Do Programa
O desejo de possuir moradia própria, junto ao trabalho, saúde e educação, está
indiscutivelmente entre os objetivos primordiais de todos os cidadãos. Os programas Sociais desenvolvidos pelo Governo Federal, em parceria com as diversas
Companhias de Desenvolvimento Habitacional, tais como a CODHAB, tem a
ambição de atender a todos os brasileiros, sem distinção, atuando na melhoria
de sua qualidade de vida.
Humanização, acolhimento e baixo custo de construção, acompanhados de fácil
manutenção e qualidade espacial, são os pré-requisitos para a formulação da
proposta arquitetônica das Unidades Habitacionais Coletivas para as projeções
QD 02 CJ PROJ A, QD 02 CJ B7 PROJ C, QD 02 CJ C6 PROJ A, QD 02 CJ B4
PROJ B e QD 02 CJ C6 PROJ C.
Identificando as aspirações, satisfazendo suas necessidades e individualidades,
e, modificando favoravelmente o ambiente físico das moradias, esperamos estar
proporcionando uma experiência rica em convívio e descanso familiar, com a
melhor relação custo-benefício possível para o programa requerido.
Primando inicialmente por contemplar todas as solicitações impostas, a proposta
aqui apresentada foi elaborada observando as leis e normas vigentes assim
como seus decretos complementares do Distrito Federal para Unidades Econômicas Domiciliares, o conjunto de especificações que compõe o programa de
Habitação Minha Casa Minha Vida e assim como as exigências de programa
constantes da Especificação Técnica do Concurso para os lotes em questão e
demais normas cabíveis.
Da Proposta
Ao se pensar em Unidades de Moradia Popular, sejam elas coletivas ou residências isoladas, costuma-se implantá-las em maior número de unidades possíveis
para a gleba, terreno, projeção ou outra fração de solo disponível, a fim de
diminuir o impacto o custo da fração de solo.
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ESTATÍSTICA - ÁREAS CONSTRUIDAS
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TOTAIS

Área privativa apartamento Tipo A01: 56,46m2
Área privativa apartamento Tipo A02: 64,56m2
Área privativa apartamento Tipo A03: 55,96m2
Área privativa apartamento Tipo A04: 55,96m2
Área privativa apartamento Tipo A05: 65,43m2
Área privativa apartamento Tipo A06: 57,32m2
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ESTATÍSTICA - ÁREAS PRIVATIVAS
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Optou-se por implantar o mesmo número que fosse possível em relação a restrição do
programa de vincular o número de unidades as vagas de garagem. Mesmo o plano
diretor permitindo em se ultrapassar a área do subsolo em até 155% da projeção registrada, constatamos que na área base para a proposta objetivo, e nas demais a terem
o projeto adequado, consegue-se locar até 68 vagas, já consideradas a quantidade de
vagas para portadores de necessidade especial, 5%, paredes, estruturas e demais
instalações presentes em subsolo.
Como o número de pavimentos está pré-definido em seis, obtém-se a quantidade de
doze unidades por andar e um ou mais andares reduzidos de algumas unidades, no
caso da proposta apresentada, tem-se oito unidades no sexto pavimento.
A fim de se utilizar todo o potencial construtivo, os pavimentos deverão ocupar a maior
área disponível, 100%, definindo assim a área privativa das unidades, pois se a maior,
menos unidades por andar serão possíveis e se a menor menos área para “ratear” o
custo da fração do solo.
Ao se analisar empreendimentos Habitacionais Econômicos, percebe-se com frequência, muitas unidades com áreas no limite da menor possível, sendo que este conceito
acarreta numa economia relativa, já que num ambiente mínimo, ou num ambiente com
mínimo conforto, terão por padrão as mesmas, portas, janelas, pontos de instalação e
até mesmo quanto maior o perímetro, menos revestimento e vedações por metro
quadrado nas superfícies verticais, acarretando somente um acréscimo em custo de
piso e forro, que por sinal, dividem custos sucessivamente.
Assim, chega-se a um meio termo, onde nem sempre o menor é o que tem menor
custo, mesmo sendo o que o mercado imobiliário costuma praticar.
Visto isto, propôs-se uma solução em que áreas mínimas e conforto estivessem em
equilíbrio, proporcionando uma unidade com ótimo espaço, até porque integrando
cozinha, serviço e estar prevendo divisórias por mobiliário, entre estes ambientes,
consegue-se atender as diversas soluções individuais de cada família.
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Optou-se também por permitir a adaptação da acessibilidade a todas as unidades, visto
que tal solução pouco impacta na área final, assim não se impõe limites a sua ocupação,
sejam desde a aquisição, ou que venham a ser necessárias.
Como ponto definido, entendeu-se também que com uma área de pavimento tipo bem
acima de 750,00m2, tendo o edifício a totalidade dos seis pavimentos permitidos, para
atender a NBR 9077 faz-se necessária a existência de duas escadas protegidas.
