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A proposta procura avalizar a ideia de “Cidade Parque” adotada por Lúcio Costa para o projeto do 
Plano Piloto de Brasília, cuja definição se dá pelas escalas, abertura proporcionada pelo pilotis, 
hierarquização viária e harmonia do conjunto volumétrico e de sua fisionomia. Paisagem que se 
configura no elemento arquitetônico integrado ao terreno e ao conjunto, juntamente com a 
vegetação e os espaços abertos. Fatores que valorizando a estética e a qualidade de vida, sem se 
descuidar da qualidade ambiental.  

Filosofia do Projeto 
 
A ideia é formular um convite para que o meio urbano possa presenciar o meio ambiente e 
conhecer a importância histórica do local como lugar de morar, enriquecendo as memórias, 
comuns no relacionamento das pessoas com o seu bairro, o qual contribui com a formação da 
identidade das comunidades. Assim, a proposta considera a importância ambiental e o orgulho 
de cada morador e dos futuros naturais da localidade. 
 
O partido de urbanismo parte da proposta de Luz e de Refúgio, configurado na disposição dos 
edifícios e na generosidade dos espaços que permitem muita iluminação e ventilação, conjugados 
com o verde, contribuindo com a permeabilidade urbana ampla. 

O projeto contempla Desenho Urbano para a área desocupada na qual serão Instalados até 4.963 
habitantes e 1.518 unidades habitacionais, numa área de 41,93 hectares ou seja, quatrocentos e 
trinta e um mil metros quadrados (431.300m2), divididos em duas zonas: 
 
Zona "A", com 28,66 hectares, com densidade média; na qual está projetada a ocupação com 
1.308 unidades habitacionais Multifamiliar VerticalÆ em topologia de edifícios de, no máximo, 3 
(três) pavimentos, assentado sobre pilotis, o que garante a permeabilidade urbana.  
 
Zona "B", 13,27 hectares, com densidade baixa, na qual está projetada a ocupação com 204 
unidades habitacionais unifamiliares horizontais, alcançando o máximo permitido para a área, 
com topologia de casas de até 2 (dois) pavimentos (piso térreo e 1º andar). 

 
 Í ŎPM Ĉ- A taxa de ocupação prevista é de 3,27 pessoas/unidade, baixa densidade, o que permite 
acomodar 664 pessoas. 

  
 Î  PŎPMÕ ŇÑ ÞŌÒŇMŇÑŒ OMNÒPMŃÒŎŌMÒŒ Ů ŇÑ ĈBDĈÐB 
 A previsão de ocupação antrópica é de 4.963 pessoas, máximo estabelecido pelo edital. 

 
A qualidade estética e funcional urbana dos projetos 

Ĩ ÑŒØÞÒŒM ǾÑMÕÒŖMŇa na localidade e no entorno (Ceilândia - Setor Guariroba, Setor “P" ...) mostrou 
que as pessoas gostam de caminhar pelas ruas e usam muitos os espaços urbanos.  
 
Mesmo nos dias de semana as ruas são movimentadas e vivas, motivo pelo qual o Plano 
Urbanística foi traçado dentro do modelo contemporâneo progressista de “cidade jardim”.   

 
O projeto cria espaços amplamente abertos, permeados por vazios arborizados (verdes), praças 
de esportes e parques de passeios e caminhadas. Espaços direcionados aos momentos de lazer e 
distração.  
 
No urbanismo, o traçado do espaço partiu da análise das funções humanas, priorizando intuição 
e a beleza. Aproveitando-se da generosidade dos espaços, dada a condicionante de densidade 
proposta no Edital, traça-se possibilidades de variantes ou adaptações a partir de um mesmo 
modelo. 

 
Na zona “A” a tipologia está baseada em dois edifícios tipos, com formas impares, tonando o lugar 
importante e privilegiado na busca de fuga da monotonia arquitetônica. 

