SAMAMBAIA I UNIDADES HABITACIONAIS COLETIVAS
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EDIFÍCIO
O edifício se compõe por 3 blocos de igual dimensão
– 9,50m x 9,50m que abrigam 2 unidades de habitação
cada um, em um total de 6 unidades por pavimento.
Unidos por um corpo de circulação vertical compacto,
com pouca área de circulação comum por pavimento,
atinge-se o limite do coeficiente de aproveitamento
de 3,5 vezes a área do terreno com 60 apartamentos
distribuídos em 10 pavimentos. Um pavimento superior,
de uso comum, abriga as áreas de lazer do condomínio.
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As tipologias são únicas. Varandas contínuas
acessadas pelas salas de estar, jantar e dormitórios
avançam em balanço além da modulação
9,50m x 9,50m e ampliam seus espaços de
uso privativo. Em função de suas aberturas
se voltarem para as quatro faces do terreno,
oferecem privacidade às unidades de habitação.
Brises móveis reforçam a proteção solar sem
prescindir da boa iluminação e ventilação interna.
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TERRENO

ÁREA
PERMEÁVEL

TÉRREO LIVRE

O térreo livre, sob pilotis, se conecta gentilmente
com os percursos da cidade. As circulações de
pedestres e veículos nunca se cruzam, garantindo a
integridade dos fluxos e a segurança dos usuários.
Um único subsolo de garagens, somado ao
estacionamento sob os pilotis no térreo, permite
dispor, conforme requer a legislação, de uma
vaga para cada apartamento.
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03 BLOCOS
9,5 x 9,5m

06 UNIDADES

06 VARANDAS

CIRCULAÇÕES
COLETIVAS

VISTAS,
COBERTURA
PRIVACIDADE E
LAZER COMUM
RESPEITO AOS
AFASTAMENTOS LEGAIS

CONSIDERAÇÕES
Samambaia é um território em construção. Mescla
habitações individuais horizontais com edifícios
de média verticalidade, compondo uma paisagem
heterogênea, fragmentada e descontinuada por vazios
e terrenos não edificados, que são características
recorrentes de ambientes urbanos em processo
de crescimento e transformação. Particularmente
no cinturão periférico de Brasília, essa ausência de
construções faz com que, por vezes, os espaços livres
e públicos que permeiam os lotes privados não se
configurem claramente como sendo de uso urbano e
coletivo.
Nesse contexto, as cinco novas unidades de habitação
se encontram em terrenos distantes entre si, dificultando
se pensar em um desenho de solo que as integre e
unifique. Também, em função do programa, que requer
um grande número de apartamentos, assim como,
das normativas legais que estabelecem limitações
quanto à ocupação desses terrenos, os edifícios serão
invariavelmente verticais, expondo suas presenças
na paisagem majoritariamente horizontal do lugar.

Como forma de contribuir para a construção
coesa desse território em transformação,
consideramos
as
seguintes
premissas
para implantar o edifício nos cinco terrenos
requeridos:
Relação com o entorno – destacar os pilotis
através de um térreo livre, desobstruído e
em nível com os percursos da cidade. Ao
proporcionar uma relação direta, consequente
e amigável do edifício com os espaços públicos,
dá-se um passo decisivo para a construção
de um solo urbano inclusivo e democrático.
Relação com a paisagem – vertical e
destacado, o edifício deve se inserir na
paisagem sem negar quaisquer de suas faces.
A partir das diversas perspectivas visuais
que o entorno proporciona, seu desenho e
sua volumetria devem permanecer íntegros,
contribuindo para o equilíbrio e a harmonia da
cidade que se constrói.
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1 IMPLANTAÇÃO
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PLANTA SUBSOLO
ESCALA 1:300
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QR 513 CJ 18-A LT 01
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QR 612 CJ 01 LT 02

1 GARAGEM 2 ACESSO VEÍCULOS
3 ÁREA PERMEÁVEL 4 BICICLETÁRIO
5 ACESSO UNIDADES 6 VESTIÁRIOS / D.M.L.
7 ÁREA TÉCNICA
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PLANTA TÉRREO
ESCALA 1:300
1 ESTACIONAMENTO 2 HALL ACESSO
3 ÁREA PERMEÁVEL 4 ACESSO PEDESTRES
5 ACESSO VEÍCULOS

Concurso Nacional de Arquitetura
unidades habitacionais coletivas
Samambaia - Brasília | DF

2/5

APARTAMENTO TIPO
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APARTAMENTO ADAPTADO
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PLANTA TIPO

2

06 UNIDADES x 10 PAVIMENTOS = 60 UNIDADES

1

1 LAZER COMUM / SOLÁRIO
2 RECREAÇÃO / ACADEMIA
3 SALÃO FESTAS /
REUNIÕES COMUNITÁRIAS
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COBERTURA / LAZER COMUM

APARTAMENTO TIPO

ESCALA 1:300

ESCALA 1:125
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ESTAR
JANTAR
COZINHA
LAVANDERIA
DORMITÓRIO 1
DORMITÓRIO 2
BANHEIRO
VARANDA

ESCALA 1:300
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RESUMO DE ÁREAS I m²
COBERTURA
1263,97
LAZER COMUM
1261,17

