
A construção de um Centro Comunitário na cidade de Samambaia, local-
izada no Distrito Federal, tem como objetivo, proporcionar para a população 
local diversas atividades voltadas à cultura, lazer e educação, garantindo 
uma maior integração social, promovendo acesso ao conhecimento e 
também uma valorização da região, mostrando portanto, o potencial trans-
formador da arquitetura e do urbanismo nas mais diversas escalas.

O terreno está localizado na quadra 213 e o fato de existir um espaço livre 
na frente foi uma característica decisiva na escolha do local. Englobar a via 
de veículos que passa entre os dois espaços, ao terreno, tem como objetivo 
integra-los da maneira mais eficaz, criando um espaço público de qualidade 
e colocando o pedestre como prioridade.

Foram 3 os princípios norteadores para o partido volumétrico: a busca 
pela conexão com o espaço público, por isso a forma em “U”, voltada para a 
praça; a manutenção de uma permeabilidade visual de quem chega ao 
edifício, proporcionada pelo pilotis criado no bloco central; e por fim, a con-
cordância com o baixo gabarito do entorno, criando um pavimento semi 
enterrado, possibilitado pela alteração na topografia, até então, pratica-
mente plana.
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A escolha pelo uso do tijolo aparente se justifica pelo seu 
aspecto mais natural, a disponibilidade de mão de obra, o baixo 
custo e a baixa necessidade de manutenção, uma vez que o 
tijolo envelhece bem sob os intemperes. Além disso, procu-
rou-se um material que a comunidade pudesse se identificar e 
que não fosse destoar tanto do entorno imediato, que é mais 
simples. 

Os pilares em concreto e de seção circular, seguem uma 
malha e exercem tanto uma função estrutural quanto estética, 
uma vez que foram recuados das paredes, livrando-as para 
serem trabalhadas em tijolo, e ficam aparentes na edificação.

Eles se apoiam diretamente na laje, ou seja, sem a presença 
de vigas. Isso foi possibilitado pelo uso da laje bubble deck. 

O programa foi pensado de forma que a comunidade tenha 
como completar um ciclo produtivo, ou seja, um programa que 
garanta oportunidades de aprender, produzir e vender.

Para isso, o Centro Comunitário conta com salas de aula e 
oficinas, uma cozinha experimental, biblioteca, áreas de con-
vivência, lanchonete, loja colaborativa, auditório, espaço de 
exposições/celebrações, além de sanitários, depósitos, áreas 
técnicas e um setor adminstrativo.

Ele foi distribuido na edificação levando em consideração 
dois principais pontos: o estudo bioclimático do terreno e a 
setorização, buscando simplificar os fluxos.

O acesso principal se dá pelo pilotis. À direita está localizado 
o setor administrativo, com possibilidade de acesso também 
pela fachada lateral. É por esse bloco que se dá o acesso ao 
setor cultural, por meio dos elevadores ou da escada.

Do pilotis, virando à esquerda, encontra-se o bloco de 
serviços, onde estão localizadas a lanchonete e a loja colabora-
tiva. Pelos elevadores desse bloco, é feito o acesso ao setor de 
educação, localizado no pavimento semi enterrado.

CENTRO COMUNITÁRIO DE SAMAMBAIA

A concepção da praça se deu principalmente a partir dos percursos. Uma 
vez que a topografia foi alterada e criou-se um talude para possibilitar a 
existência do pavimento semi enterrado, surge a necessidade de se tra-
balhar a acessibilidade no terreno.

Uma passarela suspensa garante a travessia do talude de forma paralela 
ao edifício.

Outra passarela e uma rampa, garantem a acessibilidade de quem está 
no edifício, no térreo ou no pavimento semi enterrado, chegar ao outro lado 
da praça, atravessando o talude.

Além disso, a possibilidade de percursos cresce com a criação de espaços 
de permanência, gerados a partir de círculos e que podem abrigar uma 
diversidade de usos que complementam o programa do edifício.
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DIAGRAMA DE FLUXOS

PASSARELAS PRAÇA MOBILIÁRIO
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PLANTA PAVIMENTO SEMI ENTERRADOPLANTA TÉRREO

Como solução para ventilar e iluminar os ambientes do pavimen-
to semi enterrado que não estão voltados para a praça, foram 

criados 2 jardins, um no bloco cultural, maior e aberto, e outro no 
bloco das salas, menor e fechado com uma grelha. Essa estratégia 
contribui para um menor uso de aparelhos de ar condicionado e 
de iluminação artificial, tornando a edificação mais ecoeficiente. 
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motivação
Uma investigação social realizada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2012  traçou o 

panorama da situação dos adolescentes em conflito com a lei no Brasil, buscando con-
hecer o perfil social destes. A pesquisa foi feita com base nas entrevistas com cerca de 
1.900 adolescentes e com dados coletados de 14.613 processos judiciais de execução de 
medidas socioeducativas de restrição de liberdade em tramitação nos 26 estados e no Dis-
trito Federal.