Com foco na Ĭ ÞŒPÑŌPMNÒÕÒŇMŇÑ Ñ ŌM Ĩ ǾŎPÑŬÜŎ ĖÖ NÒÑŌPMÕÆ considerando as particularidades da 

gleba do assentamento, ŐǾŎŐŎÖ ŎŒ ÒŌŎQMŬŶÑŒ ŌŎ Ĭ ÒŒPÑÖ M ŇÑ GǾÑŌMŊÑÖ  Ĩ ÕÞQÒMÕÆ ŐǾŎÓÑPMŌŇŎ 
trincheiras de infiltração para garantir a manutenção da vazão de pico, evitando os 
alagamentos das vias e, principalmente, para recuperar, ou pelo menos compensar a 
Infiltração na área desenvolvida 

Í ŎPM ĊÈ Ĩ MǾM ŇÑŅÒŌÒŬÜŎ ŇŎ QŎÕÞÖ Ñ ŇÑ ǾÑŃMǾŊM ĂÒŌŅÒÕPǾMŬÜŎÅ ŎŒ 
métodos se baseiam no tipo de solo, volume anual de precipitação 
e na porcentagem de área impermeável do local. Utilizando o 
grupo hidrológico do solo, o volume de recarga por unidade de área 
(m3/ha). - Ref. Teorico: STATE OF MASSACHUSETTS, 1997; STATE 
OF VERMONT, 2002; STATE OF CONNECTICUT, 2004; STATE OF 
MARYLAND, 2000. 

 

Nota 3: Utilizando a regulação da ADASA, que estabelece 24,2 
L/(s.ha.).  Calcula =-se vazão máxima da seguinte forma: 

Q = 24,4 x 41,93 = 1.023 L/s, portanto, considerando a área de 
contribuição, pode-se calcular a necessidade de trincheiras de 
regulagem de vazão e reposição de drenagem, bastando, para tal, 
levantar a área impermeável do projeto que inclui as edificações, 
sistema viário, estacionamentos e calçadas. 

Nota 4: Não é obrigatório o uso de reservatórios, mas a lei orienta 
o uso para compensar o aumento do escoamento dentro do 
empreendimento.  

Tudo em busca da qualidade urbanística, paisagística e arquitetônica, dos aspectos 
plásticos, éticos e estéticos do projeto na integração com contextualização urbana, com a 
mobilidade, com a acessibilidade e considerando a inclusão social e adequação às normas de 
funcionalidade e atendimento aos programas de necessidades.  
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Ĭ istema viário e ciclo viário – Ligação desde o acesso pela via marginal do Setor P Sul, com origem 

na DF-085  (AV. ELMO SEREJO ), margeando as principais vias de circulação interna da área do 

projeto.  

Ė ŐǾÒŌŃWŐÒŎ decidimos  a não utiliza ção de estacionamentos  no subsolo ou posicionadas nos 

espaços do pilotis dos  edifícios  tendo em vista a economicidade, o impacto das escavações e, 

principalmente a utilização antrópica dos pilotis livres, optando -se por um arranjo  na parte 

inter na de cada quadra . Porém fica a opção de modulação dos mesmos nos  vãos entre os  

pilares no pilotis, pelo menor custo de implantação .  

Í M ĶŎŌM � Ė ”: 

Previsto estacionamentos coletivos para mora dores e visitantes... em área única, centralizada, 

para cada quad ra, com 112  VAGAS , em área de  3864,19m2 . Estão previstos ainda 8 vagas para 

PNE em cada uma das áreas de estacionamento.  

Nas Áreas destinadas a EPCs , EPUs e ELUPs estão previstas áreas de estacionamentos próprias.  

Í M ĶŎŌM �Ę� – Estão Previstos estacionamentos públicos frontais no lotes lindeiros às Vias de 

Circulação de Vizinhança  (coletoras).  

Falçadas  

Na Zana “A” todas as calçadas foram dimensionadas com 2 metros de largura e todas as calçadas 

ao logo de vias de circulação de veículos ladeiam a  faixa de serviços.  

Na Zona “B” todas as calçadas dentro dos conjuntos foram dimensionadas com 1.2 metros de 

largura e situam -se rente as Vias de Circulação  de veículos, após a faixa de áreas verdes e todas 

as calçadas ao logo de vias de circulação de veíc ulos ladeiam a faixa de serviços.  
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Faixas de Serviço (servidão  – onde passarão à redes de água potável, energia elétrica, gás, 

telecomunicações, inclusive os postes e placas de sinalização de qualquer natureza, para evitar 

obstáculos nos passeios e calçadas ). 

