
Memorial descritivo

O projeto final é resultado da continuidade e evolução
do projeto apresentado em Introdução ao Trabalho de
Conclusão de Curso. Sendo assim, foram feitas
modificações, embasadas em considerações dos
membros da banca sobre o projeto inicial, e
detalhamentos que contribuam para o entedimento do
projeto.

Para o projeto final, também torna-se necessário
comprovar a eficiência do edifício, através de simulações
computacionais e da etiquetagem do projeto.

Considerações dos membros da banca sobre o
projeto inicial

Sistema construtivo:

•O sistema construtivo escolhido não se relaciona com a
proposta arquitetônica adotada, escolher um sistema
que demonstre inovação (apropriação da linguagem do
aço). A estrutura proposta também está excessiva, o que
contrasta com a delicadeza do aço.

•Especificar estruturas, materiais e componentes
baseando-se em critérios de sustentabilidade para
certificação. Fazer a etiquetagem do edifício final.

Composição arquitetônica:

•Rever a composição da laje de cobertura, que integra
os volumes. Sugestão de soltar a lateral da laje do
edifício, para que tal elemento ganhe força.

•Colocar mais cor nas fachadas, de maneira a acentuar
a diferenciação entre os volumes.

•Fazer um pórtico que interligue o edifício ao
estacionamento, para o palestrante de renome não
pegar chuva.

•No primeiro pavimento, utilizar a cobertura para
exposição de tecnologia fotovoltaica. Fazer uma espécie
de praça na cobertura, que guie a demonstração da
“tecnologia experimental”.

Urbanismo:

•Repropor o urbanismo: relocar a ciclovia, que está
sendo cortada pelo estacionamento proposto, melhorar
a conexão da praça central como o edifício, criar pista
de desaceleração, mostrar claramente como o
estacionamento funciona.

Diretrizes funcionais

• Separação em 3 blocos: um destinado aos
escritórios, que requerem silêncio; outro bloco para
laboratórios de experimentação, no qual tenha-se
liberdade para produzir ruídos; e o último bloco que
conteria as áreas comuns, como salas multiuso e auditório.

• Separação clara entre a parte pública do edifício e a
privada.

• Marcação dos principais eixos de circulação.

Diretrizes formais

• Utilização de uma geometria simples, modulada, que
se relaciona às edificações mais antigas do campus e
potencializa a racionalização da construção.

• Criação de um elemento que envolve os diversos
blocos e que tem a função de proteção da radiação solar e
da chuva.

• Permitir que o edifício seja testado, ou seja, prever
estruturas que permitam, por exemplo, a troca dos
materiais da fachada.

Demais diretrizes

• Priorizar uma boa vista do entorno;
• Ser esteticamente agradável, um produto funcional e
belo, realizado através de uma composição artística com
proporções harmônicas;
• Contemplar acessibilidade, promovendo o acesso ao
edifício de maneira que se atenda às necessidades de
pessoas com dificuldade de locomoção e se ofereça
condições de utilização do espaço com segurança e
autonomia

Conceito

Entende-se que o edifício deveria ter imagem coerente com
a Universidade de Brasília, bem como com a função ao qual
o edifício se propõe: testar tecnologias relativas à eficiência
energética em edificações. As estratégias bioclimáticas
também são valorizadas, uma vez que se trata da
construção de um edifício NZEB. Sendo assim, o projeto
seria regido pelos seguintes princípios:

•Integração ao campus Darcy Ribeiro.

•Racionalidade e tecnologia: otimizando a construção e
diminuindo os danos ambientais.

•Aproveitamento das condicionantes climáticas e visuais:
maximizando o potencial dos recursos naturais, para que,
dessa maneira, a quantidade de energia demandada seja
menor; aproveitamento das melhores vistas.

•Caráter experimental do edifício: o próprio edifício é objeto
de experimentação em sua vida útil; podem ser testados
diversos componentes na fachada, por exemplo .

Diretrizes bioclimáticas e tecnológicas

• Implantação do edifício de maneira a aproveitar os
ventos predominantes sudeste, leste e noroeste e o
aproveitamento máximo de radiação solar para produção
de energia na fachada noroeste.

• Forma: Aproveitamento da iluminação e ventilação
natural: pela forma alongada da arquitetura e criação de
um pátio interno.

• Controle da carga térmica solar: pela distribuição de
aberturas conforme a orientação solar e uso de elementos
de proteção solar nas mesmas.

• Permeabilidade: Aproveitamento dos ventos
predominantes sudeste, leste e noroeste: pela criação de
aberturas em ambas as fachadas sudeste-leste e
noroeste-oeste.

• Produção de energia: Utilização de painéis
fotovoltaicos na cobertura e em parte da fachada
noroeste-oeste.

• Poço provençal e chaminé térmica: Estratégias de
dimunição da demanda de energia do edifício.


