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Hotel Paineiras Rio de Janeiro 

Descrição
A área de planejamento em questão comporta por um lado o 

intenso fluxo turístico dos que vão somente visitar o Corco-

vado, o Parque nacional da Tijuca e o Cristo Redentor, per-

manecendo por pouco tempo. Por outro lado a tranqüilidade 

do histórico Hotel das Paineiras e do centro de seminários 

e congressos cujos visitantes planejam uma estadia mais 

longa. O projeto se volta para ambos fluxos de visitação, de 

forma a servir tanto àqueles que terão uma estadia mais pro-

longada quanto os que somente vão para passar o dia. 

O projeto apresentado propõe a preservação incondicional e 

dominância urbanística do Hotel Histórico „Das Paineiras“.

Concurso Público Nacional para Estudo Preliminar de  
Arquitetura e Urbanização - complexo - Hotel Paineiras



Instituto de Geociências e Repositório 
Nacional Unb Brasilia DF
- Sustentabilidade energética

- Orientação de acordo com as condições locais

- Ambiente micro climatizado

- Prédio compacto com consumo de área minima

- Ventilação e iluminacão naturais

- Climatização através da energia solar e energia geotérmica



Unisinos São leopoldo RS Parque Esportivo
O projeto contempla e materializa as  idéias e estratégias 

pedagódicas da Universadade, considerando a área do 

„Complexo de Desportos e Turismo“ como um todo: „mente 

Sana, Corpore Sane“, integrado conceitualmente e formal-

mento ao Centro Universitário existente.

Compromisso com o desenvolvimento regional: Desenvolvi-

mento das cadeias produtivas num raio de 100 km. Fortale-

cimento dos Pólos de Desevolvimento. Integração da Unisi-

nos e os parceiros regionais.

A Unisinos no papel de formador e multiplicador de Idéas:

Compromisso com energias alternativas. Plano de Energia 

Sustentável e de baixo custo: biogás.

A Transdisciplinaridade: compromisso com e Desenvolvi-

mento Cientifico e Tecnológico. Interligação de todas as áre-

as temáticas.

67,00_acesso nivel administracao 63,50_acesso nivel arena 60,00_acesso nivel piscinas

ventilação natural-piso duplo verão inverno



Comunidade é Seguridade
Um estudo do caso do Paranoá - DF
O projeto “ Comunidade é Seguridade” é um conceito desen-

volvido a partir da idéia “ do meu lugar ”.   Baseado no fato de 

que todos nós apreciamos o nosso espaço, o projeto reavalia 

a necessidade de se estabelecer o conexão de cada indiví-

duo com a cidade como um todo; muito mais que um projeto, 

este conceito poderia ser denominado mais especificamente 

como um sistema.

2 quartos - 77,31 m2

3 quartos - 93,80 m2

3 quartos - 63,01 m2

2 quartos - 67,90 m2
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ReferênciaEnning Architekten no Brasil: Objectivo



Enning-Architekten atua competitivamente no mercado 

de construção civil. Os projetos do escritório promovem 

um modo de vida sustentável, alcançado por meio de 

tecnologias e materiais ecoeficientes e do estímulo ao 

consumo consciente. Todas as atividades são baseadas 

em práticas economicamente viáveis e ambientalmente 

corretas. 

Arquitetura, Engenharia e Urbanismo. www.enning-architekten.com

Enning Architekten no Brasil: Objectivo
Enning-Architekten fornece uma grande gama de serviços de 

arquitetura e construção incluindo: Residenciais, Comerciais, 

Hotéis, Escritórios, Industriais, Laboratórios, Clínicas, Design 

de interiores, Adequação de projetos arquitetônicos existen-

tes. Enning-Architekten disponibiliza um atendimento comple-

to, realizando assim o sonho do seu cliente.

Celo DGNB

Criterio Alemão de construção sustentável

Qualidade 
Técnica

Qualidade 
Econômica

Qualidade 
Social e 
Funcional

Qualidade
 do ProcessoQualidade 

do Lugar

Qualidade 
Ambiental


