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O projeto proposto reflete a tendência de viver verticalmente de modo compacto 
e compartilhável, privilegiando os fluxos internos com eficiência, visando o acesso 
dos diferentes públicos. O vazio proposto nas lajes do 1° ao 3° pavimento 
proporciona a ventilação cruzada, iluminação e conforto térmico devido à 
existência de paredes com cobogós, elemento vazado de concreto, que são 
utilizados na arquitetura moderna brasileira há décadas, especialmente no 
nordeste como recurso de proteção solar. O edifício tem quatro unidades por 
andar e por não conter um elevador existente a unidade adaptada esta localizada 

no térreo composta por sala de estar e jantar, cozinha, três dormitórios, banheiro 
e área de serviço, no total de 66,59m². 

Pensando na qualidade de vida e bem-estar, como a área de lazer e o 
aproveitamento de todas as áreas, o projeto prevê a ocupação da ultima laje com 
a instalação de um terraço jardim onde os moradores podem contemplar de uma 
vista. "O conceito foi desenvolvido por Le Corbusier na década de 1.920, fazendo 
parte de seus cinco pontos para a nova Arquitetura”.

De acordo com a Lei Federal no 10.257/2001, Estatuto da Cidade, esta lei 
estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Os parâmetros urbanísticos para 
uso, ocupação e parcelamento do solo para o Setor Habitacional são os 
estabelecidos pelo Plano Diretor e Ordenamento dos Territórios do Distrito 
Federal - PDOT/2009.

A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor, assegurando o 

atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à 
justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. A contratação 
almejada por este Concurso visa a criar opções de habitação coletiva para 
famílias de baixa renda no Trecho 01, Etapa 01 do Setor, já consolidado, em 
área ainda não ocupada, compreendendo quatorze lotes para as edificações.

As premissas adotadas neste projeto valorizaram desde a requalificação do 
espaço público considerado até os critérios básicos de avaliação dos Projetos.

CONCEITO – A moradia de baixa renda é atendida quando se evita excessos de 
construção, especificações onerosas e áreas excessivas, porém sempre atento 
à adequação às normas, clareza do projeto, funcionalidade e atendimento ao 
programa de necessidades e ao programa Minha Casa Minha Vida, 
sustentabilidade socioambiental, celeridade na execução, exequibilidade, 
economicidade e viabilidade técnico–construtiva, soluções passivas de 
conforto térmico e eficiência energética, contextualização urbana, 
acessibilidade, inclusão e adequação social, aspectos plásticos, estéticos do 
projeto e outros, conforme necessidades advindas do caráter do 
objeto do concurso.



Arquitetura
Esta proposta inicia-se com o projeto de Arquitetura, porém 
fala-se, primeiro, da implantação. A implantação se caracteriza 
pela inovação da tipologia local, onde se localiza o Setor 
Habitacional do Sol Nascente. Até a década de 90, esta área era 
predominantemente ocupada por chácaras e pequenas fazendas 
com produção agropecuária. A partir de 1998, surgiram focos de 
parcelamentos urbanos, resultantes do fracionamento irregular 
destas chácaras existentes. Este projeto propõe cenários 
alternativos de ocupação do solo.

Os quatorze lotes destinados às construções do projeto aqui 
apresentado têm, em média, 1.678,85 m² cada. Todavia, 
sugeriu-se conexões do conjunto edificado com a malha urbana e 
com os sistemas de circulação. Para tal projeção, determinou-se 
a locação de calçadas externas aos lotes, estacionamento público 
junto às vias de acesso, pontos de ônibus, ciclovia, 
estacionamento particular dentro dos lotes, além de uma 
harmoniosa arborização, proporcionando sombras, renovando o 
ar e amenizando o calor nos dias quentes. A implantação de 
dentro dos lotes também seguiu a tipologia de prever acessos e 

instalações para pessoas com deficiência, com observância 
para o nivelamento dos terrenos, e conectividades entre suas 
partes, quer sejam por rampas, calçadas e/ou ciclovias, já que 
os lotes apresentam uma
leve declividade.

No que tange ao Projeto de Arquitetura, desde o início do seu 
trabalho, com sua visão holística, se reparou para as decisões 
de todo o processo, da conceituação e vida útil do projeto às 
especificações e compatibilizações com as demais disciplinas 
de projetos e da engenharia.

Quanto às diretrizes técnicas e conceituais deste Projeto, os 
mesmos foram elaborados a partir dos elementos técnicos 
fornecidos e obedecendo rigorosamente às normas 
brasileiras da ABNT, ao Código de Obras e Edificações do 
Distrito Federal - COE/DF, Normas do Programa Minha Casa 
Minha Vida vigente, Diretrizes Urbanísticas do Trecho 01 do 
Sol Nascente, NBR 9.050 – Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, NBR 15.575 – 
Edificações habitacionais/ desempenho, dentre outras. 
Tem-se, ainda, que as diretrizes técnicas e conceituais 
apresentadas consideraram que o Projeto tratasse as 
Unidades Habitacionais Coletivas como um conjunto 
edificado coeso, especialmente no que tange aos aspectos 
plásticos e estéticos.



