
A proposta busca atender a demanda por novas unidades habitacionais
na Região Administrativa de Ceilândia | DF, dentro do Setor
Habitacional Sol Nascente, assim como colaborar na construção de uma
nova urbanidade, requalificando os 14 lotes programados para
implantação. Com a premissa de que “construir habitação é construir
cidade”, o projeto procura consolidar um conjunto edificado que auxilie
na conformação e estruturação das quadras onde se inserem os lotes,
dialogando de forma aberta, através de visuais, percursos e relações
espaciais com a comunidade, entorno imediato e o futuro parque linear
a ser executado às margens do Rio Melchior.
O partido se estrutura  em cima do tripé conceitual:

DENSIDADE | DIVERSIDADE | ECONOMICIDADE

[1] DENSIDADE
Fundamental para a solução da questão habitacional no país, face a
demanda sempre crescente por novas unidades e o valor agregado do
lote que será repassado ao empreendimento e dividido entre os novos
moradores. Assim a proposta busca utilizar o máximo potencial
construtivo dos terrenos, atendendo as características e parâmetros da
legislação local, como a exigência de estacionamento (1 vaga/UH),
gabarito máximo (4 pavimentos), recuos mínimos (5m) e principalmente,
o coeficiente máximo de aproveitamento (1,5). Pensando em um partido
que possa ser replicado e adaptado as diferentes dimensões e áreas
dos 14 lotes previstos para implantação, sem que se perca ou
prejudique as características essenciais do projeto, como a qualidade
das unidades, áreas comuns e a relação espacial entre os blocos,
chegamos a uma solução que pode se adaptar, atendendo a um
número variável entre 44 e 36 UH por lote, conforme parâmetros e
necessidades previstos para cada um dos lotes em específico.

[2] DIVERSIDADE
A implantação de um conjunto de 14 blocos em série, respeitando cada
um o limite do seu próprio lote, traz como desafio a mais a necessidade
de se gerar uma diversidade que propicie maior dinâmica e
qualificação dos espaços na relação entre edifícios / ruas / pedestres.
Para reduzir a aparência monolítica de cada bloco, se propõe uma
fragmentação volumétrica, através da subtração de segmentos cuja
alternância possibilita elaborar um interessante jogo de cheios e vazios,
quebrando a monotonia do percurso entre volumes de geometria
idêntica. A implantação do bloco ocupando os limites dos recuos do
lote, proporciona a criação de um pátio interno que articula a
disposição das unidades que se voltam para as quatro fachadas do
edifício. Esta estratégia possibilita gerar “olhos para a rua” (Jane
Jacobs) estabelecendo diálogo e relações visuais com o entorno
imediato e áreas de convívio entre blocos. Nas fachadas a alternância
de cores (diferentes em cada quadra), texturas, posicionamento entre
janelas, varandas e painéis de veneziana qualifica as fachadas e confere
maior dinamismo ao edifício.

O projeto valoriza e potencializa a convivência entre os usuários e a sua
relação com o entorno imediato como forma de reforçar a identidade
do edifício e sua apropriação pelos moradores. As famílias que serão os
novos ocupantes vivem hoje em comunidades, onde se ajudam e
estreitam laços de amizade, por isso achamos essencial disponibilizar
espaços para que estas relações continuem se estabelecendo. As
diversas escalas e graduações nas áreas de convívio propostas
estabelecem diferentes possibilidades de uso, através de espaços que
são ora mais privados - pátio interno e terraços de convívio, ora
semi-públicos, como o eixo de vivência que interliga as três quadras,
como uma grande praça arborizada e equipada com espaços de estar e

playground, estimulando o contato entre os moradores e conectando o
conjunto ao parque linear do Rio Melchior. Nas extremidades das
quadras poderão ser previstos portão e gradil para que, se necessário,
haja controle e restrição do acesso público durante a noite para maior
segurança dos moradores. Como as unidades possuem áreas exíguas
em função da economia de recursos, entendemos que estes espaços de
convívio se tornam uma gentileza ou mesmo uma oportunidade, que
possibilita inúmeros usos e atividades coletivas como: solário para secar
roupas, recreação infantil, leitura, jogos ou dominó entre idosos,
churrasqueira, bicicletário, horta comunitária ou simplesmente um
espaço para encontro, bate-papo ou contemplação da paisagem do
entorno. Um piloti marca o acesso principal junto a rua e se estende por
baixo do edifício, dando acesso às unidades, portaria, sala multiuso,
apoio, serviços e conectando física e visualmente o eixo de vivência às
ruas adjacentes, garantindo maior permeabilidade ao conjunto.

