ao texto estabelecido 
pelo PDOT, propondo a dinamização dos 
espaços urbanos com diversidade de usos e 
atividades para esse setor do território. Tendo o 
cuidado de proporcionar as corretas conexões 
e continuidades das infraestruturas de 
mobilidade existentes, promovendo a integração 
com os núcleos urbanos adjacentes, fazendo 
dessa área um modelo para o desenvolvimento 
desse setor.

Mobilidade

O transporte público terá pontos de ônibus de longo 
percurso e pontos de ônibus de curto percurso. 
Outros pontos de ônibus estarão localizados junto ao 
centro comercial, aos equipamentos institucionais e 
campo de futebol. As vias exclusivas de bicicletas 
estarão nas vias onde existam atividades, ou seja, ao 
longo das vias do parque, nas transversais principais 
e nas vias perimetrais de circulação, se conectando 
com as ciclovias já existentes. 

Áreas Verdes com 
equipamentos públicos  

As áreas verdes terão seus limites perfeitamente 
definidos pela estrutura pública. Estas grandes 
áreas verdes que atenderão tanto aos moradores 
locais como a comunidade do entorno, estarão 
pontuadas por equipamentos públicos e estruturas 
de suporte que estimulem a apropriação coletiva e 
individual; portanto, estabelecemos uma latência 
que fomente a aparição de usos e situações além do 
esperado.

Hierarquia 
da rede viária

A malha viária propõe uma clara sutura em 
continuidade com a estrutura viária das áreas 
urbanas residenciais do entorno, estabelecendo 
conectividade e legibilidade dos espaços públicos. 
Os estacionamentos, portanto, foram pensados 
em conjunto com estas definições, com um papel 
discreto na paisagem urbana, porém formando parte 
da estrutura urbana e viária. 

Segundo as disposições do PDOT-DF, o lote se 
encontra na área de Estratégia de Ordenamento 
Territorial e corresponde à Diretrizes de uso e 
ocupação do solo – Zona A, portanto, as propostas 
de uso do solo estão de acordo com as seguintes 
atividades ou categorias de uso e seus respectivos 
Setores: 

•Setor 1 - uso industrial

•Setor 2A, 2B, 2C - uso comercial

•Setor 3 – uso residencial e misto (Média densidade, 
3 pavimentos e predomínio multifamiliar)

•Setor 4 – uso residencial e misto (Baixa densidade, 
1 a 2 pavimentos e predomínio unifamiliar)

•Setor 5 – uso de lazer

•Setor 6 – uso institucional

Os usos residenciais assumem a diversidade 
inerente às populações urbanas a fim de evitar 
a segregação, além de garantir que essas áreas 
estejam bem conectadas entre si e com os demais 
núcleos urbanos. Esta diversidade se distribui 
nos diferentes setores, sendo: Setor 3 com média 
densidade, 3 pavimentos e predomínio multifamiliar; 
Setor 4 com baixa densidade, 1 a 2 pavimentos e 
predomínio unifamiliar.

Os usos comerciais oferecem suporte a uma 
série de atividades da comunidade, além de 
serem responsáveis por uma porcentagem da 
oferta de empregos. Estão localizados de forma a 
contribuir com os menores deslocamentos diários. 
Os comércios e serviços de apoio direto ao uso 
residencial, cuja dinâmica interfere menos nas áreas 
habitacionais (como padarias, açougue, quitanda) 
estão localizados junto das tipologias habitacionais. 
Os comércios e serviços com atividades menos 
frequentes estarão localizados na centralidade de 
bairro, nos Setores 2A 2B e 2C (como supermercados, 
dentistas, farmácias, lavanderias). Nesse mesmo 
Setor também estará localizado o comércio de 
conveniência (como posto de gasolina e comércios 
24h). Esta Centralidade de bairro também poderá 
complementar as demandas dos núcleos urbanos 
do entorno por estes serviços. 

Os usos industriais - Na Zona A, também deve ser 
incentivada a produção industrial não poluente. As 
indústrias também são responsáveis pela oferta 
de empregos e redução nos deslocamentos nas 
cidades, dessa forma foi possível criar uma faixa 
de ocupação para esse setor na porção de terreno 
entre à BR070 e as áreas habitacionais. Dessa forma 
é possível atender tanto ao menor deslocamento 
dos trabalhadores quanto do acesso direto a um 
eixo viário estruturador como principal canal de 
escoamento dos produtos.

Os usos de lazer -  os usos de lazer estão distribuídos 
ao longo de dois grandes parques públicos - Setor 
5 - que acompanham linearmente a estrutura de 
implantação das quadras habitacionais. Essa forma 
de ocupar o território é uma estratégia para atender 
não só – e de forma equidistante – os moradores 
locais, como também aos demais núcleos urbanos. 

