
CONTEXTUALIZAÇÃO 
O projeto tem como pressuposto atender às demandas de Uni-
dades Habitacionais Coletivas na Região Administrativa de Cei-
lândia – RA IX, especificamente na Quadra 700. O estudo inicial 
foi norteado pelo entorno dos conjuntos F, G e H, do Setor Habi-
tacional Sol Nascente, onde serão implantadas as edificações. 
A contextualização urbanística foi analisada para que o projeto 
atendesse às necessidades dos moradores e também pudesse 
contemplar e resgatar o senso de pertencimento e da interação 
nos espaços de convivência, internos e externos aos lotes, 
gerando assim uma permeabilidade entre os mesmos, convi-
dando o transeunte à convivência nos espaços de uso coletivo 
dos lotes, sem deixar de pensar na questão de segurança 
quanto ao acesso às unidades. A idéia do uso e aproveitamento 
do espaço em sua totalidade, atendendo aos requisitos técni-
cos legais e resgatando a interação entre o interno e o externo.  

CONCEITO
O entorno dos lotes, destinados à implantação do projeto, pos-
suem equipamentos públicos e uma praça na via paralela à 
Quadra 700,porém existem unidades residenciais unifamilia-
res na  rua paralela à quadra oposto à anterior e existia a possi-
bilidade de que uma intervenção na área pudesse barrar a ven-
tilação principal durante boa parte do ano, que é a leste, o que 
nos levou a pensar em soluções que pudessem facilitar o fluxo 
dos ventos, sem prejudicar as unidades habitacionais existen-
tes.
A disposição das tipologias habitacionais nos seus respectivos 
lotes foi pensada de forma individual enquanto implantação, 
não deixando de haver uma preocupação com a implantação 
geral  da quadra, tanto no partido geral quanto no partido 
tipológico dos blocos de edificações, que foram definidos 
como 03 tipos de tipologia para melhor se adequar aos tama-
nhos dos lotes, que são diferente, esses 03 tipos de edificação 
são o carros chefe da conceitualização projetual, pois mesmo 
diferentes possuem elementos que criam uma linguagem 
visual dando unidade à quadra como um todo, agregando 
valor estético e funcional a obra, a mesma remete à valorização 
do transeunte e a contemplação do amanhecer para os mora-
dores do conjunto. 

1. PISTA DE CAMINHADA 
2. ACESSO DE VEÍCULOS AO SUBSOLO
3. ÁREA DE REUNIÕES/CONVIVÊNCIA/EVENTOS 
4. PARQUE INFANTIL 

5. ACESSO PARA PEDESTRES
6. BICICLETARIO
7. VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
8. ÁREAS VERDES
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PARTIDO
O partido adotado neste estudo se deu através da construção de bloco verticais interligados por circulações independentes, que se 
encaixam nos blocos e na caixa de escada, interligando-os e formando uma só edificação. Os blocos verticais foram pensados de forma 
a gerar a facilidade construtiva, constituídos por placas de concreto pré-moldado. A construção a partir de pré-moldados gera  rapidez 
e economia na obra, minimizando os gastos, o tempo de execução e otimizando o canteiro. Diminui também de forma significativa a 
geração de entulhos, o desperdício de materiais, promove maior organização, conta com eficiência estrutural, flexibilidade no uso, 
adaptabilidade e o material é resistente ao fogo e menos agressivo ao meVio ambiente. 

A circulação dos edifícios será em estrutura metálica, o que facilita vencer grandes vãos com menores dimensões, gerando menos carga 
a ser redistribuída nos pilares estruturais, além de   para tem um tempo de executabilidade menor, gerando menos gastos com mão de 
obra e dando facilidade em sua montagem. A estrutura metálica, por ser um material pré-fabricado, gera menos entulho na obra e mais 
rapidez na execução. O material também é resistente a corrosão, o que diminui o tempo entre as manutenções e reparos na edificação, 
quando se tratando de habitação de interesse social o tempo entre uma manutenção e outra passa a ser muito significativo na tomada 
de decisão dos materiais a serem utilizados.
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INFLUÊNCIA DOS DADOS REGIONAIS E DO 
ENTORNO NA TOMADA DE DECISÕES 

A taxa do nível de chuva anual em Brasília é 
de 84% durante o ano e pensando na sus-
tentabilidade do edifício, foi criada a possi-
bilidade de instalação de um sistema de 
reaproveitamento de água da chuva, atra-
vés de calhas e um sistema de reservatório 
subterrâneo, visando reduzir o custo dos 
moradores e os custos públicos com água 
para manutenção do conjunto e do empra-
çamento.

