
 

 

 

 

  

 

Projeto como um jogo                                      
método que usamos para projetar é de um jogo de montar. 

Neste jogo há constantes imutáveis, variáveis quanto ao tipo, possibilidades de arranjos diferenciados, e variação de tipos componentes. 
Ou seja coisas podem ser suprimidas, acrescidas, rearranjadas; outras são fixas, imutáveis....Este jogar assim permitirá que com as mesmas técnicas construtivas industrializadas 
e compositivas, sem prejuízo da escala e da repetição, possamos elaborar arranjos diferenciados em cada terreno/projeção. 
E apesar da busca da grande estandardização de escala industrial, permita customizar determinados aspectos e unidades. 



 

 

 

  

 

Plantas das unidades 

UNIDADE COM 2 QUARTOS 
1-estar/jantar 20,98m² 
2-quarto 8,10m² 

3-quarto 7,50m² 
4-cozinha e área de serviço 6,78m² 

5-banheiro 3,75m² 
6-quarto 7,52m² 

7-terraço 5,19m² 
 

ÁREA ÚTIL  
UNIDADES SEM TERRAÇO 54,63m² 

UNIDADES COM TERRAÇO 59,82m² 
ÁREA CONSTRUÍDA  
UNIDADES SEM TERRAÇO 60,05m² 

UNIDADES COM TERRAÇO 65,45m² 

LEGENDA 
1-CIRCULAÇÃO VERTICAL 25,60m² 
2-CIRCULAÇÃO 13,87m² 
3-CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS 293,30m² 

4-ESTACIONAMENTO (subsolo 566,66m² e térreo 156,00m²) 
5-CIRCULAÇÃO DO PILOTIS 479,92m² 

(espaço de circulação, convivência e lazer /anfiteatro) 
6-CISTERNA 15,30m² 

7-PORTARIA, ZELADORIA, ADMINISTRAÇÃO E DEPÓSITO 46,00m² 
8-SALÃO MULTIUSO 1 79,96m² 

9-SALÃO MULTIUSO 2 40,78m² 
10-VESTIÁRIOS 14,52m² 
11-DEPÓSITO DE LIXO 28,05m²  

(a ocupação do pilotis é de 224,61m² o que equivale a 36,21% de sua área total) 
12-CIRCULAÇÃO DOS PAVIMENTOS 96,23m² 

13-SALÃO DE FESTAS 45,35m² 
14-CIRCULAÇÃO 17,27m² 

15-CIRCULAÇÃO DESCOBERTA 95,74m² 
16-CIRCULAÇÃO COBERTA 57,27m² 

17-ÁREA PARA EQUIP.SOLAR 146,96m² 
18-JARDIM 101,57m² 
19-HORTA 42,30m² 

20-ÁREA DE APOIO AO SALÃO DE FESTAS 93,07m² 
 

ÁREA DE OCUPAÇÃO 
670,32m² (74%) 
ÁREA DE CONSTRUÇÃO 
5.475,92m²(600%) 
 

UNIDADE COM 3 QUARTOS 
1-estar/jantar 14,07m² 

2-quarto 8,10m² 
3-quarto 7,50m² 

4-cozinha e área de serviço 7,61m² 
5-banheiro 3,75m² 

7-terraço 3,75m² 
 

ÁREA ÚTIL  
UNIDADES SEM TERRAÇO 41,63m² 
UNIDADES COM TERRAÇO 45,38m² 

 
ÁREA CONSTRUÍDA 

UNIDADES SEM TERRAÇO 45,99m² 
UNIDADES COM TERRAÇO 49,74m² 

Situação 

O Estudo Preliminar foi desenvolvido levando em consideração dimensional, paredes de concreto moldado "in 
loco" com uso de formas preferentemente de plástico; para esta altura e vãos e sobrecarga, nossa experiência 
nos permite fixar a espessura das paredes em 10 cm. 
As fôrmas de plástico disponíveis no mercado são bem econômicas, permitem não ter que investir em formas, 
são leves e fáceis de manusear, e portanto viabilizam empreendimentos sem grande escala de unidades como 

é o caso, além do rigor de engenharia de execução, perdas quase zero, e com rapidez. 

