
N N NN N

Modulação Estrutural

Seguindo a premissa de implantação, foi planejada 
uma modulação estrutural que permi�sse o 
espelhamento de pilares, bem como do bloco de 
circulação ver�cal, chegando a uma solução 
facilmente ajustável dos demais ambientes em nível 
térreo e subsolo, entre os dois modelos.

A l é m  d i s s o,  b u s co u - s e  a  co m p o s i çã o  d o s 
apartamentos sobre modulações de pilares que 
permi�ssem máximo aproveitamento de vagas no 
nível de garagens,  sob a projeção da edificação.

Linha de pilares
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ANÁLISE DE IMPLANTAÇÃO NOS DIFERENTES LOTES Corredores protegendo sol da tardeIndicação da posição do sol e direção dos ventos predominantes durante o ano
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Espelhamento de Implantação e Fachada para o 
Conforto Térmico

Pensando em uma �pologia em fita, dada a forma 
estreita e comprida do terreno, o projeto iniciou-se 
preocupado com a incidência solar das faces 
longitudinais mais expostas.

Assim, a fachada longitudinal com maior incidência do 
sol da manhã seria disposta com os apartamentos, 
enquanto na fachada oposta, com sol da tarde, seriam 
posicionados os corredores de acesso, funcionando 
como elemento de proteção solar.

Com a análise de implantação em 5 lotes apontados no 
edital, verificou-se que para este posicionamento favorável 
ao conforto térmico, seria necessário um estudo prevendo 
alternância de implantação e consequentemente o 
revezamento entre as duas fachadas que ora teriam os 
apartamentos voltadas para a rua, ora seus corredores.
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UNIDADE HABITACIONAL

10 2 3

sol da tarde

Concepção do Conjunto
Para a concepção do conjunto foram dispostos os 
apartamentos lado a lado, com o bloco de circulação 
ver�cal (escada e elevadores) mais próximo do centro, 
reduzindo o percurso de deslocamento entre eles.
 Para o corredor condominial, visando permi�r a 
ven�lação cruzada ao longo de todos os apartamentos e 
que seu fechamento resguardasse qualquer acidente, foi 
proposta a u�lização de elemento vazado do piso ao topo, 
possibilitando a iluminação natural e a ven�lação não só 
dos vãos, controlados através da abertura de portas e 
janelas, como de toda a face da edificação.

Solução Estrutural

Como o edital previra área de pilo�s para a edificação, a solução estrutural determinava uso do 
térreo com pilares  e vigas em concreto armado, os quais foram u�lizados por toda edificação. Do 
contrário, outras soluções  econômicas deixariam de sê-las sobrecarregando a base em pilo�s.

Junto a isso foi calculada, em nível preliminar, uma economia 
significa�va no volume de concreto dada pela distância pequena 
entre pilares e com a adoção de vigas complementares reduzindo 
altura delas para apenas 40cm e consequentemente as áreas das 
lajes.

Tal solução favorece a economicidade e a ampla concorrência, 
itens primordiais para o processo licitatório.

Vigas Principais
Vigas Complementares

Pilares

Concepção da unidade habitacional
Cada unidade de habitação foi pensada para seu 
uso universal, atendendo às necessidades pré-
estabelecidas pelo edital, dentre elas:
 Quan�dade de cômodos com limite de áreas;
 Dimensões do mobiliário de cada ambiente;
 Acessibilidade, permi�ndo a u�lização por 

pessoas com redução de mobilidade em 
qualquer fase da vida;

Deste modo se obteve uma unidade padrão, 
promovendo flexibilidade e inclusão à uma área 
enxuta de aprox. 60 m².

paredes passíveis de remoção

ven�lação cruzada

1. Corredor Condominial 

2. Maquise de Proteção Solar

3. Sala de Estar*  14.99 m²

4. Sala de  Jantar 4.70 m²

5. Cozinha  6.48m²

6. Área de Serviço 3.16m²

7. Banheiro  5.25m²

8. Quarto Casal 8.95m²

9. Segundo Quarto 8.31m²

Instalações
Posicionamento de todos os sha�s com redução do 
comprimento dos corredores e prevendo medição 
individualizada de água.

