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Sobradinho foi construída, nos anos 60, a partir de um plano 
urbanístico que propunha um modelo de ocupação territorial 
baseado na agropecuária, com o objetivo de abrigar de forma 
definitiva as famílias imigrantes de outros estados do país que 
viviam na região. Nesse contexto histórico e urbano, caracteri-
zada por residências de baixo gabarito, presença de arborização 
e recuos frontais generosos, está inserido o projeto 
arquitetônico de unidades habitacionais coletivas apresentado 
a seguir.
As premissas principais adotadas para concepção do projeto 
arquitetônico estão ancoradas no conforto ambiental, na 
eficiência energética, na acessibilidade universal e na racional-
ização construtiva.
O lote onde está inserido o edifício habitacional está cercado 
por casas de apenas um pavimento e um equipamento educa-
cional de grande porte, dessa forma, a fim de promover a 
integração entre estes diferentes usos do solo e evitar descon-

tinuidades para os transeuntes, a implantação do edifício prior-
izou o pilotis em um único nível.  
A estratégia projetual adotada delimitou dois blocos principais 
que se desenvolvem ao longo de todo o lote e são unidos com 
uma circulação horizontal vazada e por uma circulação vertical 
com escadas e elevador. Esta conformação viabiliza a 
distribuição isolada das habitações de modo a criar espaços 
vazios entre elas que permitem a passagem de ventilação e 
iluminação. Também foram inseridos elementos internos de 
conforto ambiental às unidades habitacionais, como a divisória 
interna de cobogó entre a sala e a cozinha que facilita a circu-
lação de ar.
As unidades habitacionais contemplam duas tipologias, uma 
delas composta por dois quartos e outra por três. Esta flexibili-
dade amplia as possibilidades de adequação das futuras 
famílias moradoras. Outra medida adotada para viabilizar a 
apropriação mais democrática e inclusiva das residências foi a 

adoção de dimensionamentos mínimos compatíveis com os 
princípios da acessibilidade universal.
O sistema construtivo é baseado em técnicas amplamente domi-
nadas pela mão de obra local, de forma a não onerar o custo total da 
obra com profissionais especializados, e também em materiais de 
fácil aquisição no mercado que não dependam de transporte de 
longas distâncias e que sejam produzidos em larga escala. Para 
atender a estas exigências foram utilizadas estrutura de concreto 
convencional e blocos de tijolo cerâmico. Outro material largamente 
utilizado foi o cobogó, protagonista nesse edifício por se tratar de 
um elemento vazado que permite a passagem de luz e de venti-
lação natural. Na distribuição dos ambientes, assumiu-se a postura 
de redução e o agrupamento das áreas molhadas como estratégia 
para barateamento da obra. Portanto cada tipologia tem apenas 
um banheiro com pia externa para ampliar o número simultâneo de 
usuários e as áreas molhadas de cada habitação são contíguas para 
minimizar o gasto com tubulação.
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As estratégias de eficiência energética foram baseadas no RTQ-R do  
PBE Edifica. Esse regulamento estipula pré-requisitos gerais, espe-
cíficos e outros critérios para alcançar o nível máximo de eficiência 
energética de acordo com a zona bioclimática em que a edificação 
será construída. No caso de Sobradinho a zona bioclimática adotada 
foi a mesma de Brasília que é a 4, de acordo com a a NBR 15220-3. 
O RTQ-R propõe diretrizes para alcançar a eficiência energética em 3 
sistemas da edificação: a envoltória, o sistema de iluminação e o 
sistema de condicionamento de ar. Para atender os pré-requisitos 
da envoltória, buscamos escolher materiais para vedação das pare-
des externas e cobertura que tivessem as características termod-
inâmicas abaixo do valor limite que o regulamento estipula.
Escolhemos esquadrias que fossem passíveis de fechamento e que 
possuíssem um percentual de área de abertura para ventilação e 
iluminação natural dentro do que o regulamento e o Código de 
Edificações do DF estipulam.
Optamos por separar a área de circulação dos pavimentos das pare-
des externas das unidades habitacionais (UH) e colocamos 
esquadrias em fachadas com orientações diferentes na mesma UH 
para garantir a ventilação cruzada.
A cobertura acima da circulação dos pavimentos é feita através de 
um lanternim, que possui uma telha metálica com isolamento 
termo-acústico na área exatamente acima da passagem e uma 
coberta translúcida acima das áreas abertas, com isso permitiria a 
entrada de iluminação natural e a exaustão do ar quente.
Colocamos venezianas móveis nas esquadrias dos ambientes de 
permanência prolongada (sala e quartos) para permitir sombrea-
mento e evitar o ganho de calor na habitação através da incidência 
solar direta nos períodos de clima quente.
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