
“...você que tem um bom lugar para morar, me dê à mão, a cidade 

é uma só. Ajude-nos a construir nosso lar para que possamos dizer 

juntos: a cidade é uma só.” 

A música cantada por crianças no documentário “A cidade é uma só?”, dirigido 

por Adirley Queirós, retrata a propaganda exercida pelo governo para justificar a 

realocação dos moradores de áreas invadidas próximas ao plano piloto de Lúcio 

Costa, para os novos assentamentos nas cidades satélites.

A cidade satélite de Ceilândia nasceu em 1971 da campanha de erradicação de 

invasões (CEI), promovida pelo governo para realocar cerca de 80 mil habitantes 

que estavam em terras invadidas próximas ao plano piloto. 

A cidade foi construída sobre o plano do arquiteto Ney Gabriel de Souza, em 

formato de barril, onde nos principais eixos se localizam os equipamentos 

públicos. Hoje, após aproximadamente 11 áreas de expansão urbana, algumas 

experiências seguem as linhas do traçado inicial, outras demonstram um plano 

com desenho de áreas verdes de lazer ao centro das quadras, já outras são mais 

espontâneas. 

Ceilândia está vivendo um novo processo de expansão e regularização fundiária, 

o projeto que aqui se apresenta busca suprir parte da demanda por habitação 

no setor habitacional Sol Nascente, região administrativa de Ceilândia.

A quadra 700, destinada ao projeto, está no limite do novo plano urbanístico 

para a região, entre a quadra habitacional já consolidada da Av. Silvio Madureira 

e a futura quadra que abrigará novos equipamentos públicos. O conceito de rua 

de convivência abordado por Herman Hertzberger em “Lições de Arquitetura” é 

a principal diretriz do projeto, o escritor diz que este conceito está baseado na 

ideia de que os moradores tem algo em comum, que tem expectativas mútuas 

mesmo que sejam apenas porque estão conscientes de que necessitam um do 

outro. Para alcançar este objetivo ele cita que devemos aproveitar todas as 

oportunidades possíveis para evitar uma separação rígida entre as habitações e 

para estimular o que restou do sentimento de participar de algo comum. 

A fim de alcançarmos tal propósito três ações de projeto foram tomadas: 

conexão com o espaço urbano, onde o investimento público traz não apenas 

benefícios para os habitantes do novo conjunto, mas também facilidades e vida 

para toda a vizinhança; escala de vizinhança, com edificações de baixo 

gabarito que se relacionam não apenas com as edificações do entorno, mas 

principalmente com o pátio de lazer proposto entre as edificações do novo 

conjunto; e a nova topografia, onde a intervenção em platôs permite um 

diálogo mais democrático com o entorno facilitando o acesso ao conjunto.



CONEXÃO COM O ESPAÇO URBANO
Apesar de respeitar a individualidade de cada lote em relação aos 
acessos, o projeto prioriza uma abertura pública da Quadra 700, 
onde alguns eixos pedonais foram projetados a fim de conectar o 
desenho da malha urbana existente com os lotes do novo projeto. 

Alguns eixos ocorrem na divisa dos lotes, paralelos as ruas 
secundárias, promovendo a ligação entre a quadra habitacional 
já consolidada da Av. Silvio Madureira, e a nova quadra de 
equipamentos públicos a ser construída. Outro eixo importante,  
surge como uma continuidade do parque proposto pelo novo plano 
urbanístico, conectando os lotes entre si e formando um eixo verde 
de lazer, com áreas de estar, parquinhos infantis e academias ao ar 
livre.

ESCALA DE VIZINHANÇA
Os blocos habitacionais foram implantados perpendiculares as 
principais vias, de modo que o acesso principal do conjunto seja 
feito por um pátio central de lazer, onde todas as unidades se voltam 
para o mesmo, e a segurança do conjunto é exercida por todos os 
moradores. 

O gabarito das edificações é de dois pavimentos, muito semelhante 
as residências existentes no entorno, onde a relação com o espaço 
público é bastante próxima. O projeto propõe uma escala de 
vizinhança, onde as unidades térreas tem o seu acesso realizado 
pela varanda, voltada diretamente para o pátio central, escala muito 
próxima de uma casa. 

O acesso até a unidade é realizado de modo gradativo em relação 
à privacidade do indivíduo, as rupturas drásticas de escala foram 
evitadas para possibilitar um aumento da apropriação do espaço 
público, onde as flores possam extravasar as varandas e as escadas 
sirvam de arquibancada para um bate-papo ao final da tarde. 

O projeto possui dois blocos em cada lote, cada um com 8 unidades 
habitacionais, ou seja, 16 unidades por lote, totalizando 224 
unidades na Quadra 700.

