
ESCALA URBANA  

Projetar um complexo habitacional denso em uma região 
perimetral pouco consolidada da cidade de Santa Maria 
/ DF nos trás um desafio de desenvolver edificações que 
atendam as especificações e demandas da Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal 
(CODHAB/DF), e possam também criar novos elementos 
de referência à escala urbana local.

Atenta às inter-relações com o restante da cidade, a 
proposta busca conectar-se a malha urbana de uma 
forma gradual e não agressiva.  Como estratégia, é 
proposta uma maior altura e densificação no perímetro 
junto as faces voltadas as áreas públicas, e o miolo 
entre os os dois lotes pensado como um elemento de 
transição, alinhado a escada de bairro e pedestres.

ESPAÇO COLETIVO

Seguindo as diretrizes das normas vigentes e as 
demandas do programa de necessidades estabelecidos,  
foram propostas edificações mistas formadas por 
barras paralelas e escalonadas em cada um dos lotes, 
respeitando a altura máxima permitida pelo cone de 
afastamento entre os dois terrenos. Este gradiente 
permite uma transição mais linear entre as edificações 
e o entorno. Além disso, essa operação proporciona a 
criação de uma praça central, elemento fundamental do 
projeto que faz a amarração dos dois terrenos e permite 
uma leitura de unidade ao conjunto.

Propusemos um térreo livre sob pilotis convidativo, um 
acesso generoso e independente para os moradores, 
uma praça comum aos dois lotes e às lojas. Nestas, 
todas as unidades estão igualmente valorizadas pela 
conexão direta com a praça, criando um eixo de serviços 
acessível a todos.

O volume central eleva-se sobre o comércio, gerando 
um terraço que abriga parte do programa comum das 
residências, conforma a marquise das lojas e faz uma 
interface entre o público e o privado. Um solário e horta 
coletiva completam os programas de uso comunitário, 
situados na cobertura da barra central.  

CONFORMADOR DE PROGRAMA MISTO

Em cada um dos terrenos foram contemplados 66 
apartamentos que variam entre 50m2 e 66m2, em 
consonância com o programa Minha Casa Minha Vida 
do governo federal, e 5 unidades comerciais entre 40 e 
60 m2. As vagas de garagem, na proporção de uma para 
cada apartamento situam-se nos subsolos, tratados em 
semi-níveis para otimizar a circulação. Com a área de 
cada terreno 1200m²  e índice construtivo 4, chegamos 
aos adensamento máximo para cada conjunto.

USO MISTO EM SANTA MARIA
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O mobiliário urbano é papel importante na ambientação 
do espaço público. Composto de elementos simples 
em concreto, a proposta apresenta o desenho de 
luminárias, bancos, bicicletários, lixeiras e elementos 
de sinalização.

Ipê do Cerrado Bicicletário

Lixeira

Banco e luminária

Murundus

Ipê Branco

(Tabebuia ochracea)

(Tabebuia roseoalba)

MOBILIÁRIO URBANO

VEGETAÇÃO

1. Acesso subsolo
2. Hall circulação
3. Bicicletário
4. Reservatório de reuso

Legenda

2

2

3

3

-2,70m

-5,40m

6,75m

-8,10m

4

5

6
8

7

9 10 11

12 12 12 12

13

12

1

2 4 10m

5. Reservatório inferior
6. Área coberta
7. Hall de acesso
8. Portaria

9. Medidores
10. Lixo
11. Estar funcionário
12. Loja

13. Praça

Um térreo livre sob pilotis convidativo, um acesso 
generoso e independente para os moradores, uma 
praça comum aos lotes e as salas comerciais. Nestas, 
todas as unidades estão igualmente valorizadas pela 
conexão direta com a praça, criando um eixo de serviços 
acessível a todos.



PLANTA TIPO | 1:200

1. Circulação e convívio
2. Unidade Tipo A
3. Unidade Tipo B
4. Unidade Tipo C

Legenda
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O pavimento tipo se desenvolve a partir de duas barras 
paralelas de apartamentos que se conectam através de 
uma circulação longitudinal perfurada por vazios e com 
seu núcleo de circulação vertical centralizado. Os vazios 
contínuos proporcionam maior qualidade de ventilação 
e iluminação às unidades. Com dimensões generosas, 
estas passarelas permitem também espaços de 
encontro e convívio entre os moradores. 