* Expansão do 
ambiente 
não incluso  
na área

sol da manhã
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leste

oeste

1. Escada Protegida (NBR 9077) 

2. Elevadores

3. Coleta de Lixo

4. Circulação Condominial

5. Apartamento Tipo ( 5x por andar

6. Marquise de Proteção Solar 

PAVIMENTO TIPO

0 1 3 6

FORMA

10 2 3



TÉRREO
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SUBSOLO

0 1 3 6 12

Total de Vagas

12 Térreo + 18 Subsolo

Total 30 vagas de Veículos

*Código de Edificações-DF

33 vagas Bicicletas

1. Guarita 
2. Hall
3. Salão de Festas
4. Escada Protegida 

(NBR 9077)
5. Elevadores

6. Bicicletário
7. Parquinho
8. Academia
9. Zeladoria
10. Administração
11. Instalações Elétricas

12. Estacionamento 
13. Rampa - Acesso ao 

Subsolo
14. GLP
15. Depósito de Lixo
16. Área Permeável

1. Cisterna e Casa de Bombas
2. Rampa - Acesso ao Térreo
3. Estacionamento

4. Projeção da Exaustão
5. Elevadores 
6. Escada Protegida (NBR 9077)

7. Área Permeável

(não construída)

Permeabilidade

Á r e a  d e  v e g e t a ç ã o  e 
permeabilidade dentro do 
lote (subsolo enxuto, não 
sendo necessário construção 
de toda área do terreno)
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CORTE TRANSVERSAL

0 1 3 6 12

Edificação * níveis com h=2.88m piso a piso

 Subsolo

 Térreo

 6x pav. Tipo - Total = 30 unidades

 Horta

Academia 
ao ar livre sob 
pilo�s e Bicicletário

Térreo

1° Tipo

2° Tipo

3° Tipo

4° Tipo

5° Tipo

6° Tipo

Horta

Subsolo



Como a tecnologia das placas solares de energia ainda se apresenta de alto custo, 
foram previstas apenas para alimentar a iluminação condominial de alguns pavimentos.

Em função da horta, foi previsto áreas com telha ar�culada, 
permi�ndo insolação controlada das plantações

Solução Técnica aproveitada para Criação de Horta
Foi planejado o aproveitamento de água da chuva para todos os 
vasos sanitários. Para isso optou-se por uma tecnologia de 
captação e tratamento que dispensa fontes de energia.
Todo fluxo trabalha por gravidade dispondo ver�calmente de 
cima para baixo: cobertura e calha para captação; aparelho de 
filtragem e tratamento; reservatório específico e; ponto do vaso 
sanitário, respeitando altura mínima de cada.
 Com isso a cobertura da edificação precisou tornasse mais alta 
e, aproveitando as regiões não ocupadas entre a laje de forro dos 
úl�mos apartamentos e o telhado, foi criado uma horta também 
irrigada com captação da chuva e 
gotejamento por gravidade
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TERRAÇO - HORTA

1. Telha Ar�culada 

2. Calha 

3. Placa Solar

4. Reservatório

0 1 2 4 6

COBERTURA

0 1 2 4 6

5. Reservatório de Água Pluvial - Vasos Sanitários

6. Reservatório de Água Pluvial - Irrigação

1. Horta

2. Elevadores 

3. Barrilete

4. Escada Protegida Água Chuva
Água potável

Água Chuva Tratada



Material Sustentável dando a Cara da Edificação

Com preceitos de valorização da sustentabilidade 
socioambiental, a edificação �rou par�do de um 
material de fácil disposição local chamado ECOTIJOLO.

Este material possui matéria-prima abundante na 
região e não sofre processo de queima e emissão de C0² 
como o �jolo convencional.

Além disso possui furos que além de funcionar para 
passagem de condutores elétricos e hidráulicos formam 
uma câmara de ar que aumentam a inércia térmica da 
vedação e proporcionam conforto tanto para o período 
quente como frio, além de isolamento acús�co.

Aliado a isso, ele permite sua u�lização como excelente 
acabamento final, garan�ndo grande economia de 
cimento, sobretudo em chapisco, emboço e reboco 
que, sem estas camadas, tornam aparente também 
vigas e pilares, apresentando uma fachada conceitual 
sustentável.

Sustentabilidade para Edificação

e para a Cidade

 Ven�lação do edi�cio e da cidade como um 
todo (ven�lação cruzada em todos os 
pavimentos sem bloqueio para a cidade)

 Eficiência Energé�ca através do conforto 
térmico natural (orientação, elementos de 
proteção solar, ven�lação cruzada);

 Inclusão e adequação social (acessibilidade 
em todos os pavimentos, vagas de 
automóveis e bicicleta para todas as 
unidades, academia e parquinho ao ar livre 
sob pilo�s);

 Área de vegetação e permeabilidade 
(subsolo enxuto, não sendo pavimentado 
toda área do terreno);

 U�lização em grande escala de material 
sustentável (eco�jolo);

SALA

CASAL

QUARTO

C o m p o s i ç ã o  d a  F a c h a d a  e 
Diversidade de Moradia

A cada unidade foi proposta a integração 
de área adicional de um cômodo (sala, 
quarto casal ou segundo 
quarto) atendendo a 
diferentes interesses 
de uma família, e 
apresentando na 
fachada NASCENTE 
esta pluralidade.
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