[3] ECONOMICIDADE
Tendo em vista a racionalidade construtiva e a economia de recursos
que o tema exige, o projeto adota como sistema construtivo principal a
alvenaria estrutural em blocos de concreto e laje pré-fabricada para os
pavimentos tipo. O embasamento no trecho dos pilotis e subsolos estão
previstos em concreto moldado in loco permitindo a transição para vãos
com dimensão mais adequada as respectivas funções destes pavimentos.
A solução atende as necessidades estruturais ao mesmo tempo que
permite a otimização e economia nos processos, reduzindo o
desperdício no canteiro de obras. A implantação em platôs escalonados
(+1,25 m) ao longo do declive do terreno proporciona menor
movimentação de terra e facilita a acessibilidade ao conjunto.

Volumetria rígida, espaço internos
sem ventilação e insolação
naturais.
Pouco aproveitamento do lote.

Solução em monobloco

Ventilação e insolação naturais.
Baixa densidade.

Solução em barras

Ocupação do perímetro do lote,
gerando pátio interno que permite
ventilação e insolação natural.
Maximização do número de
unidades habitacionais.

Solução em pátio

Terraço de convívio

Eixo vivência
Interação comunidade

Pátio central
Interação doméstica

Pilotis de acesso
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LOTE: 1.737,73 m²
COMP.: 2.535,00 m²
C.A.: 1,46
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LOTE: 1.643,55 m²
COMP.: 2.175,00 m²
C.A.: 1,32

LOTE: 1.717,06 m²
COMP.: 2.535,00 m²
C.A.: 1,48

LOTE: 1.699,51 m²
COMP.: 2.535,00 m²
C.A.: 1,50

LOTE: 1.686,07 m²
COMP.: 2.535,00 m²
C.A.: 1,50

LOTE: 1.668,34 m²
COMP.: 2.500,00 m²
C.A.: 1,50

LOTE: 1.580,37 m²
COMP.: 2.175,00 m²
C.A.: 1,38

[04] [06] [08] [10] [12] [14]
LOTE: 1.833,87 m²
COMP.: 2.650,00 m²
C.A.: 1,45
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LOTE: 1.643,55 m²
COMP.: 2.175 m²
C.A.: 1,32

LOTE: 1.717,06 m²
COMP.: 2.535,00 m²
C.A.: 1,48

LOTE: 1.699,51 m²
COMP.: 2.535,00 m²
C.A.: 1,50

LOTE: 1.686,07 m²
COMP.: 2.535,00 m²
C.A.: 1,50

LOTE: 1.668,34 m²
COMP.: 2.500,00 m²
C.A.: 1,50

LOTE: 1.522,94 m²
COMP.: 2.175,00 m²
C.A.: 1,43
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01

01 01 01 01 01 01

01 01010101

02

02 02
02 02

05

01

02

02

PLANTA TÉRREO
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PLANTA SUBSOLO
ESTACIONAMENTO
RAMPA ACESSO
ÁGUA POTÁVEL
ÁGUA REUSO
PREVISÃO PARA ELEVADOR

PLANTA TIPO

CONVÍVIO - CHURRASQUEIRAS / SOLÁRIO
CAIXAS D'ÁGUA - POTÁVEL / REUSO
PAINÉIS SOLARES

S

42 VAGAS

LEGENDA

01.
02.
03.
04.
05.

LEGENDA

01.
02.
03.

01

02

03

02

01

03 04

17

S

D

B'

PR
O

JE
Ç

ÃO
 -

 L
IM

IT
E 

D
O

 L
O

TE

D

PLANTA PAVIMENTO
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ACESSO RUA
ACESSO VEÍCULOS
ESTACIONAMENTO PCD
PORTARIA
SANITÁRIOS
DML
COPA
SALA MULTIUSO
PÁTIO CENTRAL
BICICLETÁRIO
UNIDADE TIPO A
UNIDADE TIPO B
UNIDADE ADAPTADA
PREVISÃO PARA ELEVADOR
ACESSO EIXO
EIXO DE VIVÊNCIA
PLAY GROUND
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ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA BLOCO: 3.975,00 m²
ÁREA TOTAL COMPUTÁVEL BLOCO: 2.535,00 m²

