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Direito à moradia é diferente de acesso à moradia. Acesso à moradia é 
inclusão social, urbana, cível, de toda a população. Acesso à habitação 
de qualidade. O escopo da habitação de interesse social é tirar o maior 
número possível de famílias de situação precária a informal.

Este escopo permeia todas as esferas de governo, e muitas das esca-
las de projeto na profissão do arquiteto-urbanista. Dentro deste tópico a 
função social do arquiteto é atender o máximo possível de famílias com 
qualidade.

A diretriz urbanística da zona é de adensamento, uma vez que permite 
a ocupação de 100% do lote e apresenta um potencial construtivo de 7 
vezes a área do lote. Entendemos que é preciso o aproveitamento máximo 
do potencial construtivo dos terrenos e de uma otimização de planta para 
obter o maior número de unidades por pavimento. Na equação, número 
de unidades = número de famílias atendidas. Quanto maior esse núme-
ro, maior o amortecimento do custo de construção e de manutenção por 
família.

ÁREAS COMUNS
Os térreos são separados das áreas públicas por fossos de iluminação 
e aeração do estacionamento possibilitando que permaneçam livres de 
cercas altas que eliminam o espírito dos pilotis livres.

Entre os pilotis há um playground, vestíbulos de acesso dos blocos, guar-
itas, armário de correpondências, abrigos de gás e água e um salão de 
festa para cada bloco equipado com cozinha, despensa e banheiros.

Os pórticos da estrutura dão ritmo ao vão livre e são posicionados bancos 
de estar aproveitando as visuais do entorno imediato.

SISTEMA CONSTRUTIVO
O edifício é composto pelo sistema construtivo laje-viga-pilar moldados in 
loco. Trata-se de técnica tradicional no Brasil com farta disponibilidade de 
mão de obra pelo território nacional.

A construção em concreto apresenta a melhor equação custo benefício 
e expressão tectônica possibilitando grandes vãos para o térreo, entre 
unidades, nos fossos de ventilação e no estacionamento. 

A alvenaria somente de vedação pode se adapta ao programa e a estru-
tura, podendo ser removida ou alterada internamente sem prejuízo à vida 
útil do edifício. As paredes entre unidades são de blocos da família de 
15cm e as internas são de blocos da família de 9cm.

Os materiais aparentes além de economizarem a aplicação de reboco, em-
boço e tinta, possibilitam uma linguagem da sinceridade e funcionalidade 
das componentes, materiais e do programas da edificação.

FICHA TÉCNICA
3 tipologias de unidades
12 unidades por pavimento
72 unidades por edifício
35% das unidades com 3 dormitórios
65% das unidades com 2 dormitórios

Foi definido como premissa que todos os cômodos pudessem usufruir de ilumi-
nação e ventilação naturais com qualidade. Também que as salas e dormitórios se 
voltassem para as fachadas exteriores da edificação. Essas premissas nortearam 
e ajudaram a moldar a volumetria do edíficio.

DIAGRAMAS
Em preto as unidades, em cinza as torres de elevador + escadas.
É possível observar que o interior do edifício foi aberto, com a circulação hori-
zontal avarandada voltada para prismas de iluminação e ventilação. As unidades 
centrais avançam, dividindo as circulações e acessos do edifício em dois blocos 
de forma que as unidades se agrupem em seis, ao invés de doze, vizinhos convi-
vendo nos acessos por pavimento, o que gera um clima mais intimista nas áreas 
comuns.
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ADAPTAÇÃO AO TERRENO
O bloco subterrâneo do estacionamento viabilizou 
a implantação do edifíico em diferentes terrenos 
através de vigas de transição, taludes e uma laje 
contínua com vãos de iluminação que separam o 
térreo da área pública.

INTERAÇÃO COM O ENTORNO
Em decorrêcia dos aclives dos terreno, o bloco de 
estacionamiento subterráneo aflora na superfície 
em alguns pontos encaixando no terreno a entrada 
de pedestres em nível e a entrada de veículos nas 
cotas inferiores, possibilitando uma implantação 
com menor impacto visual.  A concentração da 
maior parte da área de estacionamento nos fundos 
do terreno contribui para melhorar a relação do ed-
ifício com a rua. 

O fosso de iluminação e ventilação do estaciona-
mento, além de proporcionar melhor qualidade 
ambiental para o espaço, criou uma barreira física, 
não visual, no entorno do edifício o que permite 
maior privacidade e seguranção para as áreas co-
muns do prédio, bem como boa relação com a rua. 

ESTACIONAMENTO AVANÇA SOBRE A ÁREA PÚBLUCA
O projeto fez uso da lei das coceções da LEI COMPLEMENTAR 755/08 que permite o 
avanço do estacionamento subterrâneo em área pública para a locação de 72 vagas de 
carros, correspondente a uma vaga por unidade habitacional de acordo com o exigido 
pelo código de edificaçoes da cidade.

ACESSOS
Buscou-se, em todas as implantações, configurar o acesso do estacionamento na parte 
mais baixa da cota da implantação do edifício e o acesso de pedestres no nivel da rua, 
diminuindo a extensão de rampas para carros e facilitando o trânsito de pedestres e 
cadeirantes. 
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MEMORIAL DE CONFORTO AMBIENTAL

O clima de Brasília apresenta uma estação quente e úmida de 
outubro a abril e quente e seca de maio a setembro com grandes 
amplitudes térmicas devido a perda de umidade.

