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CONVÍVIO
CIRCULAÇÃO
UNIDADE TIPO A
UNIDADE TIPO B

[2]

[3] [4]

[1] TERRENO QR503 (CJ9A) TERRENO QR606 (CJ14A)

TERRENO  QR612 (CJ1) TERRENO QR513
(CJ16B E CJ18A)

SUSTENTABILIDADE

Alinhado com os conceitos de responsabilidade ambiental, o projeto
adota estratégias de aproveitamento dos recursos naturais, eficiência
energética e conforto ambiental e caso necessário, poderá receber
certificação ambiental como o LEED, AQUA, Selo Azul da Caixa
Econômica Federal ou Procel Edifica.

54 UNIDADES 51 UNIDADES

51 UNIDADES 54 UNIDADES

A proposta busca atender a demanda por novas
unidades habitacionais na Região Administrativa
de Samambaia | DF, assim como colaborar na
construção de uma nova urbanidade,
requalificando os 5 terrenos programados para
implantação. Com a premissa de que “construir
habitação é construir cidade”, o edifício se insere
no sítio e dialoga com ele de forma aberta,
liberando visuais e relações espaciais com o
entorno e baseando o partido do projeto em 5
conceitos principais:

DENSIDADE | ECONOMICIDADE |DIVERSIDADE | IDENTIDADE | SUSTENTABILIDADE

DENSIDADE
A proposta busca utilizar o máximo potencial
construtivo do terreno. Atendendo as
características e parâmetros da legislação local,
como a exigência de 1 vaga de estacionamento
por unidade habitacional, o projeto tem especial
atenção ao cone visual para cálculo dos recuos
que estabelecem o número máximo de pavimentos
permitidos e também ao aproveitamento da área
máxima de construção (coef. 3,5) que resulta em
3.150 m2 de área computável. Pensando em uma
solução que possa ser replicada nos 5 lotes
previstos para implantação, chegamos ao número
total de 54 UH para o lote inicial, distribuídos em
9 pavimentos tipo, térreo com áreas de acesso e
convivência e mais 2 subsolos de garagem.

ECONOMICIDADE
Tendo em vista a racionalidade construtiva e a
economia de recursos que o tema exige, o projeto
adota como sistema construtivo principal a
alvenaria estrutural em blocos de concreto e laje
pré-fabricada para os pavimentos tipo. O
embasamento e subsolos são previstos em
concreto moldado in loco permitindo a transição
para vãos com dimensão adequada as respectivas
funções destes pavimentos. A solução atende as
necessidades estruturais ao mesmo tempo que
permite a otimização e economia nos processos,
reduzindo o desperdício no canteiro de obras.

DIVERSIDADE
Para reduzir a aparência monolítica da edificação,
acentuada pelos terrenos com testadas de mesma
dimensão, se propõe uma fragmentação
volumétrica, através da subtração de segmentos
que possibilitam elaborar um interessante jogo de
cheios e vazios, quebrando a monotonia de um
volume único. A implantação em forma de
“catavento”, posiciona unidades nas quatro
fachadas, criando “olhos para a rua” que
estabelecem diálogo e relações visuais com o
entorno imediato. Nas fachadas a alternância de
cores, texturas, posicionamento entre janelas,
varandas e painéis de veneziana qualifica as
fachadas e confere maior dinamismo ao edifício.

IDENTIDADE
O projeto valoriza e potencializa a convivência
entre os usuários e a sua relação com o entorno
imediato como forma de reforçar a identidade do
edifício e sua apropriação pelos moradores. As
famílias que serão os novos ocupantes vivem hoje
em comunidades, onde se ajudam e estreitam
laços de amizade, por isso achamos essencial
disponibilizar espaços para que estas relações
continuem se estabelecendo. Como as unidades
possuem áreas exíguas em função da economia
de recursos, entendemos que estes espaços de
convívio não são um “desperdício”, mas sim uma
“oportunidade”, possibilitando inúmeros usos e
atividades coletivas, como: solário para secar
roupas, recreação infantil, leitura, jogos ou
dominó entre idosos, churrasqueira, horta
comunitária ou simplesmente um espaço para
encontro, bate-papo ou contemplação da
paisagem do entorno. Junto ao acesso principal se
propõe a criação de uma praça arborizada que
possa articular o edifício ao sistema viário
existente e aos demais equipamentos próximos,
como ciclovia e jardim de infância, qualificando o
espaço público e estabelecendo a devida conexão
com o entorno imediato.

