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SAMAMBAIA/DF

Projetar habitação social, no Brasil de hoje, é um desa�o. Diante da circunstancial exigui-
dade de recursos disponíveis para os programas voltados à moradia popular, submete-se à 
prova, a cada novo empreendimento dessa natureza, a capacidade de se conceber e produ-
zir uma arquitetura que cumpra, corretamente, seus diversos papéis.

Como é do conhecimento de todos, o dé�cit habitacional brasileiro, tanto quantitativo 
quanto qualitativo, é expressivo, necessitando-se de grande soma de valores para o trato 
desse problema. Entretanto, na atual ocasião, em que pesem reconhecidos esforços diante 
das possibilidades, o poder público não tem conseguido destinar à questão da casa própria 
o montante ideal de recursos, dado que outras demandas populares, como, por exemplo, a 
saúde, a educação e a segurança, também requerem vultosos investimentos �nanceiros. 
Mesmo assim, independentemente das di�culdades, faz-se necessário construir muitas 
moradias, otimizando-se o emprego do restrito orçamento disponível, portanto.

Nos últimos anos, salvo exceções, aspectos de ordem quantitativa têm determinado a 
�sionomia da habitação social em nosso país. Na maioria das vezes, o expediente utilizado 
foi o de edi�car o maior número possível de unidades, dimensionadas sempre com a menor 
área necessária para seus usos. Consequentemente, com alguma frequência, tal estratégia 
tem produzido conjuntos, os quais, apesar de que ajudaram a diminuir o número de famílias 
sem moradia, �caram longe, porém, de prover um habitar de boa qualidade.

Consciente dessa questão, o poder público vem estabelecendo em seus programas habi-
tacionais, assim como o fez com o Minha Casa Minha Vida (MCMV) tomado como referência 
no presente concurso, parâmetros numéricos para orientar seus projetos especí�cos, objeti-
vando assegurar que as unidades possuam, quanto aos seus aspectos dimensionais, condi-
ções consideradas razoáveis de habitabilidade.

O projeto por nós submetido ao presente certame propõe um prédio para enfrentar o 
desa�o de equacionar a relação quantidade x qualidade na habitação social, seguindo 
rigorosamente os parâmetros do MCMV constantes no edital, assim como as demais leis e 
normas pertinentes ao caso.

O edifício proposto possui 32 unidades habitacionais (UHs), cada uma com 55,25 m² de 
área total. Embora o generoso Coe�ciente de Aproveitamento (3,5) legalmente estabelecido 
para os lotes destinados a receber o projeto permita maior quantidade de unidades, o custo 
da construção das garagens necessárias comprometeria, em nossa concepção, a economici-
dade do empreendimento.

Ademais, ainda que a não exploração do máximo potencial construtivo neste caso consis-
ta, de fato, em prejuízo para uma possível maior quantidade UHs, o reduzido adensamento 
do conjunto proporcionou, por outro lado, o aumento da relação áreas comuns/áreas priva-
tivas, contribuindo, a nosso ver, para a saudável interação dos futuros moradores.

UNIDADES DE HABITAÇÃO COLETIVA



Obedecendo-se ao edital, buscou-se uma 
proposta projetual que coubesse nos cinco 
lotes, tanto do ponto de vista legal, quanto 
urbanístico. Foram analisadas individual-
mente as diferentes situações dos terrenos, 
suas relações com o sistema viário e com a 
vizinhança, bem como observados os 
índices urbanísticos aplicáveis a cada caso. 

Samambaia, como se sabe, embora se 
mantenha predominantemente horizontal 
em suas construções, vivencia, hoje, natural 
processo de adensamento de sua ocupa-
ção, surgindo, em diversos pontos, edi�ca-
ções em altura.

Assim sendo, propõe-se uma solução 
verticalizada, em torre única com oito anda-
res além do térreo, proporcionando, assim, 
a maior liberação possível da parte do lote 
não ocupada pelo edifício.

Cada pavimento, à exceção do térreo e do 
primeiro andar, terá 4 (quatro) unidades 
habitacionais (UHs), com plantas semelhan-
tes e áreas idênticas, servidas por um siste-
ma de circulação vertical dotado de um 

elevador e uma escada protegida, confor-
me cálculo de tráfego e, também, as 
exigências da NBR-9077.

O térreo será preponderantemente desti-
nado aos compartimentos de uso condomi-
niais e de serviço.  Ali haverá um Play 
Ground aberto, integrado espacialmente às 
áreas externas e descobertas, maximizando 
os ambientes coletivos de lazer. Mesmo 
com a existência de elevador, alocaram-se, 
também, nesse piso, duas UHs adaptadas 
às pessoas com de�ciências (PCDs)  de 
maneira a facilitar suas condições de acessi-
bilidade, em consonância com as exigên-
cias legais e normativas.

