SAMAMBAIA/DF
UNIDADES DE HABITAÇÃO COLETIVA

Projetar habitação social, no Brasil de hoje, é um desafio. Diante da circunstancial exiguidade de recursos
disponíveis para os programas voltados à moradia
popular, submete-se à prova, a cada novo empreendimento dessa natureza, a capacidade de se conceber e
produzir uma arquitetura que cumpra, corretamente,
seus diversos papéis.
O projeto por nós submetido ao presente certame
propõe um prédio para enfrentar o desafio de equacionar a relação quantidade x qualidade na habitação
social, seguindo rigorosamente os parâmetros do
MCMV constantes no edital, assim como as demais leis e
normas pertinentes ao caso.
O edifício proposto possui 32 unidades habitacionais
(UHs), cada uma com 55.25 m² de área total. Embora o
generoso Coeficiente de Aproveitamento (3,5) legalmente estabelecido para os lotes destinados a receber o
projeto permita maior quantidade de unidades, o custo
da construção das garagens necessárias comprometeria, em nossa concepção, a economicidade do empreendimento.
Obedecendo-se ao edital, buscou-se uma proposta
projetual que coubesse nos cinco lotes, tanto do ponto
de vista legal, quanto urbanístico. Foram analisadas
individualmente as diferentes situações dos terrenos,
suas relações com o sistema viário e com a vizinhança,
bem como observados os índices urbanísticos aplicáveis a cada caso.
Assim sendo, propõe-se uma solução verticalizada,
em torre única com oito andares além do térreo,
ocupando 28,31% do lote, objetivando deixar ao ar livre
a maior área possível do terreno.
Cada pavimento, à exceção do térreo e do primeiro
andar, terá 4 (quatro) unidades habitacionais (UHs), com
plantas semelhantes e áreas idênticas.
O térreo será preponderantemente destinado aos
compartimentos de uso condominiais e de serviço. Ali

A

haverá um hall aberto, integrado espacialmente às
áreas externas e descobertas. Mesmo com a existência
de elevador, alocaram-se, também, nesse piso, duas UHs
adaptadas às pessoas com deficiências (PCDs) de
maneira a facilitar suas condições de acessibilidade.
O primeiro pavimento também recebeu ambientes
de uso coletivo, já que o salão de festas e um terrace
dividem esse andar com duas UHs.
O complexo edificado será fechado e com acesso
restrito. Haverá uma guarita para regular a entrada ao
prédio, localizada de forma a organizar os fluxos de
pedestres e veículos, e proteger, também, a área de
lazer frontal à torre.
O sistema construtivo será misto, utilizando-se a
estrutura convencional de concreto armado no subsolo
e nos dois primeiros pavimentos. Nos demais andares
da torre será empregada a alvenaria estrutural (cerâmica ou concreto).
A economicidade foi um dos mais importantes princípios norteadores da concepção da proposta. A escolha
do sistema construtivo da torre em alvenaria estrutural
fundamenta-se nesse preceito. No mesmo sentido,
organizaram-se os compartimentos de forma a não
haver desperdício de área.
O partido geral adotado para a proposta proporcionou que a integralidade dos ambientes de todas as
unidades tivessem aberturas diretamente para o meio
externo, não havendo necessidade da utilização de
prismas de ventilação. Asseguram-se, dessa forma, o
conforto lumínico, bem como a possibilidade de renovação do ar no interior dos cômodos.
O projeto traz soluções que refletem sua preocupação com o uso sustentável de energia e água.
A laje de cobertura, na parte quem que não estiver
ocupada pelas placas fotovoltaicas, também poderá
receber uma horta comunitária.
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