ÁREA TOTAL COMPUTÁVEL

3.149,58

ÁREA TOTAL NÃO COMPUTÁVEL

1.750,13

ÁREA TOTAL CONCESSÃO USO

175,33

ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO

5.075,04

10º PAVIMENTO
1258,52

ÁREA TOTAL PERMEÁVEL

9º PAVIMENTO
1255,87

ÁREA ÚTIL APARTAMENTO
TOTAL UNIDADES

8º PAVIMENTO
1253,22

180,00
55,00
60

7º PAVIMENTO
1250,57
6º PAVIMENTO
1247,92
5º PAVIMENTO
1245,27
4º PAVIMENTO
1242,62
3º PAVIMENTO
1239,97
2º PAVIMENTO
1237,32
1º PAVIMENTO
1234,67
TÉRREO
1231,87 (cota de soleira)
SUBSOLO
1229,07

CORTE A

CORTE B

ESCALA 1:300

ESCALA 1:300
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ESTRUTURA E SISTEMAS
Propõe-se para cada bloco do edifício um sistema estrutural reticulado
composto por quatro pilares, vigas periféricas e laje em concreto protendido,
que permite vencer grandes vãos com menores espessuras de laje e alturas
de vigas. Essa solução proporciona reduções no volume de concreto, nas
áreas de forma e nas dimensões das peças, como também garante um
maior controle sobre as deformações estruturais, que em função dos vãos
e balanços do edifício, seriam maiores caso utilizássemos um sistema em
concreto armado convencional.

LAZER COMUM

LAZER COMUM

PASSARELA EM PERFIS
METÁLICOS DE ALMA CHEIA

ÁREA
TÉCNICA

PAINÉIS
FOTOVOLTÁICOS

CAPTAÇÃO
ÁGUA PLUVIAL

Unificando os três blocos de habitação, o corpo de escada e elevadores em
concreto armado e as passarelas de conexão em perfis metálicos de alma
cheia proporcionam estabilidade para inteiro conjunto estrutural.
Para o fechamento periférico dos blocos são utilizados painéis de fachada
em concreto pré-fabricado. Executados fora do canteiro de obra oferecem
maior qualidade e melhor acabamento final. Transportados para o canteiro no
momento de suas instalações, são alçados e engastados a insertos metálicos
previamente concretados nas vigas e lajes do edifício.
As paredes internas serão em gesso acartonado estruturadas por perfis
de aço galvanizado ( tipo “drywall”) ou, dependendo de necessidade do
ambiente, em blocos leves de concreto celular autoclavado (tipo “Siporex”).

PAREDE EM “DRYWALL”
PAINEL DE FACHADA
EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO

Caixilhos e brises deslizantes em perfis customizados de alumínio, elementos
vazados de fechamento em concreto pré-fabricado (tipo “Neorex”) e guardacorpos em ferro chato galvanizado e pré-pintado, completam os elementos
de fechamento, vedação e proteção o edifício.

CAIXILHO EM
ALUMÍNIO

Os sistemas construtivos, as técnicas e os materiais propostos são pensados
para sua produção em série, com seu desenvolvimento e aplicação
contemplando a pré-fabricação e a montagem racional, rápida e limpa no
canteiro. São de simples conhecimento e largamente difundidos no mercado
da construção, sendo seus custos de produção e instalação compatíveis
com as necessidades de adequar-se financeiramente ao Programa “Minha
Casa Minha Vida”.

BRISES DESLIZANTES
EM ALUMÍNIO
PAREDES INTERNAS EM
BLOCOS LEVES TIPO “SIPOREX”
ELEMENTOS VAZADOS EM
CONCRETO TIPO “NEOREX”

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DESEMPENHO AMBIENTAL
No projeto são priorizadas estratégias passivas e bioclimáticas, como o
aproveitamento da ventilação natural e da boa luminosidade com o controle
da incidência solar direta.

ESTRUTURA
EM CONCRETO

Dentro dos limites necessários de custos, todas as aberturas externas são
generosas e voltadas para um contínuo espaço avarandado. Ao longo dessas
varandas, um conjunto de três brises móveis, em perfilados de alumínio,
permite que os moradores de cada unidade possam controlar individualmente
o sistema de proteção solar em seus apartamentos. Bandeiras basculantes
sobre as portas de acesso e portas internas das unidades promovem a
ventilação natural cruzada, potencializando os níveis de conforto interno.

GRADIL
PRÉ-PINTADO EM
FERRO CHATO GALVANIZADO

ESTACIONAMENTO

O projeto prevê a gestão sustentável da água através do tratamento e reuso de
águas cinzas (águas de chuva e dos lavatórios) que serão utilizadas em bacias
e na lavagem de pisos e irrigação de jardins por gotejamento automatizado.
Utilizam-se também metais e louças com dispositivos economizadores de
baixa vazão e baixo consumo em todas as unidades.
Painéis fotovoltaicos na cobertura contribuirão para a alimentação dos
sistemas de iluminação das áreas comuns, que contarão com distribuição
em circuitos independentes e dispositivos economizadores, tais como
sensores de presença e fotocélula com capacidade de controle por meio de
programação de horário. O eventual excedente dessa energia gerada poderá
retornar para a rede pública, amortizando os custos de energia do condomínio.
Serão também instalados medidores individualizados por unidade de
eletricidade, água e gás, o que, comprovadamente, reduz o consumo geral
por parte dos moradores.

VAZIO PARA SUBSOLO
ÁREA PERMEÁVEL E VENTILAÇÃO DA GARAGEM
ARMAZENAMENTO DE ENERGIA
RESERVATÓRIO DE REUSO
EXCEDENTE PARA A REDE PÚBLICA
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