SALA MULTIUSO
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PLANTA TIPO

CIRCULAÇÃO
UNIDADE TIPO A
UNIDADE TIPO B

As unidades atendem as diretrizes do Programa Minha Casa
Minha Vida, da Norma de Desempenho NBR 15.575 e da
Norma de Acessibilidade NBR 9050. O edifício ocupa os
limite dos recuos do lote para ampliar o perímetro e assim
conseguir maximizar o número de unidades por bloco. Um
pátio interno, com bancos, floreiras e bicicletário, organiza
e articula o acesso as unidades feito por uma escada
central e por passarelas abertas, estabelecendo livres
relações visuais entre os pisos e permitindo maior
aproveitamento da ventilação e iluminação natural. Painéis
em gradil com floreiras valorizam o percurso e auxiliam a
dar maior privacidade junto as portas de acesso das
unidades, além de conferir sombra e um interessante jogo
de paredes verdes junto ao vazio das passarelas. Buscando
proporcionar uma moradia digna, com espaços com
dimensões adequadas e o máximo de aproveitamento da
iluminação e ventilação natural, os cômodos principais -
quartos e sala estão localizados nas faces externas para
maior privacidade. No trecho central se concentram as

áreas “molhadas”: sanitário, cozinha e área de serviço, que
conta com cobogó em concreto que possibilita ventilação
permanente. Na sala foi criada uma pequena sacada que
amplia a sensação e o uso do espaço interno da unidade
ao mesmo tempo que permitem explorar e interagir com o
eixo de vivência e entorno. As plantas permitem
flexibilidade e fácil adaptabilidade para as unidades de
PNE, caso seja necessário ampliar o número mínimo
exigido (5%). A implantação do edifício segue o mesmo
conceito para os 14 terrenos propostos pelo edital. O
partido foi pensado para permitir fácil adaptação caso seja
necessário reduzir ou ampliar o número de unidades face a
variação de dimensões, coeficiente de aproveitamento e
necessidades de cada lote em específico, sem
comprometimento da sua proposta funcional ou
volumétrica. Em frente as unidades do térreo foram
previstas áreas ajardinadas afastando as circulações
públicas, conferido maior privacidade aos moradores.
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CORTE BB'

ESQUADRIA
EM ALUMÍNIO

VENEZIANA
MÓVEL PARA

PROTEÇÃO SOLAR

VARANDA COM
GUARDA CORPO

EM CHAPA
METÁLICA

PERFURADA

ALVENARIA
ESTRUTURAL EM

BLOCO DE
CONCRETO

ESQUADRIA DE
CORRER

EM ALUMÍNIO

LAJE PRÉ FABRICADA
EM CONCRETO
e=15cm COM

CONTRA
CAPA DE 5cm

SEÇÃO CONSTRUTIVA

Alinhado com os conceitos de responsabilidade ambiental, o
projeto adota estratégias de aproveitamento dos recursos
naturais, eficiência energética e conforto ambiental e caso
necessário, poderá receber certificação ambiental como o LEED,
AQUA, Selo Azul da Caixa Econômica Federal ou Procel Edifica.

1. Construção e materiais: uso de alvenaria estrutural e lajes
pré-fabricadas otimizando os processos e evitando o desperdício
no canteiro de obras com formas e quebras de material. Uso de
elementos modulares, materiais não poluentes, com teor de
reciclagem ou recicláveis.
2. Energia: aproveitamento da iluminação natural através do
pátio central diminuindo e evitando o uso desnecessário da
iluminação artificial. Uso de painéis solares para aquecimento
da água, iluminação das áreas comuns em LED, temporizadores,
sensores de presença e medidores individualizados.

3. Água: redução do uso de água potável com coleta e
tratamento das águas pluviais para reuso em vasos sanitários e
irrigação de jardins. Uso de espécies nativas adaptadas ao clima
local e com menor necessidade de irrigação.
4. Conforto Ambiental: uso de ventilação cruzada em todas as
unidades potencializada pelo pátio central. Janelas piso-teto
para aproveitamento da iluminação natural e venezianas para
proteção e controle do sol e das chuvas nos ambientes de
permanência prolongada. Uso de telhado branco para redução
das ilhas de calor e absorção de carga térmica pelo edifício.

SUSTENTABILIDADE
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