Número de unidades no projeto                                                                                             
A intenção deste projeto  foi colocar o máximo de unidades linearmente nos 
60 metros de extensão do terreno, compatibilizando esta condicionante com 
as medidas "justas" da Especificação Mínima.                                 
Coube, desta forma, 8 unidades por andar, com alguma folga;                                             

  

 

Nas unidades extremas, havendo um perímetro 
maior possível de iluminação/ventilação naturais, 
nos permitimos colocar 2(duas) unidades de 
apartamentos com um terceiro quarto e  nos 
"encaixes" destas extremidades, considerando a 
largura de 15 metros da projeção, somamos  mais 2 
unidades de 3 quartos.                                                                                                                           
Temos então um "esboço" de andar tipo: 10 
apartamentos, sendo 6 de 2 quartos e 4 de 3 
quartos. Os apartamentos resultantes com 3 
dormitórios, são derivados integralmente dos de 2 
quartos, adequando-se ao gosto e bolso do 
cliente: varandas opcionais.No subsolo, por outro 
lado, cabem 47 vagas de 2,40x5,00m, com uma via 
de 5,00m no meio, dispostas perpendicularmente à 
maior dimensão (perde 3 pela circulação vertical).                                 
Mas cabem outras 12 vagas no térreo fora do limite 
de projeção do pilotis, totalizando deste modo, 59 
vagas e 59 apartamentos. 

 

 
Os tipos de unidades 

ofertados 
Temos então apartamentos de 2 quartos projetados dentro 
da  "especificação mínima"; 
apartamentos de 2 quartos já com 1 varanda; apartamentos 
de 2 quartos com possibilidade de adquirir e agregar 
uma varanda padronizada a posteriori; apartamentos de 3 
quartos sem varanda, e apartamentos de 3 quartos com 
1 varanda, e em todos os casos suas versões "espelhadas". 
Todos os dormitórios para fachadas próprias indevassáveis; e as 
salas, banheiros e cozinhas dando para um 
corredor/avarandado/brise com janelas/portas nas salas, e 
basculhantes "maxim-ar" altos nos banheiros e cozinhas. 
Todas as unidades são adaptáveis, 2 adaptadas de 2 quartos, e 2 
de 3 quartos no total.As varandas/aterraçadas, poderão ter guarda 
corpos opacos (alvenaria, concreto) como desenhado, 
ou totalmente transparentes (gradis com telas), a se desenvolver 
os projetos para construção. 

 

As varandas agregáveis 

a posteriori 
As varandas agregadas são uma solução projetual 

presente nos apartamentos de 2 dormitórios recuados, 
em cuja fachada dos quartos, há uma pele, (estrutura 

metálica em treliça espacial) onde se pode apoiar e 
construir a posteriori, mesmo depois de se instalar no 
apartamento, varandas adquiridas (do mesmo padrão 

das oferecidas durante a obra). As Esquadrias são todas 
de Janelas/Portas, fixas e/ou abrindo com segurança, 

conforme a conveniência 

A pele sombreadora 
Sobre a estrutura metálica aposta à fachada dos quartos, 

projetamos  apoios para eventuais varandas. Há possibilidade de 
também poder fixar, de modo modular e removível, películas produtoras 

de sombreados (tecido plástico, translúcido e ventilado, disponível no 
mercado) que cobrem superfícies reversas e tensionadas, usualmente 

utilizadas em fachadas e às vezes abrigos de sombra de estacionamento 
de veículos. Nesta estrutura também pode se fixar pequenas floreiras, 

removíveis para manutenção. 

A família de esquadrias 
Concebemos um sistema de esquadrias diferenciado, mas muito econômico, pois 
que as compõe com peças do repertório corriqueiro da indústria do ramo, pensadas 
modularmente. 
As portas de entrada das unidades, as portas de acesso às varandas e potenciais 
acréscimos planejados, são portas varandas, compostas por meia janela de 
1,20x1,20 somado a uma porta de 0,80x2,20 (aí não temos vergas).  

