
A Arquitetura tem como objetivo impactar o meio 

inserido de maneira positiva, assegurando 

qualidade de vida a seus moradores e entorno. 

Desta forma o estudo apresentado busca resolver o 

programa propondo soluções arquitetônicas simples 

e econômicas que visem alcançar essas diretrizes. 

Buscando um maior aproveitamento das taxas de 

construção, o programa proposto considerou um 

edifício de 07 pavimentos, sendo o térreo ocupado 

por pilotis e os outros 06 pavimentos destinados 

aos apartamentos, além de um subsolo destinado a 

garagem . Implantado alinhado aos limites do 

terreno, conta com um pátio frontal que se estender 

ao interior da implantação, criando um grande pátio. 

Este pátio cria uma grande abertura na volumetria, 

amparada por uma grande parede verde. O 

conceito é expressar a importância de espaços 

verdes em áreas residenciais, responsável por criar 

um maior conforto térmico, acústico e visual à seus 

moradores. 

Para a idealização das unidades habitacionais, 

partimos do principio de favorecer a ventilação 

cruzada e iluminação natural, resultando em plantas 

baixas estreitas. Adotou-se peitoril de 1,60m para 

as aberturas voltadas a circulação horizontal social, 

para que as unidades tivesse privacidade, sem 

perder a ventilação e iluminação natural. 

A alternativa adotada para diminuir a incidência 

solar nos apartamentos, garantindo um maior 

conforto térmico e auxiliando na diminuição do uso 

de equipamentos de climatização, adotou-se o uso 

de barreira frontal fixa, constituída de perfis de 

alumínio pintado na cor preta, com dimensão de 

5x2cm, tendo o requadro no mesmo perfil com 

dimensão de 5x5cm, fixados a uma distancia de 

60cm da fachada frontal. 

Por se tratar de projeto implantado em Brasília, 

onde o modernismo é a característica principal da 

cidade, o conceito deste projeto não poderia romper 

com  as diretrizes conceituais do movimento. Neste 

grande vão livre esta sendo proposto um espaço 

público para convivência de seus moradores e 

vizinhança, contando também com uma horta, que 

visa despertar a socialização entre os usuários, 

criando uma relação do edifício com o entorno 

através de uma ação social e ambiental.  

O Paisagismo adotado no pilotis tem como objetivo 

demarcar e direcionar a entrada do edifício e criar 

áreas de convivência agradáveis para os 

moradores. Este tipo de ocupação objetiva gerar 

nos usuários um sentimento de uso, de 

comunidade, de apropriação e pertencimento ao 

lugar.  

A importância paisagística não se atem apenas ao 

jardim horizontal, esta sendo proposto um grande 

jardim vertical, criado através do uso de blocos 

estruturais intercalados. Cada pavimento será 

responsável pela manutenção deste, gerando uma 

responsabilidade coletiva.  

A proposta das fachadas é quebrar a 

horizontalidade do edifício, onde foram propostos 

elementos fixos na fachadas, distantes a 60cm das 

aberturas, que além da função de quebrar o sol 

incidente nas unidades habitacionais, causa 

movimento na volumetria. A criação de um grande 

vazio na fachada frontal foi uma das principais 

diretrizes da proposta, vão este amparado por uma 

grande parede verde, verticalizando o jardim do 

pilotis. O resultado foi uma fachada simples, rústica, 

conceitual, que busca demonstrar que a habitação, 

seja ela qual for, deve priorizar a qualidade de vida 

e se conectar com o entorno imediato.  
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LEGENDA 
1 – RAMPA ACESSO PRINCIPAL 

2 – JARDIM 

3 – ÁREA VIVÊNCIA 

4 – HORTA 

5 – RAMPA GARAGEM 

6 – HALL ENTRADA SOCIAL 

7 – ELEVADOR 

8 – ESCADA INCENDIO 

9 – DEPÓSITO 

10 – VESTIÁRIO 

11 – CENTRAL DE GÁS 

12 – PNE  

13 – COZINHA 
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FACHADA FRONTAL 

PAVIMENTO SUBSOLO 
GARAGEM 
 

LEGENDA 

 

1 – RAMPA GARAGEM 

2 – GARAGEM 

3 – ELEVADOR 

4 – ESCADA INCENDIO 

3 

PILOTIS LIVRES COM A 

HORTA VERTICAL E 

HORIZONTAL 

PAVIMENTO TERREO - PILOTIS 
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PAVIMENTO 

TIPO 

 

LEGENDA 
PAVIMENTOS 
1 - ELEVADOR 

2 – ESCADA 

 INCENDIO 

3 – CIRCULAÇÃO 

 VERTICAL 

4 - SALA  

ESTAR/JANTAR 

5 - COZINHA/AREA 

 DE SERVIÇO 

6 - QUARTO 

7 -BANHEIRO 

QUADROS DE ÁREAS UNIDADES HABITACIONAIS 

 

TIPO 01 A – 02 QUARTOS 
SALA ESTAR / JANTAR 13,81m² 

COZINHA/A.SERVIÇO   7,95m² 

BANHEIRO SOCIAL   4,00m² 

DORMITÓRIO 01   8,24m² 

DORMITÓRIO 02  7,54m² 

AREA TOTAL 41,54m² 

 

 

Foram propostos 04 modelos de planta baixa, sendo 02 adaptáveis e 02 adaptados, distribuído 

conforme o esquema. 