NOVA TOPOGRAFIA
Certamente uma nova topografia para os lotes foi à medida principal 
tomada em projeto para alcançar uma maior conurbação entre o 
espaço público e privado, onde o acesso ao conjunto é feita sempre 
no nível da rua principal. O projeto conta com três platôs, um no nível 
da Av. Silvio Madureira, outro no nível médio das vias secundárias 
e por fim um terceiro, na frente dos novos equipamento públicos 
propostos pelo plano urbanístico.

Aproveitando a topografia, a garagem com uma vaga para cada 
unidade, é feita no subsolo de cada conjunto a fim de aumentar a 
área destinada ao lazer e ao convívio dos moradores. O acesso é feito 
através das ruas secundárias exceto nos lotes 2 e 5 do Conjunto F. 

CONJ. G - LOTE 3

_IMPLANTAÇÃO - COBERTURA
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LEGENDA

01 . tipologia 1

02 . tipologia 2

03 . tipologia 3 . PNE

04 . acesso à garagem

05 . garagem para 16 vagas

06 . reservatório de água

07 . espaço de convívio

_CONJ. G - LOTE 3 | PLANTA PAVIMENTO TÉRREO . COTA 2.90m _CONJ. G - LOTE 3 | PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR . COTA 5.60m

_PLANTA TIPOLOGIA 1           60.18m²    
  6 UNIDADES/LOTE | 84 UNIDADES QD700 

_PLANTA TIPOLOGIA 2           60.18m²    
  8 UNIDADES/LOTE | 112 UNIDADES QD700 

_PLANTA TIPOLOGIA 3 . PNE           60.18m²    
  2 UNIDADES/LOTE | 28 UNIDADES QD700 

__CONJ. G - LOTE 3 | PLANTA PAVIMENTO SUBSOLO . COTA 0.00m

__CONJ. G - LOTE 3 E 4 | ELEVAÇÃO SUDOESTE

UNIDADES
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, onde qualquer 
uma das tipologias foi pensada a serem facilmente adaptáveis a uma pessoa com 
mobilidade reduzida (PMR). Como cada lote possui dois níveis, as unidades já adaptadas 
se localizam no nível inferior em relação à implantação dos blocos, tendo acesso direto 
ao subsolo onde se localiza a garagem.

Todas as 16 unidades de cada lote possuem sala de estar, cozinha, dois quartos, 
banheiro e área de serviço. As unidades térreas possuem um pátio de serviço ao fundo, 
que pode ser acessado dependendo da sua configuração ou pela via secundária, ou pelo 
eixo pedonal proposto nos entre lotes.  A organização interna das unidades foi pensada 
de modo que as fachadas principais, de frente e fundo, possuíssem aberturas tanto das 
áreas sociais quanto das áreas íntimas, aumentando assim a vida das fachadas e o 
controle social dos moradores com o espaço comum do conjunto. 
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 SISTEMA CONSTRUTIVO 

O sistema construtivo proposto é bastante simples e usual, onde as 

unidades habitacionais são construídas em bloco estrutural de concreto 

rebocados e pintados , e as lajes são executadas em vigotas de concreto 

pré-moldada, permitindo uma economia com formas e agilidade no 

tempo de construção. 

A garagem, que ocorre no subsolo, foi proposto o sistema de pilares e laje 

nervurada de concreto armado, para permitir um aumento dos vãos no 

espaço destinado aos veículo. O fechamento do subsolo, que caracteriza 

o embasamento do conjunto, é feito em bloco de concreto estrutural 

aparente.

ESTRATÉGIAS SUSTENTÁVEIS

As unidades foram projetadas para permitir a constante ventilação 

cruzada dos ambientes, onde nas áreas sociais mesmo em dias chuvosos 

a ventilação possa ser utilizada, já que na sala de estar é especificada 

uma janela basculante, e na área de serviço um cobogó pré-moldado de 

concreto. 

A água da chuva captada na cobertura, pode ser reutilizada nos vasos 

sanitários e rega do jardim. Já o sistema de aquecimento de água por 

meio de placas solares também é uma estratégia a ser utilizada no 

conjunto, evitando assim gastos indevidos de energia elétrica.

cobogó de concreto

esquadria de alumínio 

+ vidro laminado

guarda corpo metálico

bloco estrutural com 

reboco + pintura

embasamento em 

bloco estrutural 

aparente

placas solares para aquecimento da água
captação da água da chuva 

para reuso 

teto gesso corrido

bloco estrutural com reboco 

+ pintura

esquadria de alumínio 

basculante

guarda corpo metálico

rufo metálico
telha térmica

laje de vigota

piso cerâmico

laje nervurada

pilar de concreto

__CONJ. G - LOTE 2 E 3 | CORTE A

__CONJ. G - LOTE 2 E 3 | CORTE B

__CONJ. G - LOTE 3 E 4 | CORTE C

__CONJ. G - LOTE 3 | DETALHAMENTO CONSTRUTIVO
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