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Unidades Habitacionais 
Coletivas em Samambaia 

Um “ninho seguro” - um espaço conhecido à nossa 

volta, onde sabemos que nossas coisas estão 

seguras e onde podemos nos concentrar sem 

sermos perturbados pelos outros - é algo de que 

cada individuo precisa tanto quanto o grupo. Sem 

isso, não pode haver colaboração com os outros. Se 

você não tem um lugar que possa ser chamado de 

seu, você não sabe onde está!

Hertzberger. Herman

Conceito
A questão da habitação social no Brasil deve ser 
encarada com a devida atenção. Nos últimos 
anos, através do programa Minha Casa, Minha 
Vida, aproximadamente 3 milhões de famílias 
realizaram o sonho da casa própria, fato louvável 
e digno de elogios. Porém, os investimentos feitos 
pelo governo federal nem sempre utilizaram 
modelos apropriados de habitação. A diversidade 
cultural e peculiaridades dos moradores não 
são respeitadas quando novos bairros são 
propostos baseados apenas na repetição maçante 
de construções idênticas. É preciso construir o 
sentido de lugar, de pertencimento e permitir 
que os moradores façam suas apropriações, 
do contrário, o habitat será estéreo e sem 
significado. É necessário criar valores de 
cidadania e dignidade promovendo a inclusão 
social dos novos moradores.

Contextualização Urbana
A cidade de Samambaia tem um histórico 
recente de desenvolvimento e um crescimento 
populacional em ascensão, com muitas áreas 
ainda desocupadas e espaços públicos livres.
Os edifícios a serem construídos nos cinco 
terrenos elencados para este concurso 
desempenharão relevante papel na construção 
da paisagem urbana local, principalmente por 
serem áreas ocupadas predominantemente 
por residências unifamiliares de um ou dois 
pavimentos. A integração dos edifícios propostos 
é feita através da qualificação dos espaços 
públicos limítrofes com áreas de lazer e 
permanência conectadas ao sistema viário. 
A continuação da ciclovia existente é de grande 
importância para a cidade, já que a bicicleta faz 
parte da rotina de muitos moradores. 

Premissas de Projeto
O projeto foi idealizado a partir de quatro 
premissas principais: replicabilidade, 
economicidade, padronização e conforto 
ambiental das unidades.
O máximo esforço foi feito para contemplar o 
maior número possível de famílias.
São 47 unidades de dois quartos distribuídos por 
8 pavimentos. O pavimento tipo possui 385m² 
de projeção, com 6 unidades de 51m² cada. A 
área total privativa somada às áreas comuns 
computáveis chegam aos 3.150m² de taxa 
máxima permitida.
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