O estudo revelou que cerca de 60% dos jovens entrevistados possuíam entre 15 e 17 
anos e que mais da metade deles não frequentava a escola antes de ingressar na unidade. 
A maioria dos adolescentes infratores parou de estudar aos 14 anos, entre a quinta e 
a sexta série, o que demonstra a necessidade de se adotar no país políticas específicas vol-
tadas ao combate da evasão escolar no ensino fundamental. Além disso, 8% deles não che-
garam sequer a serem alfabetizados.

Em relação à estrutura familiar, o CNJ constatou que 14% dos jovens infratores pos-
suem pelo menos um filho, apesar da pouca idade, e apenas 38% deles foram criados 
pela mãe e o pai.  

Além disso, 7 em cada 10 adolescentes ouvidos pelo Justiça ao Jovem se declararam 
usuários de drogas, sendo  este percentual mais expressivo na Região Centro-Oeste 
(80,3%). A maconha aparece como o entorpecente mais consumido, seguida da cocaína e 
do crack. 

A adolescência é uma fase complexa e dinâmica do ponto de vista físico e emocional na 
vida do ser humano e, portanto, crucial para o seu desenvolvimento, sendo um período 
propício para a formação de hábitos e padrões de comportamentos. 

É nesse período que ocorrem intensas transformações físicas e psicológicas, além de 
existir uma maior preocupação com as influências do meio pois o indivíduo começa a se 
tornar mais independente dos pais e a explorar situações variadas com as quais pode 
ainda não saber muito bem como lidar.

Sendo assim, as crianças e os adolescentes constituem os indivíduos em maiores 
condições de vulnerabilidade aos problemas que decorrem da defasagem estrutural e do 
descompasso do funcionamento da sociedade contemporânea. 

De acordo com Abramovay (2002), vulnerabilidade social é definida como a situação em 
que os recursos e habilidades de um dado grupo social são insuficientes e/ou inadequadas 
para lidar com as oportunidades oferecidas pelo estado, pelo mercado e pela sociedade. 

A existência de deficiências no acesso dos jovens à direitos básicos como educação, 
saúde, cultura, lazer e trabalho, colabora para a manutenção da situação de vulnerabili-
dade pois restringe a integração dos mesmos às estruturas geradoras dessas oportuni-
dades.

A partir de uma análise das regiões admistrativas do Distrito Federal, observou-se que 
Samambaia mostrava uma necessidade nesses aspectos. De acordo com dados do PDAD 
de 2018, dos jovens entre 18-29 anos, 35,5% não estuda nem trabalha. Outro ponto levado 
em consideração foi o índice de vulnerabilidade juvenil que, em dados de 2013, disponibili-
zados pela CODEPLAN, foi indicado que o índice da região era considerado muito alto 
(54,37) e o oitavo pior, das 31 Regiões Administrativas.

A partir da escolha por Samambaia, algumas problemáticas foram levantadas a partir de 
uma análise macro da cidade, onde foi observado que a região possui um grande potencial 
de crescimento pois a cidade está passando por um processo de verticalização não plane-
jado e consequentemente, terá uma futura necessidade de mais equipamentos urbanos 
para conseguir abastecer toda a cidade e a população que ali reside. 

A cidade também possui uma desigualdade em relação à infraestrutura das quadras, 
dependendo da localidade. As que estão localizadas à leste, mais próximas de Taguatinga 
e que foram as primeiras a serem implementadas, possuem uma melhor infraestrutura, 
inclusive contando com linha de metrô e ciclovia. 

Outra questão muito importante de ser trabalhada é a divisão da cidade por um extenso 
corredor onde está localizada toda a rede de energia elétrica que abastece o DF. Essa seg-
regação da área em dois lados causa um impacto enorme na acessibilidade e mobilidade 
da população do lado norte para o lado sul da cidade.

O objetivo-chave para o futuro de Samambaia é, portanto, dar o maior foco sobre as ne-
cessidades das pessoas que utilizam a cidade, tornando-a uma cidade viva, segura, suste-
ntável e saudável, como propõe o livro de Jan Gehl. 

O ponto de partida para torná-la uma cidade melhor podem ser intervenções urbanísti-
cas e paisagísticas, no aspecto macro, visando essa melhoria na qualidade de vida e 
também na acessiblidade e principalmente na mobilidade da cidade.

