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Um espaço pensado para o morar com digni-
dade e qualidade de vida. Um edifício que per-
mita a construção das relações de vizinhança 
e estimule o contato entre as pessoas. A hab-
itação de interesse social entendida sob o ol-
har da cidadania. 
Sabe-se que os edifícios com uso residencial 
constituem a maior parte do ambiente das nos-
sas cidades. Os projetos de edificações com 
esse tema, quando coerentemente elabora-
dos, têm potencial de transformar e regenegar 
áreas importantes dos lugares onde vivemos. 
O espaço urbano da cidade de Samambaia, 
satélite de Brasília, revela grandes áreas com 
espaços livres de uso público localizadas nos 
intertícios do seu parcelamento. A partir da lei-
tura desse lugar, percebe-se que nem sempre 
a abundância de território livre significa a pos-
sibilidade de fruição da cidade para a maior 
parte da população.
Levando em conta essa situação, a lógica que 
organiza a implantação dos edifícios nos cinco 
lotes propostos para esse concurso considera 
as seguintes premissas:
1- Valorização do espaço intersticial. 
Os volumes prismáticos de apartamentos orbi-
tam ao redor de um pátio central. Desse espa-
ço principal irradiam as forças que organizam, 
não só o partido arquitetônico, mas também as 
relações humanas entre os moradores e seus 

vizinhos.
2- Fragmentação da volumetria. A volu-
metria é decomposta em segmentos menores 
de forma que, a partir do espaço público, se-
jam percebidos como vários volumes, numa 
estratégia que busca reduzir a aparência 
monolítica da edificação e realizar a transição 
da escala do entorno.
3- Identificação de cada edifício a partir 
da sua materialidade. A proposta em alvenaria 
estrutural cerâmica confere identidade própria 
aos conjuntos edificados. Sua textura e colo-
ração propiciam uma atmosfera coerente 
com o uso habitacional.  O edifício não pos-
sui excessos, nada ali é supérfluo. Ele é fruto 
e consequência imediata de seu processo de 
execução.
4- Variação da orientação dos apar-
tamentos. Serão 47 apartamentos de dois 
dormitórios orientados, sempre que possível, 
de forma a minimizar os efeitos da insolação 
oeste. Procura-se compor um edifício que não 
possua fachada de “fundos” de modo a esta-
belecer diálogo com os espaços circundantes.
5- Adaptabilidade das soluções de 
planta. O desenho dos apartamentos permite, 
com pequenas reformas, atender à norma de 
acessibilidade NBR9050. As circulações e 
espaços internos e externos do apartamento 
também atendem tanto às normas de aces-

sibilidade quanto as diretrizes do programa 
Minha Casa Minha Vida. 

Sistemas construtivos
Os pilotis e o embasamento são resolvidos 
com o uso do concreto armado convencional, 
constituindo espaços de chegada livres ou co-
bertos e também uma espécie de mesa (pilotis 
e laje de primeiro pavimento). 
Sobre essa mesa de estrutura em concreto 
convencional apoia-se um segundo sistema 
construtivo: a alvenaria estrutural cerâmica. 
Essa articulação de processos construtivos 
mostra-se econômica para execução de ed-
ifícios com até dez pavimentos, pois permite 
vencer os vãos adequadamente e, ao mesmo 
tempo, apresenta facilidade na execução.
No sistema descrito acima, uma vez concluí-
dos os componentes estruturais, as vedações 
estarão concretizadas.  Como sequência 
lógica do processo construtivo, seguem-se 
os acabamentos, esquadrias, impermeabiliza-
ções e pinturas necessárias.

Conforto ambiental e desempenho da edifica-
ção
Foram pensados, prioritariamente, sistemas 
com baixo custo de manutenção e estratégias 
passivas de conforto ambiental.
Entre as estratégias de conforto possíveis pre-

tende-se adotar, entre outros:
- Ventilação cruzada ao longo dos apartamen-
tos: Mantendo-se as circulações horizontais 
abertas é possível realizar a circulação de ar 
cruzada entre as janelas altas propostas nas 
cozinhas/lavanderias e as fachadas externas.
- Sombreamento das fachadas: As sacadas 
propostas e o conjunto de brises metálicos 
(chapa metálica expandida pintada) tem o 
papel de realizar o sombreamento móvel das 
fachadas, especialmente nos meses mais 
quentes e no período da tarde. Como o siste-
ma é deslizante, o morador tem condições de 
controlar o sombreamento individualmente.
Sistema complementares:
- Captação de água da chuva: A construção de 
reservatórios de armazenagem de águas plu-
viais no subsolo permite a economia de custo 
condominial, utilizando essa reserva de recur-
so para irrigação e limpeza das áreas comuns.
- Coletores solares: A instalação de coletores 
solares para aquecimento d’água nas cobertu-
ras permite economia significativa de energia.
- Medidores individuais de consumo: Sistemas 
de distribuição e medição individualizados per-
mitem que cada morador tenha controle sobre 
o consume de recursos como água, energia 
elétrica e gás. Em geral essa medida repre-
senta redução dos custos condominiais e tam-
bém do consumo geral de recursos naturais.
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LEGENDA

TÉRREO
1.1  ACESSO DE VEÍCULO
1.2  ACESSO DE PEDESTRES
2.1  LAZER CONDOMINIAL

2.2  HALL DE ELEVADORES
2.3  APARTAMENTO 2 QUARTOS  
       ÁREA 48,55m²

3.1  ÁREA LIVRE COBERTA
3.2  JARDIM
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