Volumetria rígida,
espaço internos
sem ventilação e
insolação

[1]

Subtração das
unidades
habitacionais para
promoção de
espaços ventilados e
ensolarados.

Fragmentação volumétrica
com unidades nas 4 faces
otimizando a insolação.
Criação de espaços de
convívio potencializando as
relações com o entorno e
dinâmica interna do
edifício.

Solução em monobloco. [2] Solução em barras paralelas. [3] Solução em catavento.

ÁREA TOTAL COMPUTÁVEL: 3.150 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 5.324 m²

UNIDADE

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.
Procurando eliminar o efeito
enclausurado das circulações
fechadas, o projeto propõe o acesso
às unidades através de passarelas
“soltas” das paredes laterais,
estabelecendo novas relações visuais
entre os pisos, ao mesmo tempo que
permitem a mínima privacidade com
o afastamento entre as janelas de
serviço e as circulações comuns,
possibilitando maior ventilação e
iluminação natural. Os conectores
“individualizam” o acesso às
unidades e delimitam um espaço
semi-público, como uma extensão da
moradia, onde os respectivos
moradores podem colocar uma
cadeira para conversar com o
vizinho, um vaso ou mesmo uma
bicicleta. Buscando proporcionar
uma moradia digna, com espaços
com dimensões adequadas e o

máximo de aproveitamento da
iluminação e ventilação natural, os
cômodos principais - quartos e sala
estão localizados nas faces externas
para maior privacidade. No trecho
central se concentram as áreas
“molhadas”: sanitário, cozinha e
área de serviço, que conta com
cobogó em concreto que possibilita
ventilação permanente. Na sala foi
criada uma pequena sacada que
amplia a sensação e o uso do
espaço interno da unidade. As
plantas permitem flexibilidade e fácil
adaptabilidade para as unidades de
PNE. A implantação do edifício
segue o mesmo padrão para os 5
terrenos propostos pelo edital,
recebendo pequenos ajustes nas
cotas de implantação e acessos. O
partido foi pensado para permitir
fácil adaptação caso seja necessário
reduzir o número de unidades face
limitações do número de pavimentos
ou vagas de estacionamento, sem
comprometimento da sua proposta
funcional e volumétrica.

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

1 2 5 10

LEGENDA
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

PRAÇA DE ACESSO
PORTARIA
HALL DE ACESSO
RECREAÇÃO COBERTA
JARDIM (TAXA DE PERMEAB. 20%)
SALÃO DE FESTAS
COPA DE APOIO
SERVIÇO
DML
I.S.
BICICLETÁRIO
ACESSO DE VEÍCULOS
RAMPA ACESSO SUBSOLO
ESTACIONAMENTO

PLANTA PAV. TIPO

1 2 5 10

1. Construção e materiais: uso de alvenaria estrutural e lajes pré
fabricadas otimizando os processos e evitando o desperdício no
canteiro de obras com formas e quebras de material. Uso de
elementos modulares, materiais não poluentes, com teor de
reciclagem ou recicláveis.

2. Energia: aproveitamento da iluminação natural através do
vazio central diminuindo e evitando o uso desnecessário da
iluminação artificial. Uso de painéis solares para aquecimento da
água, iluminação das áreas comuns em LED, temporizadores,
sensores de presença e medidores individualizados.
3. Água: redução do uso de água potável com coleta e
tratamento das águas pluviais para reuso em vasos sanitários e
irrigação de jardins.

4. Conforto Ambiental: uso de ventilação cruzada em todas as
unidades potencializada pela planta em catavento e pelo efeito
chaminé do átrio central. Janelas piso-teto para aproveitamento
da iluminação natural e a adoção de beirais em laje projetada
(60 cm) e venezianas para proteção solar e de chuvas nos
ambientes de permanência prolongada.
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