COM ESSA PROPOSTA, A EXPECTATIVA É QUE 
OS DESLOCAMENTOS A PÉ E DE BICICLETA 

SEJAM SEMPRE PRIORIDADE, UMA VEZ QUE A 
DIMENSÃO DA CIDADE PERMITE ISSO E O 
QUE FALTA É UMA INFRAESTRUTURA DE 

QUALIDADE

 Para Samambaia, a proposta é que as ciclovias ocupem os canteiros centrais das 
avenidas que cortam a cidade, tanto no sentido transversal quanto no sentido longitu-
dinal, criando um sistema contínuo e além disso, elas devem ser pensadas com uma 
boa dimensão e com um trabalho de arborização para garantir conforto térmico.
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O terreno escolhido para a construção do Centro Comunitário está localizado na 
quadra 213 de Samambaia.

Pode-se observar, com o diagrama  acima que, a grande parte das edificações no 
entorno da quadra em que o Centro Comunitário será inserido é de uso residencial, 
sendo a maioria de habitações unifamiliares mas podendo-se encontrar alguns 
edifícios em altura. 

Todas as quadras possuem uma pequena área de comércio/ serviços, normal-
mente voltadas para as avenidas principais. Os lotes de uso institucionais abrigam, 
na grande maioria, escolas e igrejas.

   Neste mesmo diagrama, com imagem retirada do sistema GeoPortal, também é 
possível perceber o que já foi citado anteriormente: a enorme quantidade de lotes 
vazios, representando portanto que a região possui um potencial grande de cresci-
mento.

   Sendo assim, observando essa análise dos usos do solo, conclui-se que existe 
uma carência de equipamentos voltados ao lazer e à cultura para a população que 
reside nesta região. Isso justifica a escolha do terreno para abrigar o novo Centro Co-
munitário na cidade de Samambaia.

LEGENDA: uso residencial uso institucional uso comercialterreno quadra 213

O terreno possui uma área de 3.024 m², de acordo com a medição cedida pelo 
sistema Geoportal da SEGETH - Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habi-
tação.

De acordo com a legislação, este terreno pertence à  categoria “INST EP” de uso e 
ocupação, o que significa que ele deve abrigar um equipamento público de uso insti-
tucional.

Ainda de acordo com a legislação, sua taxa de ocupação máxima é de 70%, o que 
equivale à uma área de 2.116,80 m² e o potencial construtivo é 6048 m², o dobro da 
área do terreno uma vez que o coeficiente de aproveitamento é igual a 2. 

Não existem afastamentos obrigatórios, o subsolo é permitido e a altura máxima 
é 19 metros.

LEGENDA: terreno quadra 213

proposta em uma escala macro proposta em uma escala micro

01 _ CICLOVIAS

A solução para o corredor central é, antes de mais nada, o aterramento das fiações da 
linha de alta tensão de Furnas, uma vez que, para qualquer proposta realizada, isso seja 
primordial. Além disso, transformar os "caminhos de desejo" em vias pavimentadas aju-
dará a interligar os dois lados. 

Como a ideia é transformar Samambaia em uma cidade viva, onde a dimensão 
humana não seja deixada de lado e o pedestre seja prioridade em relação ao carro, seria 
interessante se essas novas vias fossem exclusivas para os deslocamentos a pé. 

Sendo assim, associado à um trabalho de arborização e uma boa iluminação para 
garantir segurança, esse corredor poderá se tornar um parque a ser usado tanto como 
passagem, como um local de permanência, podendo abrigar as mais diversas atividades 
e sendo muito mais agradável e trazendo muito mais qualidade de vida para a popu-
lação local do que simplesmente abrigar uma rede elétrica.

02 _ ATERRAMENTO DAS FIAÇÕES

Por fim, para melhorar a qualidade dos percursos e incentivar os deslocamentos a 
pé para distâncias mais curtas, propõem-se uma maior quantidade de faixas de pedes-
tres nas avenidas, fazendo com que os carros andem mais lentamente e parem com 
maior frequência, garantindo assim, mais segurança para os pedestres e ciclistas. 
Além disso, a manutenção das calçadas é essencial, juntamente com a arborização 
necessária para sombrear o caminhar.

   Para uma mudança mais drástica porém a que realmente iria condizer com os ob-
jetivos de tornar a cidade para pessoas antes de uma cidade para carros, a proposta 
seria o rebaixo das vias com túneis, garantindo que o pedestre não precisaria se 
preocupar com o tráfego de veículos ou em trocar de nível para uma travessia. No 
entanto, para uma cidade já praticamente consolidada, essa proposta poderia ser um 
tanto quanto fora de questão.

