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1   Guarda-corpo em chapa metálica perfurada
com tratamento corten e fixação na lateral da laje.
2   Substrato para telhado-jardim.
3   Manta asfáltica impermeabilizante.
4   Sistema de drenagem para coleta de água com
ligação em reservatórios.

5   Enchimento leve em argila expandida.
6   Viga metálica em perfil W 310 x 38,7.
7   Laje em steel deck  h=0,20m.
8   Pingadeira.
9 Forro da varanda em placas de ACM laranja.
10   Iluminação LED embutida no forro.
11   Parede da varanda em placas de ACM laranja.
12   Guarda corpo em barras metálicas.

13   Floreira em concreto.
14   Perfuração na viga metálica para permitir ventilação 
constante entre os apartamentos e abertura no piso.
15   Forro em placas de gesso.
16   Janela com persiana de enrolar integrada.
17   Porta de abrir em madeira na cor branca.
18   Parede em steel framing com isolamento
interno de lã de rocha e fechamento externo de
placa cimentícia com acabamento e pintura
branca.
19   Fechamento em chapa metálica perfurada
com tratamento corten e fixação na base e no
topo.
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CODHAB Sobradinho
 Visando o atendimento ao programa e exigências do concurso, nossa 
busca se resume a uma solução lógica e racional capaz de demonstrar que a 
qualidade de uma habitação não deve corresponder ao padrão econômico de 
uma determinada classe social, mas sim aos conhecimentos técnicos do seu 
momento histórico, rompendo um paradigma antigo e dominante de que a 
habitação popular deve ser marcada pela simplicidade de suas construções.

 A proposta arquitetônica propõe atender de forma compacta e funcional 
3 tipologias com layout e metragens distintas. O projeto prevê mais liberdade aos 
moradores, com espaços comuns de convívio dentro do prédio sem deixar de lado, 
a qualidade visual e volumétrica das mesmas. A preocupação com a estética das 
fachadas, assim como com a heterogeneidade e a descompactação dos modelos 
mais usuais de prédios habitacionais multifamiliares, são pontos chaves na 
elaboração da nossa proposta.

 O formato linear do edifício, acabou sendo resultado do lote, igualmente 
alongado. A unidade habitacional coletiva é resolvida a partir de 2 blocos lineares 

interligadas pelo vazio da circulação vertical, aberta, o que visa o aumento do fluxo 
da ventilação nos corredores internos e consequentemente auxiliam na renovação 
do ar dos apartamentos. 
 A ideia de afastamento das unidades sobrepostas, através das vigas 
metálicas perfuradas, além de conferir uma leitura mais linear para os andares, 
auxiliará no conforto térmico dos apartamentos, com a criação de uma camada 
ventilada entre os pisos e forros das unidades, permitindo que a ventilação possa ser 
conduzida para o interior das unidades através de grelhas no piso.

 A torre se conforma com a adição de varandas coloridas e assimétricas, 
assim como pelas subtrações de outras unidades, responsáveis pela criação de 
áreas de convívio interna entre os moradores. 
Na cobertura um terraço com horta e uso coletivo, capaz de possibilitar mais uma 
área de lazer aos moradores é demarcado por uma cobertura metálica. 
 A relação “público x privado” é tratada neste projeto através da criação de 
um térreo aberto e de livre circulação, com exceção da caixa de escadas e 
elevadores. 

37% do térreo está ocupado com espaços de uso compartilhado dos moradores, 
como por exemplo: salão de festas, 2 escritórios, uma oficina com ferramentas para 
bricolagem, bicicletário, área de convívio e uma lavanderia comunitária. Esta 
última possibilita que os usuários possam abrir mão deste ambiente em seus 
apartamentos, possibilitando o aumento das suas respectivas cozinhas.
 
Implantação

 O lote de 60m x 15m é todo tomado pela projeção da unidade 
habitacional coletiva e possui desnível de aproximadamente 3 metros. A topografia 
é aproveitada com o nivelamento do projeto pelo ponto mais alto do lote, criando 
o acesso em nível em uma das extremidades. Ao longo dos outros 60 metros, o nível 
do térreo se eleva como uma praça coberta em relação ao nível da rua, gerando 
um novo acesso através de uma escadaria.
 Abaixo da “praça”, o nível subsolo do estacionamento consegue acesso 
em nível na extremidade mais baixa do lote.
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