Para tal decisão, a edificação, para cada lote, 
consiste em um prédio de quatro pavimentos 
sendo um térreo e três superiores, com 
quatro apartamentos por andar, num total de 
dezesseis moradias por prédio. A planta baixa 
demonstra uma distribuição quase 
homogênea das unidades resultando numa 
projeção COESA, porém sendo modificada, 
apenas, quanto ao aspecto plástico e estético 
devido à existência de um apartamento de 
três quartos. 

Este projeto enriqueceu-se de soluções 
práticas, como estacionamento descoberto 
para dezesseis carros (um por unidade), 
eliminando a construção no subsolo. 
Dispensou-se o telhado na cobertura, em prol 
de abrir espaço para áreas de lazer e 
descanso, evitou-se materiais nobres e caros 
existentes no SINAPI e grandes dimensões 
dos ambientes, mantendo-se COESO. Porém 
cumpriu-se todas as características do 
programa de necessidades do edital, bem 
como quesitos inerentes ao programa Minha 
Casa Minha Vida.

Na cobertura, ainda encontra-se lugar para a 
instalação das placas solares, escada, caixa 
d’água e o Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas – SPDA, além de 
privilegiada vista do local.

Vista como a atividade mais onerosa de uma 
obra (entre 17 e 20% do custo total da 
construção) a estrutura pretendida responde 
bem quanto aos Estados Limites Últimos 
(ELU) e de Serviço (ELS). Consiste, ainda, 
totalmente referida à NBR 6.118 – Projeto de 
estruturas de concreto – Procedimento e a 
NBR 6.122 – Projeto e execução de 
fundações.

Definida em concreto armado, determinou-se 
a resistência característica (fck) igual à 2,5 
KN/cm². Todas as peças estruturais, isto é, 

Estrutura
vigas e pilares, tanto das fundações quanto 
da superestrutura serão em concreto 
armado moldadas in loco, exceto as lajes, 
que serão, também em concreto armado, 
porém pré-fabricadas.

A disposição dos pilares foi determinada 
segundo critérios que fizessem com que a 
estrutura tivesse o maior nível de 
estabilidade, resistência, conforto, 
segurança, exequibilidades, coesão, 
sustentabilidade, durabilidade e 
economicidade.

INOVAÇÃO – Uma das inovações foi a criação 
dos banheiros para portadores de 
necessidades – PNEs nos apartamentos 
adaptados, onde há uma disposição dos 
pontos de utilização, isto é lavatório, box e 
bacia sanitária com caixa acoplada, de tal 
forma que os PNEs (cadeirantes) consigam 
girar 360º em suas cadeiras com facilidade e 
alcancem seus fins. Outra inovação foi a sutil 
elevação das vigas do térreo sobre o solo, 

eliminando completamente a ascensão da 
umidade por capilaridade. A captação solar por 
meio de painéis fotovoltaicos, tanto para a 
eficiência energética quanto para aquecimento de 
água, proximidade das partes molhadas (cozinha, 
banheiro e área de serviço), eliminando excessos 
das instalações hidráulicas, a completa 
compatibilização com a estrutura de concreto 
armado e demais projetos complementares 
também foram destaques.



Funcionalidade
e Sustentabilidade
As unidades de dois quartos apresentam uma área de 
54,68 m² e as unidades de três quartos têm uma área 
de 66,59 m², todas dentro do limite estabelecido de 
68,00 m² e de acordo com o programa Minha Casa 
Minha Vida.

 A FUNCIONALIDADE deste Projeto está ligada 
diretamente, dentre outros fatores, à atenção do 
autor às diversas Normas Brasileiras (NBRs). Desta 
forma, buscou-se integrar a o projeto de Arquitetura 
com os demais complementares, gerando uma 
harmoniosa proposta, compatibilizada entre 
suas funções.

Entendida como decisões técnicas, a 
SUSTENTABILIDADE versa questões sobre ventilação, 
iluminação, conforto térmico e acústico, umidade, 
funcionalidade, economicidade, agilidade na execução 
e estética, sendo resolvidos através de vários recursos 
conceituais, inovadores, plásticos e estéticos. Sobre a 
ventilação, iluminação e conforto térmico naturais, o 
respectivo condomínio possui diversas paredes, em 
suas quatro fachadas, constituídas por cobogós, 
permitindo o fluxo horizontal dos ventos provenientes 
das quatro direções. Um grande aliado a estes ventos 
cruzados são os três átrios localizados na circulação 

em comum dos pavimentos, possibilitando o fluxo 
dos ventos também na vertical. A boa definição 
técnica dos ambientes, isto é, a planta baixa, o layout 
e arranjos que permitem o fluxo de luz e vento 
(convecção) dentro dos apartamentos e corredores 
do prédio, refletem numa excelente composição de 
arquitetura, como é o caso dos brises nas janelas 
dos quartos e varandas das unidades, permitindo 
um bonito aspecto visual e estético, assim como 
atenuam a grande irradiação solar.