03 _ FAIXAS DE PEDESTRES

terreno

diagrama de usos do solo

LEGENDA: terreno RO 1 RO 2 CSIIR

diagrama de ocupação do solo

LEGENDA: terreno altura de até 5 metros altura de 5 a 10 metros

O entorno imediato é, em quase sua totalidade, residencial do tipo RO 1 e 
RO 2, que, de acordo com a LUOS, siginifica que o uso residencial é obrigatório 
porém, o uso não residencial é facultativo. 

   Os lotes voltados para a 1ª avenida Norte permitem uma diversidade 
maior de usos: comércio, serviços, institucional, industrial e residencial. Eles 
pertencem à categoria CSIIR, de acordo com a LUOS.

Além disso, foi feito um diagrama de ocupação do solo onde pode-se observar 
que o gabarito deste entorno imediato, em sua grande parte, não ultrapassa os 5 
metros, ou seja, são edificações bem baixas, o que pode ser uma condicionante 
importante para o partido do projeto. 

   Foram identificados alguns poucos edifícios que alcançam os 10 metros, con-
forme mostra o diagrama ao lado.

 Uma característica decisiva na escolha do terreno foi o fato de existir um espaço 
livre na frente. Surge então a necessidade de se trabalhar a relação da futura edifi-
cação e o espaço livre a ser explorado, com o objetivo de se tornar um espaço pú-
blico de qualidade e consequentemente, também ser capaz de qualificar a área.

 Os espaços livres são importantes suportes para a vida em sociedade, atuando 
de diversas maneiras na cidade. Eles influenciam na sua funcionalidade, no seu 
conforto e na interação dos seus habitantes, proporcionando vitalidade para o 
local.

   Contanto, é essencial que se tenha uma preocupação com uma infraestrutura 
urbanística, paisagística e arquitetônica para que este local tenha o melhor uso e 
conservação e não acabe se depredando e acolhendo usos indevidos ou indeseja-
dos.

 O objetivo principal é reforçar a função social do espaço da cidade e fazer com 
que a edificação e a praça na frente se tornem um local de encontro, um local para 
trocas sociais e econômicas, um local onde as culturas e as experiências se mis-
turem.

Para que essa integração entre o edifício e a praça aconteça de forma ainda mais 
eficaz, propõem-se que a via existente entre os dois espaços se torne exclusiva 
para pedestres.

   Essa mudança evitará que os usuários tenham que se preocupar com o tráfego 
de veículos ao atravessar de um lugar para o outro. A ideia é criar uma unidade, 
uma continuidade, conceitos que serão trabalhados em conjunto com o partido 
arquitetônico da edificação.

Quanto ao trânsito de veículos, não há motivo de preocupação pois não haverá 
prejuízo. Por ter praticamente todos os lotes com uso residencial, a quadra tem 
um fluxo pequeno de carros, se restringindo basicamente aos moradores locais 
nos seus fluxos pendulares (casa-trabalho, e vice versa ou casa-escola e vice-ver-
sa), em horários específicos.

   Ao implantar o Centro Comunitário no local é esperado que o fluxo de pessoas 
aumente mas a ideia é exatamente essa: o fluxo de pessoas irá aumentar mas não 
o de carros. Isso porque, como já foi proposto anteriormente em uma escala 
macro, o sistema de transportes públicos da cidade associado à infraestrutura de 
ciclovias e de calçadas, se tornará tão eficiente que o carro será a última opção na 
preferência dos moradores de Samambaia.
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O lançamento da estrutura foi feito a partir de uma modulação pré definida já na fase de estudo de 
planta, e de uma escolha pelo uso dos pilares de seção redonda, em concreto, recuados das paredes e apar-
entes na edificação, exercendo tanto uma função de fato estrutural, quanto estética, e livrando as paredes 
da fachada para serem trabalhadas em tijolo.

Uma vez que optou-se por deixar os pilares aparentes, a ideia era não fazer uso de forro, fazendo com 
que as lajes continuassem seguindo esse conceito de mostrar a estrutura. Porém, visando deixar o espaço 
visualmente mais livre, a vontade era que não fosse necessário fazer o uso das vigas. 

Para isso, optou-se pelo uso da laje bubble deck. Também chamadas de lajes biaxiais alveolares, esse tipo 
de laje surgiu na Dinamarca e tem como diferencial, o uso de esferas ocas de plástico que substituem a 
parte do concreto que não estaria exercendo uma função estrutural.