Tal solução permite ter uma visão de cidade e do entorno, visto do interior do 
apartamento, a partir de cadeiras e/ou camas, quando as visões usuais vislumbram 
pedaços de céu, em várias alturas para o observador. 
As Cozinhas tem ventilação executada por três módulos maxim-ar de 0,60x0,60 m 
compondo com o par de  banheiros, com peitoris de 1,60 m. 

Sistema construtivo  

A aparente contradição entre o sistema colméia das unidades habitacionais e tipos, e os pilares (transmissão de esforços discretos) dos pilotis e 
subsolo, se resolve com vigas e uma laje nervurada de transição, no teto dos pilotis, o que acresceu a este, meio pé direito a mais, e portanto 
3,90 m de piso a piso total. 
No subsolo, precisamos dos 900 m² livres, totais, para que dê as 50 vagas teóricas, (perde-se 3 vagas face à existência dos 
elevadores+escada); 
Em fase de projeto executivo, a execução será acompanhada de laudo técnico consubstanciado em ocasião oportuna à Secretaria de Obras, para 
que esta estrutura seja externa e tangente à projeção        (pensa-se na espessura do arrimo e seus contrafortes necessários a conter o empuxo 
da terra). 
  



  

Plantas dos pavimentos 

Plantas das unidades 

UNIDADE COM 2 QUARTOS 
1-estar/jantar 20,98m² 

2-quarto 8,10m² 
3-quarto 7,50m² 

4-cozinha e área de serviço 6,78m² 
5-banheiro 3,75m² 

6-quarto 7,52m² 
7-terraço 5,19m² 

 
ÁREA ÚTIL  
UNIDADES SEM TERRAÇO 54,63m² 

UNIDADES COM TERRAÇO 59,82m² 
ÁREA CONSTRUÍDA  

UNIDADES SEM TERRAÇO 60,05m² 
UNIDADES COM TERRAÇO 65,45m² 

LEGENDA 
1-CIRCULAÇÃO VERTICAL 25,60m² 
2-CIRCULAÇÃO 13,87m² 

3-CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS 293,30m² 
4-ESTACIONAMENTO (subsolo 566,66m² e térreo 156,00m²) 

5-CIRCULAÇÃO DO PILOTIS 479,92m² 
(espaço de circulação, convivência e lazer /anfiteatro) 

6-CISTERNA 15,30m² 
7-PORTARIA, ZELADORIA, ADMINISTRAÇÃO E DEPÓSITO 46,00m² 

8-SALÃO MULTIUSO 1 79,96m² 
9-SALÃO MULTIUSO 2 40,78m² 
10-VESTIÁRIOS 14,52m² 

11-DEPÓSITO DE LIXO 28,05m²  
(a ocupação do pilotis é de 224,61m² o que equivale a 36,21% de sua área total) 

12-CIRCULAÇÃO DOS PAVIMENTOS 96,23m² 
13-SALÃO DE FESTAS 45,35m² 

14-CIRCULAÇÃO 17,27m² 
15-CIRCULAÇÃO DESCOBERTA 95,74m² 

16-CIRCULAÇÃO COBERTA 57,27m² 
17-ÁREA PARA EQUIP.SOLAR 146,96m² 
18-JARDIM 101,57m² 

19-HORTA 42,30m² 
20-ÁREA DE APOIO AO SALÃO DE FESTAS 93,07m² 

 

ÁREA DE OCUPAÇÃO 
670,32m² (74%) 
ÁREA DE CONSTRUÇÃO 
5.475,92m²(600%) 
 

UNIDADE COM 3 QUARTOS 
1-estar/jantar 14,07m² 
2-quarto 8,10m² 

3-quarto 7,50m² 
4-cozinha e área de serviço 7,61m² 

5-banheiro 3,75m² 
7-terraço 3,75m² 
 

ÁREA ÚTIL  
UNIDADES SEM TERRAÇO 41,63m² 

UNIDADES COM TERRAÇO 45,38m² 
 

ÁREA CONSTRUÍDA 
UNIDADES SEM TERRAÇO 45,99m² 

UNIDADES COM TERRAÇO 49,74m² 

Situação 



  

CORTE AA 

Reuso de águas Pluviais 
se julgado necessário, considerado o princípio da economicidade, de aproveitar as águas pluviais, é possível, 
fazer  uma cisterna no Pilotis, para regar o verde, usar nas áreas condominiais para usos corriqueiros às áreas 
privativas comuns. 
Há espaço de armazenamento que pode ser previsto no projeto executivo, considerada a equação das chuvas de 
Brasília. 
  