Os usos institucionais - os usos institucionais – 
Setor 6 – composto pelos Equipamentos Públicos 
Comunitários (EPCs) configuram um Setor de 
grande atração da população local, assim como, 
das populações dos núcleos urbanos adjacentes. 
Dessa forma a sua localização está posicionada 
no limite do lote a fim de estar numa espécie de 
centro gravitacional da região (raio de aprox. 800m) 
tentando abranger e suprir uma área do território 
onde não há equipamentos desse tipo.

SETOR 1 - USO INDUSTRIAL 
SETOR 2A,2B,2C-USO COMERCIAL
SETOR 3-USO RESIDENCIAL E MISTO (MÉDIA DENSIDADE)
USO MISTO-COMÉRCIO LOCAL/ RESIDENCIAL
SETOR 4-USO RESIDENCIAL E MISTO (BAIXA DENSIDADE)
SETOR 5-ÁREA LIVRE E DE LAZER
SETOR 6-USO INSTITUCIONAL

O Setor dos equipamentos institucionais em conjunto com o setor de comércios e serviços está 
localizado estrategicamente no centro gravitacional da região (raio de aprox. 800m), formando uma 
centralidade de bairro que poderá atender (como mostra o mapa) a ausência de equipamentos desse 
tipo nesse raio de abrangência. Fortalecendo a conexão da área com os demais núcleos urbanos do 
entorno além de contribuir para o desenvolvimento da região através da oferta de empregos. 
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PAISAGISMO ARBORIZAÇÃO

gravatá vriesea
cravo-do-
mato pequi

abacaxi-do-
cerrado bracatinga Calliandra Gomphrena

Parque Urbano
A estrutura principal do parque é, na sua essência, 
esse entrelaçamento de percursos, de usos e 
equipamentos públicos que se estendem ao 
longo de toda a estrutura urbana. Permitindo que 
todas as quadras de habitação estejam sempre 
próximas às áreas de lazer, esporte e cultura. 
O Parque Urbano terá representatividade como 
elemento de identidade local e poderá ser um 
motor de qualificação e desenvolvimento tanto 

da área como do entorno, dada ao potencial da 
sua função social e fundamentalmente ambiental 
com a reconstrução da biodiversidade do cerrado. 
Poderá inclusive atrair e abrigar a fauna local. 
Os parques também contribuirão para a absorção 
das águas das chuvas; a drenagem das áreas 
urbanas será superficial e com caimento para os 
parques que terão canais e bacias de retenção.    
 

Paisagismo - Como não poderia deixar de ser, 
o paisagismo pretende explorar a visualização 
das riquezas do cerrado, bioma extremamente 
ameaçado, estabelecendo um diálogo com o meio 
urbano. 
Os percursos do parque estarão pontuados 
por uma diversidade de percursos, sendo que 
um deles levemente rebaixado propõe um 
deslocamento do plano urbano para áreas de 
descanso ou simplesmente de interiorização 

e contemplação. Serão plantadas espécies 
ameaçadas de extinção: como as bromélias 
Gravatás (Dyckia reitzii e Dyckia remotiflora), a 
Vriesea minarum) e o cravo do mato (Tilandsia 
crocata). Ao longo do percurso rebaixado, a 
utilização do capim dourado Syngonanthus 
nitens em faixas formando mosaico de tons 
amarelo a dourado. Também será pontuado pela 
diversidade da flora do cerrado, como o pequi 
(Caryocar brasiliense), o abacaxi do cerrado 
(Ananas ananassoides) e a flor de bracatinga 

(Mimosa claussenii) e as flores da caliandra 
(Calliandra dysantha), além das gomphrenas 
(Gomphrena scapigera); jóias que o cerrado 
guarda e que, portanto, o convívio cotidiano 
pretende estabelecer uma forma didática no 
entendimento da necessidade de reflexões sobre 
a conservação dessa biodiversidade.
O dossel mais alto será composto por árvores de 
formas peculiares, típicas do cerrado. A presença 
marcante do buriti (Mauritia flexuosa), o contorno 
da embaúba prateada (Cecropia hololeuca), o 

perfil sinuoso do tronco da barriguda (Cavanillesia 
arborea). 
Ao longo das ciclovias do parque serão plantadas 
fileiras de árvores de flores amarelas. Projetado 
para manter o caminho marcado, as espécies de 
árvores florescerão sucessivamente ao longo do 
ano: as canafístulas, manduiranas, vochysias e 
ipês amarelos. 
Para as áreas urbanas está sendo proposto o 
plantio do sapateiro (Pera Glabrata) e para o 
interior das quadras jenipapo (Genipa americana).

