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Projeto arquitetônico  

sofrerá alteração 
A Cooperativa está sempre atenta para oferecer a 
melhor solução arquitetônica para os cooperados. 
Por outro lado, estamos sujeitos a determinadas 
especificações técnicas, as quais também podem 
ser manejadas a favor dos cooperados. A Adminis-
tração de Brasília vem exigindo, em edificações 
similares, que a unidades comerciais tenham um 
acesso exclusivo, diferenciado do acesso previsto 

para as unidades residenciais. Para atender a essa exigência, o empreendimento contará com mais 
um elevador, exclusivo para as lojas, que fará apenas o percurso primeiro subsolo – térreo. Assim, 
agora, além dos dois elevadores que servirão às unidades residenciais, teremos esse terceiro equi-
pamento. A exigência exigirá o sacrífico de um pedaço da loja 3, voltada para a W8. Como estáva-
mos na expectativa de que essa alteração viesse mesmo a ser necessária, não procedemos, por 
precaução, à individualização das unidades comerciais. Uma vez que agora a questão restou paci-
ficada, conforme reunião realizada em 30/7 entre a Diretoria da Cooperativa e o arquiteto Eduar-
do Estrela (foto), assim que o escritório preparar as novas plantas, procederemos à individualiza-
ção das lojas. Isso deverá ocorrer provavelmente em setembro. Nesse meio tempo, a Cooperativa 
vem desenvolvendo estudos de mercado para entender a real variação de valor de mercado entre 
as lojas da W8 e W9, e pretende apresentar aos cooperados lojistas na brevidade possível, medi-
ante agendamento de reunião que será comunicada tempestivamente. Aproveitamos o ensejo 
para publicar o novo layout das kits (veja 
exemplo ao lado), o qual foi objeto de co-
mentário na edição anterior. Conforme haví-
amos informado, haverá a disponibilização de 
um ponto de água para instalação de máqui-
na de lavar roupa na parte molhada da uni-
dade, ou seja, na parede do banheiro. Com 
isso, a geladeira pode ser colocada na parede 
lateral da kit, distante da pia e do tanque, de forma a ser possível formar uma pequena cozinha, 
desde que com a utilização de um móvel que faça as vezes de mesa. Alternativamente, será possí-
vel instalar um frigobar no lugar da máquina de lavar. A alteração é bem-vinda porque valoriza 
sobremaneira as kits, pois são raras as unidades que contam com a possibilidade de instalação de 
uma máquina de lavar roupa. 



Cronograma. Apesar de toda a morosidade verificada nos órgãos que aprovam os projetos arqui-
tetônicos, estamos, de modo geral, dentro dos prazos inicialmente previstos. Estamos trabalhando 
com a data de setembro de 2017 para entregar as chaves para cada cooperado. Veja abaixo:  

Etapa Previsão 

Aprovação do projeto arquitetônico Até o final do ano 

Alvará de construção Até meados de 2015 

Obras De meados de 2015 a meados de 2017 

Entrega das unidades já escrituradas Setembro de 2017 (60º mês) 

Sondagem dos terrenos 

sugere a utilização de 

fundação profunda 
Recebemos recentemente o laudo 
referente aos estudos geotécnicos 
realizados em nossos terrenos pela 
empresa Reforsolo. Esses estudos bus-
caram compreender a composição do 
solo de forma a avaliar os custos com o 
terceiro subsolo e possibilitar a escolha 
do tipo de fundação mais adequada 
para nosso empreendimento. Verifi-

cou-se que a área em estudo é composta, de forma predominante, por uma camada de argila are-
nosa até a profundidade aproximada de 25 metros, sobrejacente a uma camada siltosa, com len-
çol freático na profundidade de 12 metros (abaixo do terceiro subsolo, portanto). 

Em termos menos técnicos, isso significa que a densidade ou a resistência do solo nos níveis mais 
superficiais é baixa, o que impossibilita as opções mais econômicas de fundação, conhecidas como 
"fundação superficial". Ocorre que o solo mais resistente só aparece a níveis mais profundos, 
abaixo do lençol freático. Será necessário, portanto, lançar mão de “fundação profunda”. Por ou-
tro lado, não constam formações rochosas que dificultem a escavação, o que é uma boa notícia. 
Entre as alternativas de "fundação profunda", há uma opção mais barata, conhecida como “tubu-
lão”, e outra mais cara, conhecida como “estaca”. A opção de tubulão infelizmente demonstrou 
ser inviável por conta do lençol freático detectado, restando a opção de estaca. Na avaliação pré-
via – de posse do projeto de arquitetura, do laudo de sondagens, das cargas da edificação, do tipo 
de solo e do lençol freático – há previsão de que seja utilizada a modalidade conhecida como “hé-
lice contínua monitorada”. Esse tipo de estaca é executada por meio de um trado contínuo e a 
injeção do concreto é feita por um tubo central quando da retirada da hélice do solo. Uma vez 
concluída a concretagem, é introduzida a ferragem necessária.  

É importante esclarecer que a opção por esse tipo de fundação não se deve à opção pelo terceiro 
subsolo, pois é a baixa resistência do solo nos níveis superficiais, o que exigirá uma fundação pro-
funda. De modo geral, temos que o terceiro subsolo não trará impacto desproporcional para o 
total de custos, sendo portanto recomendada a sua construção pela valorização que trará. Quanto 
à possível preocupação de muitos em relação ao impacto desse tipo de fundação no custo total da 
obra, tranquilizamos a todos no sentido de que nossos estudos preliminares levaram em conta um 
valor médio de construção para cada etapa da obra, inclusive sua fundação, e conta ainda com 
uma pequena margem de segurança para imprevistos. Somente após a conclusão do projeto exe-
cutivo de arquitetura (projeto de maior detalhamento), procederemos ao processo de orçamenta-
ção detalhada, que nos orientará nas negociações com as possíveis construtoras. 