De acordo com a carta bioclimática e as estratégias de projeto 
de Givoni podemos concluir que em 35% do ano, no período 
quente e seco, obtém-se uma situação de zona de conforto.

Já no período quente e úmido é recomendado a ventilação que 
renove o ar quente interior pelo ar úmido e mais agradável do 
ambiente externo. Somando-as condições temos 78% do ano na 
zona de conforto.

Devido a implantação do edifício, no período quente e úmi-
do, somente a fachada Noroeste recebe diretamente os ven-
tos dominantes NE e L , para que estes penetrem também na 
fachada Sudeste foram abertos fossos de ventilação no edifício 
respeitando o previsto pela lei, assim como permitindo a e ven-
tilação o ano inteiro por efeito chaminé.

Os caixilhos dos corredores possuem básculas que permitem a 
ventilação cruzada do edifício, os da fachada possuem folhas de 
correr para entrada do vento dominante, e básculas inferiores e 
superiores para permitir que somente parte do vento penetre no 
período quente e seco.

Os caixilhos de fachada são de piso a piso e modulados ten-
do todos a mesma dimensão. Eles possibilitam a iluminação 
adequada dos ambientes, e para que o sol penetre somente 
no inverno nas edificações foram utilizados brises horizontais 
acoplados junto às vigas para o sol a pico e brises verticais na 
fachada NO orientados para o poente, protegendo a fachada da 
carga térmica ocasionada pela insolação em demasia.

Aproveitando a intensidade luz solar cada unidade possui 1 
placa solar de 1,00 x 2,00m e um boiler que permitirá compen-
sar parte da carga energética da edificação, principalmente no 
inverno. 

Foi aproveitada a fachada sudeste da cobertura para o plantio 
de 1 horta de 0,85x1,30m por unidade melhorando a eficiência 
térmica da laje e possibilitando um consumo mais sustentável 
de leguminosas e hortaliças, assim como incentivando o espírito 
comunitário dos moradores.
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CLIMA QUENTE SECO

QUENTE SECO SETEMBRO
QUENTE UMIDO ABRIL E MARÇO

CLIMA QUENTE UMIDO

FACHADAS SE e NO FACHADAS NE e SO

CARTA SOLAR 16ºCARTA SOLAR 16º

horta na cobertura 1,45m² cobertura
e detalhe de brises e caixilhos na 
fachada sudeste

painéis solares
detalhe de brises na fachada noroeste

sistema de aquecimento solar

relógio de água individual

água quente painel solar >> boiler

água fria >> boiler

coluna de água quente
coluna de água fria
água fria >> painel solar
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PLANTA SUBSOLO  ESTACIONAMENTO 72 VAGAS SENDO 4 ACESSÍVEIS

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO  PILOTIS ACESSO PEDESTRES

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO  PILOTIS ACESSO PEDESTRES

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO  PILOTIS ACESSO PEDESTRES
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CORTE LONGITUDINAL CIRCULAÇÃO VERTICAL
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unidade quina 3 dormitórios 66,22m²

unidade fachada 2 dormitórios 55,41m²

unidade central 2 dormitórios 61,06m²

unidade quina acessível 3 dormitórios 66,22m²

unidade fachada acessível 2 dormitórios 55,41m²

unidade central acessível 2 dormitórios 61,06m²
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painel solar

platibanda de alvenaria de bloco 
cerâmico
tratada com verniz hidrofugante

brise vertical de 
argamassa armada

caixilho de alumínio piso-teto
basculante nas seções superior e 
inferior; 
2 folhas de correr na seção central

persianas de correr em alumínio
trilho sobre aba de concreto

aba de concreto que atua como
brise horizontal

viga de concreto moldado in-loco

pilar de concreto moldado in-loco

viga de transição do subsolo

laje de concreto moldado in-loco
armada em duas direções

UNIDADES 
O edifício possui dois eixos de simetria 
no qual 3 tipos de unidades possibilitam 
o máximo aproveitamento do pavimen-
to e 2 blocos com 6 unidades cada. As 
circulações são no centro dos fossos 
possibilitando corredores iluminados, 
ventilados e curtos, com vestíbulos de 
caráter mais intimista com no máximo 
3 unidades por corredor. Buscou-se pos-
sibilitar ao máximo a iluminação natural 
proveniente das fachadas assim como 
a ventilação cruzada. Da mesma forma 

buscou-se a menor relação áreas de cir-
culação e de estadia.

Todas as unidades atendem as áreas 
minimas de ventilação e iluminação do 
COE, e podem ser transformadas em 
acessíveis para PNE mantendo as áreas 
de transferências nas portas e ambien-
tes de dimensões mínimas.
Aproveita-se a quina da edificação para 
alocar as unidades de 3 dormitórios com 
66,22m² construídos, possibilitando am-
bientes amplos e virados para a fachada. 

Somente o banheiro é ventilado para o 
fosso com um anteparo de cobogós.

A unidade seguinte de formato retan-
gular de 55,41m² construídos espelha a 
parede hidráulica da unidade de quina e 
possui ventilação cruzada pelas básculas 
do corredor. Sua maior vantagem é que 
possui todos os ambientes ventilados 
naturalmente para o ambiente externo.

A unidade central de 61,06m² construí-
dos realiza a transição entre os dois 

blocos do edifício e possui um fosso ven-
tilado e iluminado atendendo às diretriz-
es do COE de altura e largura. As áreas 
molhadas nesse caso são voltadas para 
o fosso central de forma a possibilitar 
que as áreas de estar possam ser posi-
cionadas junto às fachadas.


