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Planta Baixa das Unidades Habitacionais – Layout com 2 BWC
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Planta Baixa das Unidades Habitacionais – Layout PNE
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Ventilação

A ideia do projeto foi batalhar pela

inclusão das pessoas. Projeto em

contraste com o entorno edificado. Gerar

áreas atrativas onde o edifício foi

inserido, para que mais cidadãos possam

usufruir desse local.

Este projeto ousa e faz sonhar.

Sua intenção é aliar o programa

residencial com a aplicação da definição

de lar.

O Edifício MODO-LAR fará parte

da história da cidade de Sobradinho e os

seus usuários levarão consigo a vontade

de voltar, pois aqui também será seu lar.

Elemento 

Área total de 

construção 

Coeficiente de 

aproveitament

Taxa Máxima de 

Ocupação (%)

SUBSOLO 819,96 91,11%

PAVIMENTO TÉRREO 567,17 0,61 61,34%

PAVIMENTOS TIPO 1 1106,60 1,21 60,64%

PAVIMENTOS TIPO 2 1106,60 1,21 60,64%

PAVIMENTO TIPO 3 311,40 0,35 34,60%

CASA DE MÁQUINAS 

E DA PISCINA 11,76 1,31%

TOTAL 3923,49 3,38 309,63%

COBERTA 585,26 0,65 65,03%

ÁREAS FECHADAS 

CONTÍNUAS NO 

PILOTIS 159,00 28% DO PAVIMENTO

TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO 65%

Laje em sistema 

nervurado

Laje em concreto

Bloco em concreto 

estrutural

Pilar 

A modulação das

paredes das unidades

habitacionais seguem a

paginação segundo os

Blocos Estruturais de

Concreto da Família 14.

O trabalho de arquitetura possibilita as

pessoas sonharem, realmente faz sonhar.

Mas a parte mais importante é a

possibilidade desse sonho propiciar dias

melhores as pessoas.

Projetos habitacionais de uso coletivo

permitem a inclusão social através do

sistema “bem viver”, isto é, boa qualidade de

vida para todos.

Estas obras devem ter a função de

harmonizar com o espaço urbano existente.

Impactar de forma positiva objetivando

espaços livres públicos de uso coletivo,

sobre uma área predominantemente

residencial e carente de espaços de

convivência o que possibilita uma maior

interação entre pessoas.

EDIFÍCIO

MODO-LAR
Tem-se a honra de dizer que este

trabalho permitiu a realização de um

sonho: o de ver a inclusão social

através de um novo modo de viver.

Uma arquitetura modular por

essência, técnica e arte, objetiva

transformar o cotidiano dos usuários

com a possibilidade de usufruir de

áreas dinâmicas doadas a cidade.

Com a proposta de renovar sempre

através de um novo MODO-LAR.

No Distrito Federal, tem-se a cidade satélite de

Sobradinho com grande déficit habitacional, uma

região de clima seco (Tropical Subsequente e

subsumido), inóspito. Raras são as árvores

encontradas no entorno da SZH-2 (Subzona

Habitacional 2). O modelo de assentamento MA-11

requer integração ao nível do solo sob pilotis (praça

coberta). A partir dos parâmentros e diretrizes

projetuais da análise do lugar, se fez um volume que

atende a coletividade através da permeabilidade do

seu térreo. Mesmo assim, preserva as áreas

privadas restritas aos condôminos.

Com intuito de promover a possibilidade de diversas

implantações nos 5 terrenos relacionados neste

concurso, o prédio mantém a forma, mas flexibiliza o

espaço público do entorno através de agenciamento

e apropriação do lugar.

O EDIFÍCIO / UNIDADE HABITACIONAL

Possui 6 pavimentos (térreo + 5 pavimentos), onde

estão distribuídos áreas de lazer, estares, unidades

habitacionais e espaço de contemplação no topo.

PROTÓTIPOS DE MODULAÇÃO 

HABITACIONAL INCLUSIVOS 

(AMBIENTES DA UNIDADE)

ENCAIXE MOVIMENTO ADAPTAÇÃO

INCLUSÃO

O LUGAR E O PROJETO

“Uma cidade é uma organização mutável e polivalente,

um espaço com muitas funções...” “A forma deve ser

de algum modo descompromissada e adaptável aos

objetivos e às percepções de seus cidadãos.”

Kevin Lynch, A imagem da cidade, pg. 51. 1 ed.

O programa atende a apartamentos para o

Faixa de Renda 2, com dois ou três

quartos. Diversas possibilidades de plantas

com ou sem varandas, inclusivas (segundo

a NBR-9050), com a possibilidade de

escolha por apartamento com dois

banheiros (BWC social e suíte) ou pelo

padrão com um banheiro (BWC social

adaptado para PNE).

Terreno de 15x60m,

com 900m²


