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Concurso Público Nacional de Projeto de Arquitetura para
Habitação de Interesse Social

Brasília    | DF 1/1

Procurou-se desenvolver um partido arquitetônico que estivesse
de acordo com premissa, requisito do edital: portanto houve a
preocupação de chegar-se a um projeto que contemplasse os anseios
das famílias público alvo, objeto da minuta do edital.

Partindo-se de um módulo embrião criou-se condições de
expansão para mais de dormitórios sem a necessidade de alterarmos
nenhuma medida sequer, a não ser as que seriam acrescidas para a
formação de unidades de mais um quarto ou dois. Deu-se ênfase a um
fluxograma que permitisse haver uma clara definição de ambientes social,
serviços e íntimo.

O uso de platibandas embutindo o telhado e a inclinação do
mesmo dirigindo-se para uma calha central na laje do forro, facilitou o
recolhimento das águas pluviais para posterior armazenamento em
reservatório subterrâneo, que serão bombeadas para uma caixa elevada
e específica somente para descargas das bacias sanitárias.

Os vãos de iluminação e ventilação são amplos e posicionados
de maneira a contribuir com ventos cruzados que contribuem para o
conforto térmico.

Quanto a insolação direta adotou-se a expansão das lajes para
fora e sobre os prolongamentos das paredes criando-se assim uma
quebra dos raios solares.

Todas as unidades de um, de dois e de três quartos são
acessíveis ao PNE, excetuando-se a habitação sobre posta apenas no
seu sentido vertical.

Todas as unidades terão área de estacionamento interna ao lote.

O sistema estrutural compõe-se de baldrames de caneletas de
cimento com ferro corrido, concretadas e estaqueadas nos seus pontos
de encontro e cruzamento onde serão fixadas colunas de chapa dobrada
que servirão de pontos de apoio e soldagem elétrica das vigas de forro
também metálicas.
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