Assim também, projetou-se um elevador para cada circulação vertical, do tipo sem casa de
máquinas, que proporcionam o melhor custo-benefício para trajetos curtos, além de possuírem sistemas de reaproveitamento de energia.
Para tal implantou-se a solução em dois blocos espelhados de igual área e número de
unidades, com estruturas totalmente independentes, cada qual com suas circulações
horizontais e verticais, escadas e elevador.
Entre os Blocos A e B estão propostas as juntas de dilatação, ocupando cada qual um
perímetro de 30,00mx15,00m, facilitando a solução estrutural. Assim o empreendimento se
constitui em duas unidades independentes, e, a não ser pelo subsolo e portarias, permite
até mesmo a execução em etapas separadas, com melhor rendimento da mão de obra
disponível.
Do Sistema Construtivo e Acabamentos
Acreditando que o sistema construtivo adequado certifica a qualidade dos ambientes, a
proposta faz uso de métodos clássicos de construção a fim de facilita-la. No decorrer dos
anos possibilita uma manutenção com técnicas conhecidas e dominadas pela população
que nas unidades habitará. Para atender a essa proposta, toma-se uso de elementos construtivos básicos.
Estrutura composta por pilares de concreto armado e lajes mistas em concreto moldado
“In-locu”, para o Subsolo, o Pilotis e a laje de piso do primeiro pavimento.
Com modulação de 2,70m de eixo a eixo no sentido transversal a todo o comprimento da
edificação, tem como base as dimensões nos múltiplos das vagas de estacionamento e ao
mesmo tempo das dimensões médias de compartimentação de unidades de moradia.
Paredes internas e externas em blocos de concreto estrutural de tamanho padronizado,
que garantem a rigidez do sistema em Alvenaria Estrutural para os seis pavimentos acima
dos pilotis, sobre os quais se apoiam. Nos pavimentos superiores, lajes pré-fabricadas
convencionais.
Para a cobertura, com garantia de isolamento térmico e acústico compatíveis ao uso,
adotou-se coberturas em terraços jardim, sobre lajes duplas, superior tipo flutuante sobre
laje impermeabilizada inferior. Propiciam isolamento térmico necessário para atender as
questões climáticas próprias da região, e ao mesmo tempo sob estas, sistema de reaproveitamento de águas pluviais.
Para as vedações, janelas e porta-janelas, esquadrias em alumínio com acabamento em
pintura eletrostática preta, todas com vidro liso incolor. Adotou-se a medida padrão de
100x200cm, inferior fixo e superior maxim-ar para a quase totalidade das aberturas. Estas
dimensões permitem um aproveitamento de 100% das barras de alumínio, diminuindo os
custos permitindo o uso de perfis de dimensões econômicas existentes no mercado. Uma
pequena quantidade destas aberturas tem a dimensão de 50x200cm e 100x100cm, que
contém as mesmas características de economicidade. As portas-janela de correr, quando
existentes, também se utilizaram do mesmo múltiplo. A definição da escolha por sistema
maxim-ar de braço reversível para a maioria das aberturas se deve ao fato da excelente
ventilação proporcionada em quaisquer condições climáticas, além da perfeita estanqueidade quando fechadas.
Brises, guarda-corpos e outros elementos de controle de incidência de luz solar e ventilação, executados em perfis metálicos tubulares retangulares, com acabamento em pintura
epóxi e ou eletrostática, conforme projetos e imagens.
Para todas os compartimentos de ocupação permanente, deverão ser pré-instalados, tubulações e drenos para sistemas de condicionador de ar tipo Split, unidades interna e externa,
com pré-instalação dos pontos desta última nas reentrâncias de fachada existentes em
todas as unidades sob o peitoril junto a área de serviço.
Por fim, optou-se por marcar o revestimento externo através de pintura projetada com o
desempenamento predominantemente no sentido vertical, a fim de uniformizar o aspecto e
evidenciar a composição das aberturas lançadas com variação de prumadas. Mantendo o
volume principal em uma cor cinza claro, optou-se por marcas brises metálicos e volumes
recuados em amarelo, pilotis e volumes de cobertura em vermelho escuro, e as paredes de
vedação externa dos ambientes de sala, serviço e cozinha em tijolo cerâmico tradicional à
vista, já que estas empenas estão protegidas, valorizando-se assim um dos mais clássicos
materiais construtivos.
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ESTATÍSTICA - ÁREAS TOTAIS POR UNIDADE
Área Total apartamento Tipo A01/ B01 c/ vaga e comum: 109,49m2
Área Total apartamento Tipo A02/ B02 c/ vaga e comum: 122,24m2
Área Total apartamento Tipo A03/ B03 c/ vaga e comum: 108,76m2
Área Total apartamento Tipo A04/ B04 c/ vaga e comum: 108,76m2
Área Total apartamento Tipo A05/ B05 c/ vaga e comum: 122,50m2
Área Total apartamento Tipo A06/ B06 c/ vaga e comum: 110,73m2
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