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IMPLANTAÇÃO, ACESSOS E USOS

O edifício residencial, caracterizado como habitação de interesse social 
(HIS), proposto na projeção A, da quadra 02 do município de Sobradin-
ho-DF parte da ocupação total da área, elevando as unidades habitacio-
nais à 3,50 m (três metros e meio) sobre pilotis, liberando o pavimento 
térreo e permitindo grande permeabilidade visual. 

Os acessos se dão, principalmente, pela Rua B e pela via local do Con-
junto B7, onde está localizada um acesso em nível com o passeio públi-
co, permitindo acessibilidade global, atendendo a NBR 9050 – Acessibil-
idade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Entre-
tanto, pode-se transpassar todo o perímetro do edifício. A chegada e 
saída de veículos é feita pela Rua B, através de rampa de uso exclusivo 
de automóveis.

A proposta considera os pavimentos térreo e cobertura, ambos sem uso 
específico, como áreas de incentivo ao convívio social, permitindo que 
os moradores se apropriem dessas áreas para lazer, estar e desenvolvi-
mento de atividades diversas.

TIPOLOGIAS HABITACIONAIS

A proposta apresenta apartamentos de dois e três dormitórios (43m² e 
54m², respectivamente), implantados de maneira à  manter os ambien-
tes de longa permanência (dormitórios e estar), voltados ao sol do norte, 
buscando a melhor insolação e ventilação o possível. Para tal, o projeto 
conta com rasgos em suas lajes, para ventilação de cômodos voltados 
para o interior da edificação. 

SISTEMA ESTRUTURAL E SUBSOLO

 O sistema estrutural proposto é constituído a partir de concreto armado 
moldado in loco. Seus elementos partem de muro de arrimo e 
fundações no subsolo, chegando ao térreo o edifício se apoia sobre 
pilotis em V, gerando um único apoio a cada dois pilares dos demais 
pavimentos. Para evitar vigas que atravessem os vãos de ventilação, em 
alguns casos foram usadas vigas invertidas, que também funcionam 
como guarda-corpo.

Conforme Lei Complementar Lei Complementar nº 755, de 28 de Janei-
ro de 2008, o subsolo avança 55% da área da projeção, tornando pos-
sível uma vaga de garagem por unidade habitacional.

FACHADAS

Visando reduzir os custos de manutenção e aumentar a durabilidade do 
edifício, a fachada é revestido com fulget, por conta de se tratar de um 
material de longa durabilidade e alta resistência.

As janelas dos dormitórios possuem veneziana integrada, promovendo 
maior conforto ambiental dentro das unidades habitacionais, uma vez 
que a própria persiana também faz as vezes de brise.
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