O trabalho plástico e estético pode ser vistos 
quando olhamos, por exemplo, para as quatro 
fachadas, pois não há nenhuma igual a outra, 
diversificando a estética e proporcionando um forte 
sentimento de moradia. Outras características 
foram consideradas como a boa circulação dentro 
dos apartamentos, isolamento entre os 
apartamentos (conforto acústico), área de serviço 
arejada, banheiro com a porta direcionada para os 
quartos, evitando a comunhão do espaço com a sala 
e cozinha, além das necessidades impostas nas 
legislações, tais como pés-direitos e cotas mínimas, 
gabarito máximo, pisos em cerâmica, cimentado na 
escada, desnível no piso, assim como nas partes em 
comum dos prédios.

Ventilação A

Ventilação B



Eficiência
ÁGUA - O serviço de fornecimento e abastecimento 
de água, assim como a coleta, transporte e 
tratamento de esgoto sanitário será realizado pela 
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito 
Federal – CAESB. As normas referidas são a NBR 
5.626 de 1998 – Instalação de água fria; NBR 7.198 
de 1993 - Projeto e execução de instalações 
prediais de água quente; e NBR 8.160 de 1999 - 
Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e 
execução, porém não exaustivas.

Discutiu-se a importância de se fazer uma gestão 
mais adequada da oferta e da demanda da água por 
meio da quantificação e minimização da pegada 
hídrica da sociedade para que este recurso continue 
disponível para as futuras gerações.
Para se alcançar este objetivo, além da mudança de 
hábito das pessoas é necessário também que a 

ENERGIA ELÉTRICA - Regulamentada pela NBR 
5.410 – Instalações elétricas de baixa tensão, 
tem-se que o fornecimento de energia elétrica é 
responsabilidade da Companhia Energética de 
Brasília – CEB.

ENERGIA FOTOVOLTAICA – A energia fotovoltaica 
é a conversão direta da energia vinda do Sol em 
energia elétrica. Esse sistema é diferente do de 
captação de energia do Sol para aquecimento. 
Dentre os benefícios da instalação de sistemas 
fotovoltaicos está a diminuição ou até mesmo a 
eliminação de custos com energia elétrica.
 

Esta situação indicou uma grande possibilidade de 
economia de água sem perda de conforto com a 
instalação de dispositivos que controlam a pressão 
e a vazão de aparelhos sanitários.

engenharia e a arquitetura incorporem cada vez 
mais aos edifícios, dispositivos e tecnologias que 
auxiliem no uso racional da água.

Neste aspecto chama atenção a oportunidade de 
redução de consumo de água em condomínios pela 
implantação de medição individualizada, capaz de 
proporcionar uma economia da ordem de 15% de 
acordo com pesquisa conduzida na Inglaterra, valor 
semelhante ao evidenciado em estudo conduzido 
por pesquisador da Universidade de São Paulo. 

Além da medição individualizada, outro aliado 
importante para reduzir o consumo de água em 
apartamentos é o controle do tempo de utilização e 
da vazão de chuveiros, responsáveis por cerca de 
45% do consumo de uma residência.

A adoção de medidas que reduzam 
a pressão de sistemas de 
abastecimento de apartamentos ou 
que reduzam a vazão em duchas 
são intervenções viáveis para 
redução substancial do consumo de 
água em apartamentos.

Para o aquecimento da água 
optou-se pelo Sistema de 
Aquecimento Solar com 
reservatório acoplado: suas 
possibilidades de configuração 
atendem a todos os tipos de 
projetos, desde aqueles para casas 
e condomínios populares até os de 
residências de alto padrão. Os 
tubos de vidro, acoplados ao 

reservatório térmico, não exigem o 
uso de bombas de circulação. O 
aquecedor solar trabalha em 
processo de termo sifão, que se da 
pela diferença de densidade entre 
a água fornecida ao aquecedor 
solar (ao sistema) e a água quente 
proveniente da troca de calor nos 
tubos de vidro a vácuo.

Quanto ao Projeto de Combate ao 
Incêndio - PCI, o mesmo possui 
uma reserva técnica na caixa 
d`água, conforme os 
procedimentos do Corpo de 
Bombeiros, que alimenta todas as 
instalações deste serviço 
no prédio.