embaúba
prateadaburiti barriguda

canafístula manduirana cinzeiro ipê amarelo  

jenipaposapateiro

Mapa de 
Plantio

gramado

horta
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Quadras
A proposta de implantação geral das unidades 
habitacionais parte de um modelo de estrutura 
de quadra que se desdobra em uma série de 
variações, garantindo que haja diversidade não 
só de tipologias, mas de suas possibilidades de 
combinações de espaços urbanos únicos, um 
degrade entre pátios internos, acessos, vias de 
pedestres e espaços de lazer. As edificações 
ocupam o alinhamento do lote e determinam a 
estrutura urbana, não há recuos frontais nem 
laterais, com absoluta inexistência de áreas 
residuais.
As passagens exclusivamente de pedestres 
para acesso à Praça Central configura 
uma pequena pracinha que dá identidade, 
estabelecendo com sutileza o acesso principal 
a cada condomínio; dando suporte também 
as pequenas atividades de lazer e outras 

específicas desses dois grupos de moradores 
vizinhos.

O sistema construtivo dos edifícios parte de 
uma modulação adaptável a uma variedade 
de sistemas de mercado, incluindo lajes pré-
fabricadas apoiadas em pórticos portantes 
perimetrais. A própria formulação da 
arquitetura inclui estratégias para garantir 
proteção térmica e ventilações cruzadas. As 
águas pluviais serão captadas das coberturas, 
recolhidas, filtradas e depositadas em 
cisternas para uso em limpeza geral e irrigação 
de jardins.
Os pavimentos externos serão sempre com 
materiais permeáveis do tipo “drenantes” e 
blocos de concreto intertravados. 

tipologia 4tipologia 1 B tipologia 2 tipologia 3 B

1. Acesso às unidades habitacionais
2. Acesso de veículos
3. Praça central
4. Passagem de pedestres à praça central
5. Acesso principal de pedestres à praça central

tipologia 1 C tipologia 3 A+Btipologia 1 A

4

5 5

55

4

1 1 1 1 

1 1 1 1 

2
2 33 4
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Tipologias Habitacionais
A proposta oferece um conjunto de 4 
tipologias diferentes que se agrupam 
e configuram conjuntos de habitações 
distintos. A ideia principal, além de gerar 
diversidade na paisagem urbana, é oferecer 
âmbitos adequados e flexíveis a diferentes 
configurações familiares. 
Projetar uma tipologia é pensar a essência 
do espaço habitado no contexto do cotidiano 
de uma família, situando e correlacionando 
cada pequeno detalhe às cenas do dia-a-dia. 
À entrada principal: um banco para o encontro 
dos vizinhos (a conversadeira), as janelas 
recuadas para minimizar a incidência direta 
de calor e a possibilidade de colocação de 
vasos com flores, a separação do lavatório da 
área fechada do banheiro para simultaneidade 
de uso pelos membros da família, a área de 

serviço com dimensionamento adequado para 
que se possa colocar um varal para secar 
as roupas, os armários dos quartos sempre 
que possível na parede externa, ajudando no 
controle térmico.....pequenas considerações, 
mas que fazem grande diferença no suporte às 
atividades de todos os dias.
Para as unidades com possibilidade de 
crescimento, o ponto mais importante é a 
definição da interface público/privada, e, 
portanto, todo crescimento será interior, ou 
seja, sem modificar a fachada principal e a 
definição do espaço público. A estratégia do 
crescimento tem o objetivo de dar suporte às 
várias possibilidades de o morador realizar-se, 
seja na forma de crescimento da família, seja 
na constituição de pequeno escritório.

Tipologia 1 - 34,10m2 / 43,70m2 / 53,50m2

Tipologia 4 - Casa Evolutiva -  49,50->62,50m2 

(A) - UM QUARTO
40m2 ELEVAÇÃO

SUPERIOR

Tipologia 3  - 46,75m2 / 46,60m2 

Tipologia 2 - 44,50m2 

(A) - UNIDADE TÉRREA
40m2

(B) - UNIDADE DUPLEX
40m2

(B) - DOIS QUARTOS
40m2

(C) - TRÊS QUARTOS
40m2

ELEVAÇÃO

ELEVAÇÃO

TÉRREO TÉRREO EXPANDIDO ELEVAÇÃOSUPERIOR EXPANDIDO 1 SUPERIOR EXPANDIDO 2

Ampliação Quadras   1:1000
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