Na Zana “A” as  faixa de serviços estão rentes à vias de circulação de veículos separadas pelo meio -

fio, antes das calçadas e passeios.  

Na Zona “B” todas as faixas de serviços estão situadas na testada dos lotes residenciais, servindo 

como elementos ini bidores dos avanços na área púbica “ os puxadinhos”  e alongamentos de 

muros e grades, muito comuns na região.   

Mobilidade ativa  (Circulação) e Acessibilidade   

A mobilidade ativa através de ônibus de transportes coletivos percorrerá as Vias 1,  via “C”, Via 3, 

intercepta a via “E” e sai  pela via F e retorna pela via 1.  

Acessibilidade deverá ser composta por faixas de pedestres e sinalização vertical e horizontal, 

com indicadores audíveis nos semáforos (projetos do DER/ DETRAN). Detalhes nas pranchas  

Locação  de mobiliário urbano   

A locação de mobiliário urbano  está contid o no Estudo volumétrico geral de urbanismo, com 

apresentação de áreas públicas  (EPCs, EPUs e ELUPs) e de lotes de uso: de comércio de 

bens/prestação de serviços, institucional ou comunitário, industrial de baixa incomodidade, 

misto, exclusivamente residencial . 

 

Sistema básico de endereçamento e sinalização viária . 

O Endereçamento na Zona “A”  é composto da S eguinte forma: PS 801 a 813, Blocos A,B..., 

Apartamentos 101, 102...; 201; 202...; 301, 302... em cada quadra e cada bloco.   

O endereçamento na Zona “B” é composto é composto da Seguinte forma: PS 702, Conjuntos 

A,B... e K, Casa 01, 02... números pares a e squerda da via de acesso e números impares a direita, 

em cada conjunto . O endereçamento dos lotes e projeções nas áreas não destinadas a habitações, 

tanto na Zona “A”, quanto na Zona “B”, t { / ی  ھ ھ  e 900, possuem apenas a numeração 

de lotes um á reas especiai s (Lote 1, 2,.  ou AE 1, 2, ...)  

O Quadro resumo de parâmetros urbanísticos com diretrizes de uso e ocupação do solo 

complementares às apresentadas na DIUR 09/2016 e no PDOT, como taxa máxima de ocupação, 

afastamentos mínimos obrigatórios, número de pavimentos.  

 

 

PLANO DE ACUPAÇÃO POR DO SOL
TABELA DE ÁREAS OCUPAÇÃ0

ZONA ÁREA DA GLEBA ÁREAS PÚBLICAS TIPIFICAÇÃO mQTD. DIMINSOÕES - m ÁREA m2 Área Ocupada m2

A 286.600,00                    EPC 5% TIPO 1 11 36 70 2.520,00   176.400,00            

ELUP 10% TIPO 2 65 20 25 500,00       12.500,00              

Soma -             188.900,00            

-             

TABELA DE ÁREAS OCUPAÇÃ0 -             

ZONA ÁREA DA GLEBA ÁREAS PÚBLICAS TIPIFICAÇÃO mQTD. DIMINSOÕES - m Área Ocupada m2

B 132.700,00                    EPC 5% TIPO 1 140 10 15 150,00       21.000,00              

ELUP 10% TIPO 2 32 7,5 17,7 132,75       4.248,00                 

TIPO 3 32 (3,62 + 5,49 ) 17,7 125,2165 4.006,93                 

Soma 204 29.254,93              

QUANTIDADE DE LOTES

QUANTIDADE DE LOTES

 
  

Área Taxa de Ocupação  Afastamentos  Número de Pavimentos  

Zona “A” 3,27 Pessoas p/um.  De acordo com o 
Prismas para 
ventilação 
e iluminação e 
ventilação de 
compartimentos  

03 (três) 

Zona “B” 3,27 Pessoas p/um  DECRETO Nº 
33.740, DE 
28/06/12 

02 Pavimentos  

 



Técnica Construtiva 

Na comparação entre utilização de diversos sistemas construtivos, os quais estão relacionados 

aos custos, impactos e mais diretamente ao tipo da edificação, seguem os fatores preponderantes 

nos sistemas em alvenaria convencional e alvenari a estrutural. 