O primeiro pavimento também recebeu 
ambientes de uso coletivo, já que o salão de 
festas e um terrace dividem esse andar com 
duas UHs. O lançamento dessas dependên-
cias condominiais em plano elevado permi-
te que suas utilizações se façam de modo 
reservado, sem que seus funcionamentos 
inter�ram nas atividades da área de lazer 
disposta no térreo.
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LEGENDA

1 - Hall de Entrada (1,20 x 1,025)
2 - Sala (2,70 x 5,45)
3 - Hall Íntimo (1,65 x 1,20)
4 - Dormitório 1 (2,50 x 3,20)
5 - Dormitório 2 (4,15 x 2,55)
6 - Banheiro (1,50 x 2,35)
7 - Cozinha (2,625 x 1,90)
8 - Área de Serviço (1,825 x 1,90)
9 - Hall do Elevador e Escada (3,95 x 2,42)

1,23 m²
14,71 m²
1,98 m²
8,00 m²
10,58 m²
3,52 m²
4,99 m²
3,47 m²
9,55 m²

 

10 - Elevador
11 - Escada
12 - Terrace
13 - Salão de Festas
14 - Copa
15 - Circulação
16 - Banheiro Feminino
17 - Banheiro Masculino
18 - Hall do Elevador

19 - Play Ground
20 - Jardim
21 - Banheiro de Funcionários
22 - Vestiário
23 - Depósito de lixo
24 - Guarita
25 - Abrigo de Gás
26 - Depósito
27 - Sala de Medidores

28 - Cisterna
29 - Cisterna para Água 
        de Reúso
30 - Estacionamento
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SUBSOLO

1º  PAVIMENTO
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1 10 2m

1

2

34

6

5

78
1

1 1

2 2

5

3

6

4

7

8

7

8

3

6

4

5

7 8

5

3 4

6
2

9

10

11

B

A



3.00

0.20

6.00

8.80

11.60

14.40

17.20

20.00

22.80

-2.60

0.00

25.60

1º ANDAR

TÉRREO

SUBSOLO

2º ANDAR

3º ANDAR

4º ANDAR

5º ANDAR

6º ANDAR

7º ANDAR

8º ANDAR

2 1 0 2 4m

FORRO DE GESSO ACARTONADO

PLACAS FOTOVOLTAICAS

PISO CERÂMICO

PAREDES INTERNAS
COM REBOCO DE GESSO E PINTURA PVA

PAREDES EXTERNAS
COM REBOCO E PINTURA ACRÍLICA

3/5
Concurso Nacional de Arquitetura

unidades habitacionais coletivas
Samambaia - Brasília |  DF 

O complexo edi�cado será fechado e com acesso restrito. A 
verticalização das unidades obriga a condominialização, e a 
existência de limites facilita o controle da segurança e a manuten-
ção do conjunto. Assim sendo, haverá uma guarita para regular a 
entrada ao prédio, localizada de forma a organizar os �uxos de 
pedestres e veículos, e proteger, também, a área de lazer frontal à 
torre.  

Os ambientes destinados à administração condominial, servi-
ços e infraestrutura distribuem-se pelo térreo e pelo subsolo. No 
rés do chão estão o vestiário-sanitário de serviço, o ambiente 
próprio para acondicionamento de lixo, além da central de gás 
GLP. Esta, conforme norma especí�ca, localiza-se em área externa, 
longe dos locais de convívio e acessível ao abastecimento.  Já o 
subterrâneo abriga um depósito, a sala de medidores de energia 
elétrica e as cisternas de água.

As vagas de garagem tiveram um papel determinante na de�ni-
ção da proposta. Exigidas por lei na proporção de uma para cada 
UH, as possibilidades de suas alocações e o custo de construção 
dos pavimentos a elas destinados determinaram suas quantida-
des e posições. A economicidade estabeleceu que somente um 
nível de subsolo seria razoável, e as necessidades de uso do térreo 
apenas permitiram que parte dele fosse ocupado pelo estaciona-
mento. Também se concluiu que comportar automóveis em pavi-
mentos elevados tomariam signi�cativa área, mais bem aprovei-
tadas se destinadas às UHs.

Assim, acomodaram-se 22 carros no subsolo e 10 no térreo, 
somando 32 vagas, �xando então o número total de apartamen-
tos a constituir o conjunto. 

SECÇÃO A
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O sistema construtivo será misto, utilizando-se a estrutura 
convencional de concreto armado no subsolo e nos dois primeiros 
pavimentos, devido aos vãos existentes nesses níveis. Nos demais 
andares da torre será empregada a alvenaria estrutural (cerâmica 
ou concreto), dado que esse tipo de processo construtivo apresenta 
bom desempenho quanto aos custos de sua produção.