Shafts e banheiros ventilados por 

rebaixo 
Os shafts, previstos, serão redistribuídos pelo teto dos Pilotis, onde  há altura que 

permite caimento. 
Dois banheiros de apartamentos de 3 quartos por andar, terão que dentro das regras 
da legislação edilícia, possuir ventilação para o exterior por rebaixo, sem necessidade 

de exaustão mecânica. 
  

 

CORTE BB 



 

 A questão da geotecnia necessária para o 

ajuste do volume projetado ao nível de 

soleira exigido. 
Tendo o terreno cerca de 3,00 metros de diferença de desnível possuindo uma soleira localizada 

no nível intermediário desta altura, surge um problema técnico de assentamento do prédio no 
entorno imediato, incluindo a trincheira necessária ao acesso veicular ao subsolo, que nos 

exigiria intervir no espaço público. Esta intervenção é vedada na execução do escopo do 
concurso; porém ao vencer o certam, o projeto executivo terá certamente orientação 

urbanística do GDF e assessoria técnica de geotecnia para resolver esta questão, que no limite, 
pode exigir que se sacrifique uma vaga e portanto mais um apartamento e exija alguns muros 

de contenção, e aterros muito controlados. 
  

Custo Estimado de Obra, preços possíveis de 

Venda de Apartamentos 
Os apartamentos de 41 m² de área útil, custarão para execução da unidade, conforme orçamento 
prévio,  menos que  R$ 100.000,00, portanto se enquadrando no RET -Regime Especial de Tributação, 
quando incide a alíquota de 1%, previsto em lei específica. 
Considera-se esta possibilidade incluindo-se o uso dos elevadores, que custam menos que a infraestrutura 
horizontal de conjuntos, mesmo tendo um subsolo oneroso, previsto pelo programa proposto. 
Não fica claro no certame do programa se o preço da terra incidirá, nem se seu valor é estimado pela 
CoDHab- DF;  
Se não incidir, o valor do subsolo pode equivaler, grosso modo, ao da fração de terreno. 
E mesmo incidindo, poderá este ser parte da contrapartida do financiamento. 
Isto permitirá prestações totais muito baixas e rendas familiares idem. 
Os apartamentos mais caros, ou seja, os de 3 quartos com varanda, que  na proposta, calcula-se sem a 
fração de terreno, em no máximo R$ 125.000,00 por apartamentos análogo que temos desenvolvido 
recentemente. 
Então nosso gradiente de comercialização fora, a terra, fica entre R$ 100.000,00 e R$ 125.000,00 
abrangendo um sem número de famílias de renda bem baixa, a base da pirâmide social. 
  

SAC ou Price? uma velha questão... 
A legislação federal em vigor permite, além do uso de vários modos de abatimento de FGTS para quem o tem, a 
opção do mutuário pelo Sistema SAC ou Price; isto consta nos simuladores de financiamento e nos normativos 
legais que regem os contratos. 
O SAC, Sistema de Amortização Constante, foi concebido na época do BNH para aquelas inflações altas da época, 
para não deixar que esta corroesse o valor real dos salários do trabalhador; são prestações altas, que abaixam 
com o tempo em valor real. 
Os bancos, mesmo oficiais, preferem o SAC, pois ganham mais na permanência do dinheiro. 
O Price, entretanto permite prestações iniciais e Rendas bem mais baixas, atingindo uma base muito maior da 
classe trabalhadora, mesmo sob inflações de até 15 ou até 20 % ao ano. 
Existia o SAM Sistema de Amortização Misto, que caiu em desuso e não é mais oferecido, para inflações bem 


