SANTA MARIA, DISTRITO FEDERAL
O projeto para os edifícios multifuncionais
situados nos lotes B e C da quadra CL 108
na Região Administrativa de Santa Maria
buscou priorizar a criação de um espaço
de convívio central, de uso público, entre
os volumes edificados sem entretanto comprometer a densidade máxima possível de
ocupação do terreno.
Para tanto, optou-se por implantar os blocos de comércio e serviço junto às laterais
dos lotes voltadas para as áreas públicas
ocupadas pelos bolsões de estacionamentos, junto às faces Sudoeste do Lote B e
Nordeste do Lote C, visto que não existe
necessidade de recuo da edificação em
relação à essas áreas, estando em conformidade com a legislação local.

O espaço resultante dessa implantação
configura uma praça entre os blocos criados, que permite a sua utilização tanto
para os moradores como clientes e lojistas,
assim como os moradores da região. Esse
espaço, de uso público, oferece um “gentileza urbana” para a Região Administrativa
de Santa Maria, e que estabelece conexões
de uso e visuais com a vizinhança imediata.
Para a conformação desse espaço de uso
público, o projeto adotou como premissa a
liberação do piso térreo da ocupação por
estacionamentos de veículos, fazendo uso
de dois subsolos para abrigar as vagas destinadas aos moradores das lâminas habitacionais.

A PRAÇA
A praça criada ocupa uma generosa
porção do nível térreo, sendo que os usos
destinados ao comercio e portaria de aceso
às moradias estão dispostos embaixo das
edificações. A área permeável atende ao
mínimo exigido pela legislação, correspondente à 120 m², e encontra-se junto ao recuo frontal e nas laterais à SO e NE dos lotes
B e C, respectivamente.
O paisagismo busca permitir o máximo de
usos possíveis do espaço central, configurando uma praça de perímetro retangular
e com piso uniforme, entremeado por jardins. Um pergolado dá unidade aos dois
edifícios criados, unindo visualmente os
dois lotes no sentido longitudinal.

ACESSO DE VEÍCULOS
Todos os acessos de veículos para o conjunto são realizados pela rua posterior, paralela à Avenida Alagado, tanto as rampas
de acesso aos subsolos de estacionamento,
destinados exclusivamente ao uso residencial como as destinadas ao comercio local.
Os subsolos de cada edifício possuem 64
vagas de estacionamento para automóveis,
estabelecendo a proporção de uma vaga
por unidade, além de vagas de motocicletas e bicicletários. O acesso é restrito
através de portão de controle e possibilidade de acionamento através da portaria
comum.
As vagas comerciais estão no recuo frontal da via posterior e são quatro por lote,

atendendo a proporção de uma vaga por
loja. Os bolsões de estacionamento laterais
pré-existentes também podem atender aos
clientes das lojas, sendo prevista a integração desses com o comercio criado.
HABITAÇÕES
Cada edifício possui 64 unidades habitacionais, sendo oito pavimentos com oito
moradias cada mais um térreo 4 unidades
comerciais. Totalizando 128 unidades
habitacionais e 8 unidades comerciais.
COBERTURA
A cobertura de cada edifício é composta de
duas lajes impermeabilizadas unidas por
uma estrutura metálica leve que fornece

sombra e proteção para as circulações
dos pavimentos. Entre essas lajes situa-se
a circulação vertical e reservatório superior. Uma das lajes é de livre acesso para os
moradores e destinada ao seu lazer e contemplação. Oferece um mirante para a cidade e possui vista direta para a praça criada. A outra é uma laje técnica, de acesso
restrito, e destinada aos equipamentos de
aquecimento solar de água e reservatórios.
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Torres duplas localizadas nas extremidades
opostas, devido ao cone de iluminação.
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Circulação entre as torres duplas.
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Eixos de circulação e acessos.
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Paisagismo da Praça Central.

Fachadas voltadas para a Praça e para
as áreas públicas lindeiras.
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Cobertura da área de lazer e áreas
técnicas.

PAVIMENTO TIPO
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64 UNIDADES HABITACIONAIS

8 UNIDADES / PAVIMENTO ( ÁREA COMPUTÁVEL = 522,3m² )
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1 UNIDADE 2 QUARTOS / 2 UNIDADE 3 QUARTOS / 3 ELEVADOR / 4 ESCADA ENCLAUSURADA / 5 CIRCULAÇÃO

MEMORIAL

QUADRO DE ÁREAS

Organizadas linearmente no volume das
torres, as unidades habitacionais priorizam o conforto do morador. Habitar não
somente, mas habitar com qualidade.
As unidades abrem suas fachadas para
os dois lados: um deles, área pública
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7,82m²

