
A proposta tem como premissa contribuir com a 
cidade sugerindo para a comunidade e o entorno 
em que ela estará inserida, espaços que garan-
tam equidade, bem-estar e inclusão, com áreas 
verdes, promovendo estilos de vida saudáveis e 
boa saúde física. Para isso, primeiramente o pro-
jeto busca resgatar no usuário a noção de perten-
cimento ao lugar e a forte identidade com o seu 
espaço na medida em que sugere habitação com 
grande potencialidade para apropriação.
Propõe também espaços públicos mais livres e 
abertos para intervenção da comunidade. Essa 
premissa garante satisfação aos usuários a par-
tir de fatores que consideram a promoção de sua 
saúde e o atendimento às suas necessidades, 
respeitando suas condições econômicas, so-
ciais e culturais. A oferta de espaços abertos de 
qualidade gerando liberdade para intervenções, 
sejam eles privados ou públicos, são importan-
tes fatores que suprem diversas demandas dos 
usuários tanto como indivíduos na sociedade 
quanto como indivíduos em sua estrutura familiar. 
As diferentes possibilidades de implantação su-
geridas e simuladas para quadras variadas, têm 
como premissa, tanto para a unidade habitacional 
quanto para o agrupamento, a economia e a via-
bilidade técnico-construtiva. Preserva, ao mesmo 
tempo, qualidades espaciais do espaço público e 
do privado, visando atender soluções de conforto 
térmico e aspectos bioclimáticos, com recursos 
simples e funcionais, considerando o clima quente 
e seco de Brasília.



DEFINIÇÃO DO LOTE, AGRUPAMENTO E ACESSOS
Para definição de cada lote, optou-se por privilegiar maior área livre nos 
fundos, e por consequência, um afastamento frontal menor. Nas propos-
tas em que as áreas sociais são voltadas para o fundo, os afastamentos 
mais generosos neste espaço possibilitam áreas de convívio e integra-
ção das áreas internas e externas com maior privacidade. 
Nos agrupamentos, as habitações têm uma de suas laterais geminadas, 
e outra para acesso, e para garantir viabilidade financeira e construtiva, 
as paredes geminadas coincidem com a parede hidráulica, e atendem a 
duas casas contíguas, concentrando nesse local todo o núcleo hidráulico 
da habitação.
O acesso para cada habitação se dá em uma das laterais do terreno, seja 
ele por meio de escada (habitação sobreposta), seja por meio de recuo 
lateral (habitação unifamiliar).
A entrada lateral foi proposta a fim de liberar toda a faixa de recuo fron-
tal, para eventual ocupação enquanto área de quartos (mais privada), 
aumentando ainda mais as possibilidades de arranjo interno, garantindo 
ventilação ao agrupamento e evitando faixas compridas de edificações 
coladas que pudessem formar barreiras, tanto visuais quanto de vento. 
Considerando o clima quente e seco, a ventilação nesse caso é determi-
nante para trazer conforto ao usuário.
  

A PROPOSTA DA UNIDADE HABITACIONAL E A FLEXIBILIDADE 
A proposta da unidade habitacional baseada na flexibilidade vem ampa-
rada por um sistema estrutural que ofereça suporte para qualidade de es-
paços abertos que possibilitam diversas apropriações e ao mesmo tempo 
possa garantir custo acessível. Assim, o sistema construtivo adotado foi 
a alvenaria estrutural de bloco de concreto, buscando aliar a modulação 
do bloco a espaços e a aberturas que possibilitam o máximo de flexi-
bilidade. As paredes estruturais foram lançadas no sentido longitudinal 
(perpendiculares às paredes frontais e de fundos) e dispostas de maneira 
que também visam, além da economia construtiva (pequenos vãos), a 
flexibilidade de uso dos espaços. As aberturas dos cômodos foram lo-
cadas nas paredes não estruturais frontais e de fundos, dispostas nas 
extremidades das mesmas por facilidade construtiva e por se adequarem 
a um número maior de simulações de leiaute. Além disso, foram previstas 
com desenho vertical e largura única, permitindo que janelas possam se 
transformar em portas aproveitando o mesmo vão, sem necessidade de 
remover paredes, garantindo economia e redução de custos futuros para 
o morador. Ao mesmo tempo, as paredes frontais e de fundos não sendo 
estruturais, podem ser facilmente removidas sem prejuízo da estabilida-
de estrutural, com liberdade total nas aberturas de vãos, e ainda preser-
vando a qualidade de conforto, ventilação e iluminação dos ambientes.
Tanto para a habitação unifamiliar quanto para a sobreposta, o projeto 
embrião (que atende a um quarto) comporta área de expansão coberta 
e aberta externa que pode ser posteriormente incorporada à casa en-
quanto cômodo, possibilitando arranjos internos para mais um quarto. 
Esse espaço incorporado abriga diversas possibilidades de uso, seja ele 
comercial (no térreo, porque esse espaço se volta para área frontal), seja 
residencial, voltado para sala, quarto ou outro fim qualquer. Com a laje de 
cobertura já prevista para essa expansão desde a entrega da proposta 
da casa embrião, esse espaço tem alto potencial de apropriação e custo 
mínimo para o morador (somente vedações). Todo o projeto comporta 
espaços em conformidade com as normas de acessibilidade universal.