A - Adaptáveis de 02 quartos, podendo ser adaptado para 01 quarto 

B - Adaptáveis de 03 quartos, e adaptado para 02 quartos 

 

As aberturas propostas são padronizadas em 03 tamanhos distintos:  

1,20x1,25/1,15cm peitoril - quartos 

1,80x1,25/1,15cm peitoril - sala 

1,10x0,80 /1,60cm peitoril – aberturas para circulação social 

Essas diferenças de peitoril, além de auxiliar na privacidade das unidades habitacionais, favorece 

a ventilação cruzada . 

QUADRO DE 

ÁREAS 
UNIDADES 

ESQUEMA 

MODELOS 

UNIDADES 

 

TIPO 02 B– 02 QUARTOS 
SALA ESTAR / JANTAR 11,77m² 

COZINHA/A.SERVIÇO   6,83m² 

BANHEIRO SOCIAL   5,33m² 

DORMITÓRIO 01 12,26m² 

DORMITÓRIO 02 10,08m² 

CIRCULAÇÃO   1,73m² 

ÁREA TOTAL  48,00m² 

 

 

 

  

TIPO 02 A – 03 QUARTOS 
SALA ESTAR / JANTAR 12,25m² 

COZINHA/A.SERVIÇO   7,32m² 

BANHEIRO SOCIAL   4,49m² 

DORMITÓRIO 01   8,00m² 

DORMITÓRIO 02   8,06m² 

DORMITÓRIO 03   8,00m² 

ÁREA TOTAL 48,12m² 

 

 

TIPO 01 B – 01 QUARTO PNE 
SALA ESTAR / JANTAR 11,35m² 

COZINHA/A.SERVIÇO   9,40m² 

BANHEIRO SOCIAL   6,32m² 

DORMITÓRIO 01 12,10m² 

CIRCULAÇÃO   2,72m² 

ÁREA TOTAL  41,89m² 

 

 

 



SISTEMA ESTRUTURAL  
 

Por se tratar de um projeto destinado a Habitação Popular, o conceito 

arquitetônico idealizado buscou soluções simples, econômicas e viáveis. 

Desta forma o sistema construtivo adotado é misto, tendo a alvenaria 

estrutural como principal partido. Sua abordagem está nas paredes 

externas do edifício, e algumas paredes internas dos apartamentos. Já 

no subsolo, pilotis e algumas paredes internas dos apartamentos está 

sendo proposto o uso de alvenaria convencional em bloco cerâmico 

(tijolo cerâmico). A escolha foi feita levando-se em conta a vantagem do 

tempo de obra racionado, mão de obra e matéria prima de fácil acesso, 

economia no custo da obra, menos desperdício de material, diminuindo 

assim a geração de entulho. Para que isso seja alcançado, deve-se dá 

fundamental importância a modulação dos blocos estruturais adotados. 

Será adotado para revestimentos  dos blocos chapisco, reboco e 

pintura, somando uma espessura de 2,50cm. A parede verde está sendo 

adotada como um elemento decorativo, sem função estrutural, sendo 

contraventada pela laje. Quanto a laje, acompanhando a prática do 

mercado e considerando a ideia do baixo custo, o sistema adotado foi 

laje pré moldada treliçada.  

 

QUADRO DE ÁREAS EDIFICIO 

 

ÁREA TERRENO                            900,00m² 

PAVIMENTO SUBSOLO                 1.877,40m² 

PAVIMENTO TERREO                    722,03m² 

AO QUINTO PAVIMENTO              722,03m² 

SEXTO PAVIMENTO                      709,73m² 

ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO 6.919,31m² 

 

  
INDICES URBANISTICOS 

 

ÁREA TOTAL COMPUTAVEL               4.968,11m² 

ÁREA DE CONSTRUÇÃO                     5.041,91m² 

TAXA DE OCUPAÇÃO                           78,85% 

COEFICIENTE APROVEITAMENTO     5,52 

IMPLANTAÇAO 
QUADRA2-CJ B4 

IMPLANTAÇAO 
QUADRA2-CJ B7 

IMPLANTAÇAO 
QUADRA2-CJ C6 



Para o nome do Edifício Habitacional proposto, buscou-se inspiração no 

esporte brasileiro. Achamos que o esporte precisa ser valorizado, e vimos 

uma oportunidade de chamar atenção para o assunto. Sobradinho, 

Brasília, é bairro de residência de um jovem atleta brasileiro, Caio Bonfim, 

atleta olímpico, quarto lugar na modalidade Marcha olímpica na 

Olimpíadas do Rio 2016. O nome Unidade Raiz de Bonfim - URB, remete 

não só a Caio Bonfim, mas a juventude que busca no esporte uma 

oportunidade de melhorar sua vida e de sua família, suas raizes. Os 05 

blocos residências levariam este nome, URB 1, URB 2, URB 3, URB 4, 

URB 5. 