A direção dos ventos na cidade, foi o gatilho 
para criação de afastamentos laterais nos 
blocos de unidades habitacionais, para a 
permeabilidade da ventilação natural, 
gerando assim um melhor desempenho 
técnico na edificação. Os ambientes foram 
dispostos sob influência da posição dos 
lotes em relação ao norte verdadeiro, pen-
sando no fluxo dos ventos, na saída de ar 
quente das unidades residenciais  através 
da ventilação zenital na área livre interna e 
na entrada de  luz natural, onde os ventos 
leste se destacam como principais durante 
o ano por se prolongar de março a setem-
bro, as demais ventilações predominantes 
são a nordeste e a noroeste.
 ventos e luz natural. 

RESULTADO DO ESTUDO DA CARTA SOLAR DAS EDIFICAÇÕES NA IMPLANTAÇÃO
FORAM CRIADOS BRISES COMO BARREIRA PARCIAL DE INSOLAÇÃO NA ÁREA DE 
SERVIÇO E TAMBÉM COMO ELEMENTO ESTÉTICO, AGREGANDO VALOR À FACHADA 
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VIMPLANTAÇÃO GERAL
260 UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO 5% DESTINADAS À UNIDADES ADAPTÁVEIS, COM SEUS RESPECTIVOS NÚMERO DE VAGAS.

UNIDADE HABITACIONAL DO TIPO 01 - 
02 QUARTOS
PODENDO SER ADAPTÁVEL

UNIDADE HABITACIONAL DO TIPO 02 
03 QUARTOS
PODENDO SER ADAPTÁVEL

TIPOLOGIA 01 
03 PAVIMENTOS
15 UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO 09 DO TIPO 02  06 DO TIPO 01
TÉRREO COM 03 UNIDADES TIPO 02, SENDO 01 ADAPTÁVEL
PAVIMENTO TIPO COM 06 UNIDADES, SENDO 03 DO TIPO 01 E 03 DO TIPO 02
COBERTURA COM TERRAÇO JARDIM DE CONTEMPLAÇÃO E  CONVIVÊNCIA, ESPAÇO PARA 04 CAIXAS D'ÁGUA DE 5000L CADA, ATEN-
DENDO A DEMANDA DE ACORDO COM A PREVISÃO DO NÚMERO DE HABITANTES

TIPOLOGIA 02
04 PAVIMENTOS
22 UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO 01
TÉRREO COM 02 UNIDADES ADAPTÁVEIS
PAVIMENTO TIPO COM 08 UNIDADES
PAVIMENTO SUPERIOR COM 04 UNIDADES, TERRAÇO JARDIM DE CONTEMPLAÇÃO E  CONVIVÊNCIA, 
COBERTURA COM ESPAÇO PARA 04 CAIXAS D'ÁGUA DE 5000L CADA, ATENDENDO A DEMANDA DE ACORDO COM A PREVISÃO DO 
NÚMERO DE HABITANTES

TIPOLOGIA 03
04 PAVIMENTOS
22 UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO 01
TÉRREO COM 02 UNIDADES ADAPTÁVEIS
PAVIMENTO TIPO COM 08 UNIDADES
PAVIMENTO SUPERIOR COM 04 UNIDADES, TERRAÇO JARDIM DE CONTEMPLAÇÃO E  CONVIVÊNCIA, 
COBERTURA COM ESPAÇO PARA 04 CAIXAS D'ÁGUA DE 5000L CADA, ATENDENDO A DEMANDA DE ACORDO COM A PREVISÃO DO 
NÚMERO DE HABITANTES

O QUE DIFERE A TIPOLOGIA 02 E 03 É A DISPOSIÇÃO DA CAIXA DE ESCADA E A ADAPTAÇÃO DAS CIRCULAÇÕES PARA UMA MELHOR 
IMPLANTAÇÃO NOS DIFERENTES LOTES.