As duas barras abrigam no total 09 unidades por 
pavimento. A barra voltada para o limite do lote abriga 
02 apartamentos com 50,00m2 de dois dormitórios e 
02 apartamentos com 66,00m2 de 03 dormitórios. Na 
barra oposta, voltada para a praça, estão dispostos 
05 apartamentos de dois dormitórios com varandas, 
sendo, duas unidades com 52,00m2 e 03 com 50,00m2; 
contabilizando um total de 66 apartamentos por 
conjunto.

As plantas são desenvolvidas de acordo com o programa 
Minha Casa Minha Vida, com a Norma de Desempenho 
(NBR 15575), e com a Norma de acessibilidade (NBR 
9050/2015). Com a premissa de proporcionar maior 
conforto aos usuários o projeto prevê dimensões 
superiores ao mínimo exigido não extrapolando 
porém, a área máxima de 68,00m2 para apartamentos 
econômicos.
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UNIDADE TIPO B | 1:125

1. Garagem
2. Hall de acesso
3. Loja
4. Apartamentos
5. Terraço convívio

1. Salão de festas
2. Espaço multiuso
3. Terraço convívio
4. Horta comunitária
5. Painel solar
6. Tanque de água quente 

Legenda

Legenda

A estrutura independente do edifício proposto consiste 
em pilares, vigas e lajes em concreto armado moldados 
in loco. Esse sistema é amplamente utilizado na 
construção civil e se torna economicamente interessante 
para prédios deste porte, devido à repetição das formas 
ao longo dos pavimentos tipo.

O fechamento é proposto em alvenaria modular de 
vedação, e o reboco branco é um acabamento adequado 
devido à baixa absorção de calor deste material. Para 
o controle da insolação, também são utilizadas as 
varandas, beirais e brises externos, que controlam de 
forma eficiente a incidência solar ao longo do dia.

As barras de apartamentos possuem alturas diferentes 
respeitando o cone de iluminação e ventilação entre 
lotes. A separação contínua entre as barras permite que 
todos as unidades possuam ventilação cruzada, através 
das esquadrias voltadas para a circulação e para as 
fachadas externas.

Para abrigar as 66 vagas de estacionamento, o subsolo 
se desenvolve em 3 pavimentos interligados por rampas 
de meio-nível que otimizam a circulação e o número de 
vagas. O térreo abriga o comércio e o acesso ao edifício, 
separados por um plano longitudinal. 

No pavimento superior está localizado um mezanino, 
utilizado como área de convívio, e uma barra de 
apartamentos.Na cobertura da barra voltada para a 
praça, está localizado um terraço de convívio.

14 UNIDADES - 50 m2 + 10 m2 VARANDA 
18 UNIDADES - 50m2

4 UNIDADES - 50 m2 + 10 m2 VARANDA 18 UNIDADES - 66 m2

12 UNIDADES - 52 m2 + 8 m2 VARANDA
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CORTE TRANSVERSAL
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LUZ NATURAL 
EM TODOS OS AMBIENTES

VENTILAÇÃO CRUZADA 
EM TODOS APARTAMENTOS
E CIRCULAÇÕES

ELEMENTOS DE CONTROLE SOLAR
MÓVEIS CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

RESERVATÓRIOS
PARA ÁGUA DE REUSO
SANITÁRIOS E JARDIM

COLETORES SOLARES
PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 
E AQUECIMENTO DE ÁGUA

FLORA COMPATÍVEL COM O
BIOCLIMA LOCAL

HORTA COMUNITÁRIA
ESTRATÉGIAS DE
CONTROLE MICROCLIMÁTICO

ACESSÍVEL PARA PESSOAS
COM MOBILIDADE REDUZIDA

ILUMINAÇÃO LED E AUTOMATIZAÇÃO
NAS ÁREAS COMUNS

ESPAÇO PÚBLICO ABERTO
VINCULADO AO COMÉRCIO