A economicidade foi um dos mais importantes princípios nortea-
dores da concepção da proposta. A escolha do sistema construtivo 
da torre em alvenaria estrutural fundamenta-se nesse preceito. No 
mesmo sentido, organizaram-se os compartimentos de forma a 
não haver desperdício de área, cuidando-se para que todos os 
espaços tivessem uso de�nido, restringindo-se, também, tanto-
quanto possível, as circulações de uso coletivo. As varandas não 
fazem parte do projeto dado que, apesar de agregarem valor à UH, 
elevam razoavelmente orçamento da obra.

A forma em planta da edi�cação apresenta alta compacidade 
(73%), com reduzido perímetro dos planos verticais periféricos - as 
fachadas, os quais sabidamente são responsáveis por signi�cativa 
parcela dos custos das edi�cações.  O dispendioso e aqui inevitável 
subsolo, por sua vez, foi limitado a um nível apenas, mínimo indis-
pensável para viabilizar as garagens do projeto.

A concepção das plantas das unidades expressa a setorização 
usual da casa brasileira, tripartida em social, íntimo e serviços. Tais 
setores estão bem de�nidos, com seus ambientes agrupados e 
delimitados com clareza, de forma que os usos dos cômodos se 
realizem sem a interferência de uns nos outros. Especial atenção foi 
dada à privacidade dos acessos aos dormitórios e ao banheiro, 
criando-se um hall de distribuição de �uxos e evitando-se que as 
portas daqueles abrissem diretamente para a sala ou outro ambien-
te qualquer.

As unidades terão 48,49 m² de área útil e 55,25 m² de área total.
Conforme estabelecido no edital, além das UHs originalmente 

adequadas aos PCDs, as demais deverão ser adaptáveis a esse �m. 
Assim sendo, buscou-se que tais ajustes pudessem ser realizados 
com o mínimo de modi�cações e custos necessários. As dimensões 
e os layouts dos ambientes estão dimensionados e con�gurados 
para livre mobilidade de PCDs. As mais signi�cativas alterações 
restringir-se-ão ao banheiro, o qual precisará da instalação de equi-
pamentos (barras, bancos), da transferência de lugar do lavatório e 
da substituição da bacia sanitária sem que esta seja deslocada, bem 
como da mudança no sentido de abertura da porta.

SECÇÃO B



PLANTA DE COBERTURA

LEGENDA

1 - Horta comunitária
2 - Placas Fotovoltaicas
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O partido geral adotado para a proposta 
proporcionou que a integralidade dos ambien-
tes de todas as unidades tivessem aberturas 
diretamente para o meio externo, não havendo 
necessidade da utilização de prismas de ventila-
ção. Asseguram-se, dessa forma, o conforto 
lumínico, bem como a possibilidade de renova-
ção do ar no interior dos cômodos. Todas as 
portas, inclusive as de entrada das UHs, terão 
bandeira vazada, de modo a permitir que o ar 
circule por dentro dos apartamentos, mesmo 
quando os compartimentos estiverem fechados.

O enclausuramento de ambientes apenas foi 
admitido no Hall coletivo que conecta as UHs ao 
elevador e à escada, de vez que este possui área 
inferior a 10 m², sendo permitido tal fechamento 
por lei, portanto. Ainda assim, esses comparti-
mentos não serão totalmente estanques, sendo 
servidos por dois shafts de exaustão de ar, 
ligados à cobertura do prédio. Tais shafts, através 
de suas venezianas translúcidas, também 
proporcionarão claridade natural a esse espaço 
condominial, a ele fazendo chegar, indiretamen-

te, a luz do dia oriunda dos balancins internos 
das cozinhas das UHs 3 e 4.

O fato de o projeto destinar-se a 5 lotes de 
diferentes situações e orientações faz com que a 
edi�cação proposta apresentasse aberturas para 
todos os lados, de modo que sempre se tenham 
ambientes recebendo sol e ventos de forma 
direta, independentemente da posição em que 
estejam implantados.

O projeto traz soluções que re�etem sua preo-
cupação com o uso sustentável de energia e 
água. A laje de cobertura do último pavimento 
receberá, por exemplo, em parte de sua exten-
são, placas solares para a geração de energia 
destinada a alimentar uma parcela das deman-
das condominiais (elevadores, bombas, ilumina-
ção etc). 

Da mesma forma, será instalado um sistema 
de reúso de água para abastecer o sistema de 
rega de jardins ou o de descarga sanitária. 

A laje de cobertura, na parte em que não 
estiver ocupada pelas placas fotovoltaicas, 
também poderá receber uma horta comunitária.


