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SAMAMBAIA - DF
A proposta para um edifício residencial 
em Samambaia pretende atender as 
condições formuladas no edital e con-
tribuir com a discussão sobre a questão 
da habitação em Samambaia e no Dis-
trito Federal. O terreno se insere em um 
ambiente urbano característico das ci-
dades do entorno de Brasília, caracteri-
zada pela frágil relação entre os espaços 
públicos e privados. Assim, topogra-

fia,   apresentam-se com relevância na 
proposta do edifício, além de ocorrências 
diversas impostas pelo urbanismo: a ci-
clovia, o acesso viário e a presença da 2ª 
Avenida, o adensamento crescente das 
áreas multifamiliares e seu convívio im-
posto aos terrenos unifamiliares.
A normatização implica em restrições às 
áreas de convivência no edifício ao ser-
em, estas, computadas na Taxa Máxima 
de Construção. Assim, as normas do 

programa Minha Casa Minha Vida som-
adas à exigência legal de uma vaga para 
veículos por unidade habitacional resul-
tam possivelmente em uma construção 
desprovida de áreas de convívio cober-
tas se consideradas as recomendações 
de economicidade. Como alternativa, foi 
proposto a ocupação da cobertura com 
áreas descobertas destinadas ao uso uso 
comum dos moradores.

O edifício foi subdividido em dois blocos, 
interligados por uma ponte metálica que 
atua como junta de dilatação na estrutu-
ra. São oito pavimentos com sete aparta-
mentos por laje totalizando 56 unidades. 
Foram respeitadas as condições de aces-
sibilidade e a possibilidade de unidades 
adaptáveis para PNE, desta vez não por 
imposição legal, mas uma questão éti-
co-conceitual. A separação em blocos 
permite a ventilação e iluminação direta 

dos apartamentos e espaços de uso co-
mum nas circulações. 
As aberturas nos ambientes de per-
manência prolongada foram protegidas 
com beirais e brises verticais móveis, 
favorecendo a manutenção e a venti-
lação cruzada no interior das unidades. 
A opção pela ocupação do terreno com 
empenas cegas nas divisas permitiu uma 
distribuição mais homogênea e econômi-

ca das unidades habitacionais, além de 
um perímetro reduzido do edifício que 
favorece a ocupação máxima do terreno, 
mantendo a qualidade espacial para os 
moradores.
Os demais terrenos objeto do concur-
so não apresentam situações idênticas 
ao lote da Quadra  503, embora sejam 
ajustáveis ao projeto com relativa simpli-
cidade. 
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01 SUBSOLO
 
O térreo se articula à partir da praça criada na fachada frontal 
do edifício. Para abrigar as 56 vagas necessárias ao programa, 
foi necessário utilizar 10% de área permeável (1), com o re-
spaldo do Decreto 35.363- 2014. Os subsolos articulam-se em 
meio nível, para abrigar melhor as rampas de acesso (2).

PLANTA TIPO

1 APARTAMENTO 2Q (ACESSÍVEL)
2 APARTAMENTO 2Q (ADAPTÁVEL)
3 APARTAMENTO 3Q (ACESSÍVEL)

4 DEPÓSITO DE LIXO
5 CIRCULAÇÃO

IMPLANTAÇÃO: QR503 CJ9-A- LT04

02 TÉRREO
 
O acesso único de pedestres (1) e carros (2) foram locados 
entre a guarita para melhor controla-los(3). A caixa de escadas 
e elevadores (4) foi locada imediatamente no acesso principal, 
para minimizar a circulação necessária para acessar os tipos. O 
restante do térreo é ocupado por vagas (5).

03 PAVIMENTO TIPO
 
1 Apartamentos 2Q (acessível)
2 Apartamentos 2Q (adaptável)
3 Apartamentos 3Q (acessível)
4 Circulação Vertical
5 Circulação

04 PAVIMENTOS + LAZER (1) + COBERTURA TÉCNICA (2)

0 1 2 5

QUADRO DE ÁREAS
UNIDADE 01 (2Q): 44,75m²
UNIDADE 02 (2Q): 42,50m²
UNIDADE 03 (3Q): 55,30m²
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PLANTA TÉRREO

1 ACESSO DE VEÍCULOS /  2 ACESSO DE PEDESTRES /  3 PORTARIA (ACESSÍVEL) /  4 SANITÁRIO /  5 MEDIDORES /  6 MÁQUINAS - ESCADA PRESSURIZADA /  7 DML /  8 CASA DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIO INFERIOR /  9 ÁREA PERMEÁVEL (90m²)

9 9 9

PRIMEIRO SUBSOLO SEGUNDO SUBSOLO
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VENTILAÇÃO
A organização espacial das unidades 
propicia ventilação cruzada através de 
janelas elevadas ao longo das cozinhas 
e sanitários. O espaço entre os blocos 
habitacionais propicia apartamentos 
vazados com ascenção do ar entre os 
edifícios, propiciando renovação con-
stante  e consequente queda na tem-
peratura.

PROTEÇÃO SOLAR
O isolamento térmico foi feito com pare-
des de alvenaria de blocos cerâmicos fu-
rados entre as unidades e nos fechamen-
tos externos, aliadas ao prolongamento 
das lajes de cada pavimento, que pas-
sam a funcionar como brises horizontais 
de concreto. Entre as lajes, brises metáli-
cos móveis verticais complementam a 
máscara de sombra das fachadas.

COBERTURA
Na cobertura de um dos blocos, uma 
área descoberta devolve o solo ocupa-
do pelos estacionamentos ao lazer dos 
moradores. Na cobertura do segundo 
bloco serão dispostas placas solares e 
coletores de águas pluviais para reuso 
em vasos sanitários e limpeza das áreas 
coletivas.

PERMEABILIDADE
Quanto à drenagem das águas pluvi-
ais, em conformidade com o Código de 
Obras e Edificações do Distrito Federal, 
de 2008 e Decreto 35.363- 2014, 10% 
do terreno será destinado à área verde 
permeável e outros 10% serão converti-
dos em caixa de retenção e reinfiltração. 
A área em solo natural foi destinada à 
porção frontal do terreno, amenizando o 
impacto no edifício na paisagem.
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02 QR606-CJ14A-LOTE 1 04 QR513-CJ16B- LT 01

03 QR612-CJ1-LT 2 05 QR513-CJ18A-LT 01