A resistência é a mesma de uma laje plana maciça, porém cerca de 25% a 35% mais leve. Além disso, tem 
como vantagens uma maior agilidade na construção, menor custo e um menor impacto ambiental, deixan-
do de emitir até 23,5kg de CO2/m² de laje.

A fabricação dos painéis metálicos é feita em fábrica enquanto o escoramento é executado em obra. 
Depois disso, é feita a montagem dos elementos pré-moldados (esferas plásticas) e a instalação da armação 
complementar para, efim, realizar a concretagem final.

Como o maior vão entre pilares é de quse 10 metros, a espessura da laje exigida é de 23 cm com bolhas 
de 18cm de diâmetro. Os pilares possuem 50 cm de diâmetro. 

solução estrutural

Combinado com a estrutura em concreto, o tijolo aparente foi a escolha para vedação. 

Seu aspecto mais natural, a disponibilidade de mão de obra, o baixo custo e a baixa necessi-
dade de manutenção, uma vez que o tijolo envelhece bem sob os intemperes, foram alguns dos 
principais motivos que levaram a essa escolha.

Além disso, procurou-se um material que a comunidade pudesse se identificar e que não fosse 
destoar tanto do entorno imediato, que é mais simples.

O tijolo aparente cumpre, portanto, todos esses requisitos.

Abaixo estão algumas imagens de projetos que serviram de referência principalmente nesse 
aspecto de materialidade, para o projeto do Centro Comunitário. Uma arquitetura simples, com 
um aspecto natural mas ainda assim, de grande relevância e potencial arquitetônico.

O concreto e o tijolo são complementados com o ferro pintado em um tom chocolate, ou 
marrom barroco, e encontrado nos guarda-corpos, molduras das esquadrias e nas portas. 

A granitina em tons de cinza foi a escolha para todo o piso do Centro Comunitário. É um piso 
de base cimentícia (areia, água e cimento) com adição de grânulos de pedras naturais diversas, 
moldado in loco. Tem como vantagens a sua alta durabilidade, alta resistência e facilidade de ma-
nutenção.

materialidade

São 3 acessos ao Centro Comunitário: o acesso principal se dá pelo pilotis, pela fachada lateral esquerda é feito o 
acesso dos funcionários e pela lateral direita é onde acontece a carga e descarga.

imagem ilustrativa do acesso pelo pilotis, produzida pela autora imagem ilustrativa do acesso dos funcionários, produzida pela autora imagem ilustrativa da carga e descarga, produzida pela autora

implantação e acessos

solução ventilação
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A laje do volume do pilotis transpassa as lajes dos outros 
dois volumes, possibilitando a ventilação dos banheiros em 
um dos lados e a criação de uma laje técnica no outro bloco, 
onde os equipamentos podem ficar inaparentes na fachada.

Além disso, as clarabóias foram outro recurso utilizado 
para ventilar e iluminar os ambientes, evitando que fosse 
preciso fazer muitas aberturas nas fachadas.

LAJE TÉCNICA

DETALHE. laje técnica entre lajes

DETALHE. ventilação com brises
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A concepção da praça se deu principalmente a partir dos 
percursos. Uma vez que a topografia foi alterada e criou-se 
um talude para possibilitar a existência de um pavimento 
semi enterrado, surge a necessidade de se trabalhar a 
acessibilidade no terreno.

Um passarela suspensa foi criada para garantir a acessi-
bilidade de quem está no térreo e deseja atravessar o 
talude e chegar ao outro lado da praça. E a rampa garante 
esse mesmo percurso pra quem parte do pavimento semi 
enterrado.

Existe ainda uma outra passarela que atravessa o talude 
no sentido longitudinal, em relação à edificação.

Sendo assim, se torna possível acessar o terreno por 
todos os lados da quadra e a relação de continuidade entre 
o edifício e o espaço público se torna natural.

A praça começa a ser pensada de forma a complemen-
tar o programa do edífico e se tornar um espaço público de 
qualidade para a comunidade local. 

A paginação dos espaços criados a partir de círculos 
busca estabelecer um contraste com a volumetria do edífi-
cio e com os eixos das passarelas e da rampa mas, sem 
perder a característica de racionalidade.

Esses espaços, além de ajudarem a criar uma maior pos-
sibilidade de percursos, podem abrigar uma diversidade 
de usos como feiras esporádicas e aulas ao ar de livre de 
yoga e meditação, por exemplo.

O paisagismo entra como um aliado, garantindo a 
melhor experiência bioclimática com o sombreamento dos 
espaços e também proporcionando um maior contato com 
a natureza.
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