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 A proposta de habitação social para a cidade de 
Sobradinho/DF consiste em criar ambientes 
integradores, com uma planta 100% adaptada, 
resgatando os melhores aspectos de se viver em 
comunidade. 

O conceito parte da ideia de qualicar o dia-a-dia do 
habitante, gerando ambientes integrados, de uso 
universal e onde a forma do edifício favoreça o melhor 
conforto térmico possível obedecendo critérios de 
economicidade.

A proposta partiu do lançamento de um módulo 
universal (7,10x7,40m), adaptável as diversas 
condições humanas. Os ambientes são integrados 
dando mais amplitude visual possibilitando diversos 
layouts internos e espaços otimizados para  as 
diferentes famílias.  
A proposta é criar uma tipologia intermediária entre a 
unidade habitacional mínima e a unidade habitacional 
PNE. Assim, simplicando estruturalmente o sistema, 
ao criar um módulo racional.

 A volumetria consiste em uma barra horizontal sobre pilotis 
que abriga as unidades habitacionais e a circulação social.
O térreo possui dois acessos distintos e dois salões de festas 
integráveis, além de ampla área livre para convivência dos 
moradores.

Para otimizar o uso do lote, as circulações verticais são 
posicionadas nas extremidades da edicação, criando, assim, 
dois volumes verticais em destaque. Por estarem nos 
extremos, a área é melhor aproveitada para o que realmente 
importa: os moradores e suas residências. 

A circulação de acesso aos apartamentos  ganha um novo 
uso, o de varanda comunitária e interação social, devido as 
suas reentrâncias e saliências. Este prolongamento da laje 
colabora afastando o sol castigante do Norte e Oeste das 
esquadrias. 

O objetivo é reinventar o modo de se fazer habitação social a 
partir de um prédio mais integrado ao entorno e onde os 
espaços internos são valorizados e democráticos.
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