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MEMORIAL

O presente concurso oferece um terreno 
fértil para investigar as diversas maneiras de 
prover o maior número possível de unidades 
habitacionais nos 5 terrenos escolhidos, 
respeitando todos os parâmetros legais, 
critérios de economia e garantindo aos 
habitantes qualidade espacial e salubridade.
A primeira aproximação ao problema indica 
que no pavimento tipo com 900m2 seria 
possível acomodar aproximadamente 14 
unidades, totalizando 84 unidades num edifício 
com térreo e mais seis pavimentos.
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a circulação confinada dificulta  
a iluminação e ventilação das 
unidades de 2 dormitórios e resulta 
num espaço monótono e opressivo.
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circulações verticais localizadas 
dentro do perímetro do lote 
permitem usar o mecanismo  
de compensação de área 
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para acomodar
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6,705m:
• dormitório [3,125m]
• circulação [1,20m]
• cozinha [1,80m]
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De maneira simplificada, dois esquemas para 
acomodação deste número de unidades em um 
pavimento tipo de 15x60m seriam possíveis, 
dentre os quais um é descartado pela limitação 
de fachada imposta às unidades.

Desse esquema resulta uma circulação  
central confinada – que impossibilita  
a iluminação e ventilação e constitui-se  
num espaço monótono, repetitivo  
e pouco estimulante sensorialmente. 

Simultaneamente, percebe-se que ao se acomodar as caixas de escada dentro do limite do 
terreno, e lançando mão do mecanismo de compensação de área / concessão de áreas públicas 
(previstos no plano diretor de Sobradinho e no Art. 11 da Lei Complementar n° 755) é possível 
aumentar o perímetro externo de fachada e concomitantemente, a largura da circulação central, 
transformando-a num átrio de iluminação natural difusa e ventilação natural.
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Essas operações, aliadas à disposição das unidades de três dormitórios nas extremidades 
das lâminas, possibilitam que todas as salas e dormitórios se abram no sentido das fachadas 
ensolaradas e as áreas molhadas no sentido do vazio central, esquema que confere uma 
condição de equidade entre as unidades no que diz respeito a insolação, ventilação cruzada  
e acessos.

VENTOS
PREDOMINANTES

salas e dormitórios: 
demandam insolação direta 
e ventilação

insolação a ser bloqueada

insolação a ser permitida

temperatura neutra

áreas molhadas:
demandam insolação e iluminação 
natural direta ou difusa e ventilação
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1. PLACA DE CONCRETO 
PRÉ-MOLDADA
6,51 X 2,87

2. LAJE ALVEOLAR
e=20cm
eixo entre placas 7,80m

3. PLACAS DA FACHADA
Contraventamento
e fechamento

5. PILOTIS
Embasamento 
pré-moldado

4. MÓDULO VERTICAL
6 unidades construtivas =
6 unidades habitacionais