8,18m²

unidade 01 43,57m²
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e a outra para a Praça Interna. A longa
distância entre a dupla fita de apartamentos amplia a sua capacidade de exaustão e serve como extensão do apartamento, e não apenas um corredor. A
disposição de elementos de convívio e

7,82m²

3,52m²

de suporte aos apartamentos é complementada pela falta de fechamentos nas
suas extremidades, deixando as visadas
livres. De um lado, o amplitude do Planalto Central e de outro a amplitude da
ocupação de Santa Maria.
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unidade 02 56,32m²
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7,82m²

8,18m²

582,41m² ÁREA TOTAL DO PAVIMENTO
522,30m²

ÁREA COMPUTÁVEL

4800,00m² ÁREA TOTAL
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1 ÁREA PERMEÁVEL (165,7m²)
2 CIRCULAÇÃO VERTICAL
3 VAGAS PNE
4 VAGAS MOTO
5 BICICLETÁRIO
6 MEDIDORES
7 CASA DE MÁQUINAS/RESERVATÓRIO INFERIOR
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SUBSOLO 02 33 VAGAS + VAGAS DE MOTO

5

8 COPA + ÁREA
DE
CONVIVÊNCIA
9 CIRCULAÇÃO VERTICAL
10 COLETORES SOLARES
11 BOILER
12 RESERVATÓRIOS
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SUBSOLO 01 31 VAGAS + BICICLETÁRIO
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COBERTURA LAZER + TÉCNICO
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CL 108 LOTE B
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CL 108 LOTE C

1 ACESSO DE TRANSEUNTES / 2 ACESSO DE MORADORES / 3 ACESSO DE VEÍCULOS / 4 PRAÇA CENTRAL / 5 HALL / 6 BICICLETÁRIO / 7 UNIDADES COMERCIAIS
AVENIDA ALAGADO

PAVIMENTO TÉRREO / IMPLANTAÇÃO 01 E IMPLANTAÇÃO 02
ESCALA
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8 UNIDADES COMERCIAIS

ESTRUTURA
A estrutura principal empregada nas unidades
habitacionais é a alvenaria estrutural com
lajes pré-fabricadas de concreto. No pavimento térreo e nos dois subsolos foi empregado
sistema de concreto armado moldado in loco
para garantir a melhor utilização do espaço
destinado às lojas assim como a otimização
das vagas de estacionamento. A laje de cobertura do pavimento térreo funciona como uma
bandeja de transição para o sistema de alvenaria estrutural dos pavimentos superiores.

SENTIDO DA EXAUSTÃO

TRAJETÓRIA SOLAR

VENTILAÇÃO
O edifício habitacional foi concebido como
duas barras paralelas, unidas através de uma
circulação central aberta nas extremidades,
orientadas à XX e XX. O espaço central de circulação permite a ventilação cruzada, além de
maior insolação, o que cria condições climáticas mais amenas e visuais para o exterior.
Esse espaço possui uma cobertura metálica
leve, solta das paredes e lajes que conformam
as lâminas habitacionais, que possibilitam a
saída do ar quente através de efeito chaminé.

Todas as unidades habitacionais possuem
aberturas localizadas em dupla orientação
oposta, sendo que os espaços voltados para a
circulação central possuem janelas elevadas,
que possibilitam a saída do ar quente através
da ventilação cruzada. As aberturas nas lajes
das circulações dos pavimentos habitacionais
propiciam a ascensão do ar quente até o nível
da cobertura, garantindo a constante ventilação desse espaço.

SOLSTÍCIO DE INVERNO

SOLSTÍCIO DE VERÃO

A fachada Nordeste é servida pelo sol
da manhã durante todo o ano. No
solstício de inverno, a insolação dessa
fachada perdura até às 15:00, sendo
um fator favorável visto que é a estação
com menores temperaturas médias do
ano. No solstício de verão o sol incidente é apenas o da manhã.

A fachada Sudoeste é voltada para o
sol da tarde ao longo do ano. No solstício de verão está totalmente exposta
à insolação vespertina, o que justifica
a adoção dos elementos de proteção
solar nessa face. Durante o solstício de
inverno o sol incidente nessa fachada é
praticamente o poente.

INSOLAÇÃO

Os edifícios possuem orientação Nordeste - Sudoeste, sendo que ambas
as fachadas possuem elementos de
proteção solar com telas deslizantes,
associadas a uma estreita sacada que
possibilita o sombreamento horizontal
das aberturas das salas e dormitórios.
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CLARABÓIA METÁLICA
COLETORES SOLARES
PARAPEITO METÁLICO H=130cm
BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO

LAJE ALVEOLAR
PISO CERÂMICO
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

PAINEL MÓVEL PERMEABILIDADE 60%

PASSARELAS

VIGAMENTO DE CONCRETO H=1m

68º

PILAR DE CONCRETO R=20cm