Embrião “aberto” Embrião com expansão



Embrião aberto Embrião com expansão



POSSIBILIDADES DE AGRUPAMENTO E USOS 
DO SOLO

As propostas de agrupamento consideram, em 
quadras variadas, casas geminadas duas a duas, 
e entre elas, os acessos (por escada vazada para 
a habitação sobreposta ou pelo recuo lateral para 
a habitação unifamiliar), possibilitando ventilação 
cruzada, garantindo a permeabilidade visual do 
conjunto. Foram simulados vários tipos de agru-
pamento, com densidades variadas, gerando dife-
rentes configurações de áreas livres verdes e de 
convívio, preservando a qualidade tanto dos espa-
ços privados do morador (habitação), quanto dos 
espaços da comunidade (espaço público).
A proposta incentiva a promoção de usos mistos, 
por meio da alternativa de áreas comerciais a se-
rem implantadas na área frontal de cada residên-
cia, de acordo com a demanda de cada morador. 
Esta estratégia cria novas dinâmicas de ocupação 
das unidades, aumentando o potencial de susten-
tação econômica do equipamento. A vitalidade ur-
bana e o convívio coletivo são potencializados na 
medida em que a proposta aproxima espaços pú-
blicos e privados, de maneira hierarquizada e não 
conflituosa.  Todas as alternativas de implantação, 
nas variadas dimensões de quadras, consideram 
a prevalência do pedestre sobre o carro, locan-
do os estacionamentos em áreas mais próximas 
das vias, evitando trânsito de carros no interior do 
complexo, priorizando o usuário nas suas relações 
cotidianas de convívio social.



ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE

• SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Ventilação, iluminação e proteções solares
A estratégia das paredes estruturais se posicionarem perpendicularmente às paredes frontais e de fundos, possibilita que 
exista uma constante circulação de ar nos ambientes, já que as aberturas estão localizadas nessas paredes não estrutu-
rais. Assim, mesmo com os acréscimos previstos, a proposta se mantém com boa iluminação e ventilação, existindo ainda 
a liberdade para mudança e aumento das aberturas, possibilitando aumento da qualidade de ventilação e iluminação nos 
ambientes, quando for o caso. Para a área de serviço foi previsto elemento vazado de modelo simples, garantindo ventilação 
constante nesse espaço.
Além disso, a cobertura metálica proposta apresenta possibilidade de circulação constante de ar, garantindo o conforto tér-
mico no interior dos ambientes dos pavimentos que estão diretamente abaixo da laje. 
Como o concurso não apresenta uma área definida para o projeto, e não há como prever a melhor orientação para as 
residências, foram propostos, além das esquadrias, painéis com estrutura em alumínio e vedação em chapa de alumínio 
perfurada, que correm em trilhos sobre as fachadas, para garantir proteções solares quando necessário, de acordo com cada 
orientação.
Reuso de água e sistema solar de aquecimento de água
Foram implantados sistemas de funcionamento simples para eficiência hídrica e energética. Um deles é o sistema solar de 
aquecimento de água, que além de contribuir para o meio ambiente, reduz o custo mensal no orçamento de cada morador. 
O outro sistema é o reuso de águas pluviais para irrigação de áreas verdes, hortas comunitárias (quando for o caso) e para 
limpezas de áreas coletivas.
Áreas verdes e arborização 
A proposta de arborização e áreas verdes de todo o conjunto contribui, além da permeabilidade do solo, para a melhoria 
na qualidade do ar de toda a região, gerando sombra e auxiliando na redução de temperaturas. Espécies nativas da região 
devem ser consideradas, contribuindo para diminuir a irrigação, reduzindo o consumo de água.

• SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 
O projeto procura explorar a modulação através de blocos de alvenaria estrutural e 
lajes pré-fabricadas, o que facilita a execução, reduz a quantidade de resíduos e tam-
bém os custos de construção. A flexibilidade espacial potencializada na proposta con-
tribui para evitar maiores custos com reformas, já que o espaço abarca diversidade de 
usos e apropriações de espaço sem necessidade de muitas intervenções. 
Foram empregados métodos simples de construção que possibilitam obra cujo pro-
cesso seja ágil, garantindo um produto com boa qualidade de construção e durabilida-
de, reduzindo assim, custos maiores com manutenções. Os métodos passivos de uso 
de recursos naturais como o vento e a iluminação natural contribuem para a redução 
de custos.

• SUSTENTABILIDADE SÓCIO-CULTURAL
Os modelos de implantação das quadras preveem espaços públicos e áreas verdes 
arborizadas mais livres, sem interferências que ditam regras ao usuário. Essa pro-
posta de arquitetura aberta que possibilita diversas apropriações do espaço público, 
garante o convívio sadio entre os moradores aumentando os laços de vizinhança, 
através de locais de encontro, lazer e cultura que se aproximam dos anseios dos 
moradores, considerando a diversidade de costumes e tradições da comunidade. Co-
mércios podem ser desenvolvidos no local a partir de interferências do usuário em seu 
próprio espaço, o que além de aumentar a renda familiar, gera também possibilidade 
de convívio entre os moradores das unidades e os demais, do entorno, aumentando a 
vitalidade e segurança para todos. 