Considerados fatores como:  

• As condições do solo do local da implantação, climas local (direção, intensidade do vento 

e precipitações;  

• análise da fachada quanto aos detalhes construtivos a serem detalhados na fase de 

projetos executivos, tais como métodos de expulsar a água da mesma (pingadeiras, molduras, 

etc.), proteção das juntas, janelas, portas e as paredes;  

• elementos como paredes de vedação e sistema de cobertura de superfícies;  

• desempenho ao longo do tempo e programação da manutenção, através da análise da 

durabilidade das soluções empregadas.  

Como também, considerando a estabilidade mecânica solicitada nas edificações verticais 

(carregamento normal ou deformação imposta por fenômenos térmicos e climáticos; segurança 

contra incêndio, pequenos sismos ou outras solicitações excepcionais;  

Considerando ainda a facilidade de impermeabilização da água de chuva; a melhor 

satisfação das exigências higrotérmicas e acústicas do usuário; assim como a contribuição para a 

estética da edificação. Tudo, após pesquisas de campos e visita à obras em andamento tais como 

o conjunto da CODHAB no Paranoá e no Riacho fundo dois, além de pesquisa bibliográfica, desde 

o projeto Singapura do Paulo Maluf em São Paulo e seu atual estado de conservação . 

A estimativa de custos comparativos entre as duas técnicas em comento na convencional 

10.961,10; alvenaria estrutural de blocos de Concreto 10.068,28 para o mesmo projeto de 

42,30m2 (Universidade Federal Tecnológica do Estado do Paraná - BRUNO GUSTAVO KL EIN 

VINÍCIUS MARONEZI – Pesquisa de 2013 >> 

http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/1487/1/PB_DACOC_2013_1_08.pdf)<<  

Em suma, considerados os vetores custo, durabilidade e estética, decidiu -se por definir a 

técnica construtiva convencional , com fundação em sistema de brocas, estrutura de concreto 

armado com 0.05% (max.) de aço, formas padronizadas para uso desde o pilotis até o último 

pavimento de reutilizáveis, vedação de tijolos cerâmicos 14x19x14 (emboço fino); fechamentos 

externos com vidros temperados 8mm, montagem direta em perfis  de alumínio; gradis para 

fechamento de áreas  proteções e guarda corpos com estrutura metálica em chapa expandida 

MALHA 38 x 75, cordão 3mm, espessura 3mm, com pintura azul.  

Bloco Tipo 1 - O primeiro tipo de edifico, implantado na projeção lindeira de 2520m2 (36m x 70m), 
junto ao acesso à quadra, com conceito de comunidade suspensa, é composto por pilotis, mais 
três andares servidos por um eixo de acesso para os 16 apartamentos por escada e elevador 
únicos, de forma a favorecer a integração social dos moradores e visitantes no encontro e na visão 
ampla das pessoas em circulação. 

Bloco Tipo 2 -O segundo tipo de edifício, implantado em projeções de 500m2 (dimensões 20m 
x25m), composto por pilotis, mais três andares, servidos por um eixo de acesso para os 4 
apartamentos. O conjunto de acesso é composto por escada e elevador únicos, ligados as 
plataformas de circulação horizontais. Plataformas livres, apenas protegidas por guarda corpo 
(não enclausuradas) de forma a favorecer a integração social dos moradores e visitantes no 
encontro e na visão ampla das pessoas em circulação. 

Habitações unifamiliar -  Na zona “B”, habitações unifamiliares, foram consagrados espaços para 
à jardinagem e, tanto nas áreas livres quantos juntos as testadas dos lotes, foram projetadas áreas 
para jardinagem e arborização. 
 
Tudo voltado para a sistemática do corpo e os deleites do espírito, considerando o desfruto da 
paisagem local e a visão dos elementos projetados, além da ampla iluminação e ventilação 
natural. 

A planta padrão oferece a vantagem da flexibilidade, tanto para acréscimo de cômodos, quanto 
para redução dos mesmos. 
 
Os acréscimos podem alcançar até quatro quartos utilizando-se a área expansível. 
 
A redução de cômodos pode ocorrer na ampliação da sala utilizando-se da área expansível e a 
transformação do último quarto à direita em espaço de lazer (...), sem qualquer alteração 
estrutural. 
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