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1. VENTILAÇÃO CRUZADA
Biorientação dos apartamentos favorece a 
troca eficiente do ar e auxilia na eficiência 
energética passiva do edifício

INSTRUMENTALIZAÇÃO PROJETUAL
Foram desenvolvidos uma série de instrumentos projetuais de forma a balizar e categorizar elementos que  busquem estabelecer qualidade 
espacial ou otimizar o espaço construído, dinâmica de obra ou manutenção pós-ocupação. Essas estratégias serão replicadas em todos os 
edifícios, sendo adequadas conforme seu contexto específico.

CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL
Água captada é utilizada para rega horta 
comunitária e lavagem das áreas comuns

5. PEQUENAS PRAÇAS DE CONVIVIO
Em cada pavimento há uma pequena praça que 
busca estabelecer uma série de nuânces de 
domínios públicos e, assim, criar melhor relação 
entre o individual x coletivo.

3. SHATS Á. MOLHADA FACIL ACESSO
As unidades foram configuradas de forma a 
posicionar todas as áreas molhadas próxima à 
circulação coletiva. Dessa forma facilita o acesso 
aos shafts e suas eventuais manutenções.

6. HORTA COMUNITÁRIA
Morfologia do edifício configura áreas de cobertura 
utilizáveis como horta comunitária. Dessa forma oferece 
um espaço produtivo aos moradores, além de melhorar 
a inércia térmica da cobertura implantada

7. UNIDADES ADAPTÁVEIS
Todas as unidades foram concebidas de 
forma a ter o mínimo de intervenção 
possível para a adaptação da unidade

2. POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO
Unidades de menor área tem a possibilidade de expansão futura da 
moradia pela sacada,  suporte para que com o tempo os moradores 
adaptem conforme  necessidades individuais. Ritmo e modulação 
garantem uma leitura clara do edifício como um todo, mesmo após 
suas eventurais expansões das unidades.

4. ALAMEDA URBANA
Circulação coletiva ventilada e 
relacionada com o espaço exterior 
busca configurar um espaço com 
maior dinamicidade.

BRISES VERTICAIS
Brises verticais em madeira
protegem insolação direta sem 
prejudicar visual das unidades

MODULAÇÃO OTIMIZADA
Modulação busca garantir maior número de 
vagas e, consequentemente, maior número 
de unidades habitacionais

BRISES HORIZONTAIS
Varandas garantem sombras 
às unidades
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DESEMPENHO BIOCLIMÁTICO
A predominância do uso de recursos naturais - como o vento, 
a iluminação natural ou a decorrência de suas sombras - 
reduz consideravelmente a necessidade de equipamentos e, 
portanto, a quantidade de energia e de capital para a operação 
do edifício. Para garantir a predominância do uso de recursos 
naturais,  dispensando soluções ativas ou mecanizadas, 
foram previstos uma série de dispositivos de eficiência 
energética passiva, elaborados já a partir da morphogenesis 
do edifício. O edifício é decomposto em seis menores blocos 
com um pequeno afastamento entre si, articulados por uma 
circulação metálica aberta. Essa alameda interna tem papel 
essencial na efetiva ventilação cruzada das unidades,  e seu 
respectivo resfriamento. 
Os ambientes de maior permanência das moradias foram 
localizados para fachadas do edifício garantindo maior 
iluminação natural. Nas unidades de três dormitórios situados 
nas extremidades dos edifícios, foram previstos anteparos 
verticais nas janelas afim de proteger na incidência solar 
direta. Nas unidades de dois dormitórios, situados no meio do 
edifício, as varandas funcionam como anteparos horizontais 
para proteção da incidência solar direta. 
A morfologia do edifício foi composta de forma a transformar 
parte da cobertura em área produtiva. É proposto a criação 
de hortas comunitárias nessas coberturas, configuradas 
como uma serie de pequenos pátios. Essas hortas auxiliam 
na melhoria da inércia térmica do edifício, assim como tem 
um papel social integrador, ao estabelecer relações entre 
os moradores ao produzir alimento para as famílias que ali 
residem. 
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Horta comunitária em vasos de 
madeira ou concreto pré-fabricado 

sobrepostos à laje.

Área de lazer (terraço descoberto)

Guarda-corpo metálico em barra 
chata e=1/2” galvanizada a fogo; 

acabamento em pintura esmalte 
sintético

Impermeabilização e proteção 
mecânica do piso da cobertura

Impermeabilização e proteção 
mecânica do piso das sacadas

Laje alveolar com capa de concreto; 
reduz drasticamente carpintaria e 

cimbramento, e otimiza mão de obra 
e tempo no processo construtivo

Fechamentos em placas autoportantes 
pré-fabricadas em concreto

Fechamentos em placas autoportantes 
pré-fabricadas em concreto

Estrutura em concreto armado

Guarda-corpo metálico em barra 
chata e=1/2” galvanizada a fogo; 

acabamento em pintura esmalte 
sintético

Guarda-corpo metálico em barra 
chata e=1/2” galvanizada a fogo; 

acabamento em pintura esmalte 
sintético

Caixa de elétrica 4x4 embutida na laje;
Luminária externa de sobrepor

Esquadrias em alumínio 
anodizado cor chumbo fosco;

piso em concreto lixado
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UNIDADE HABITACIONAL
O edifício é organizado a partir de 2 tipos de unidades habitacionais, com dois e três 
dormitórios, conforme as diretrizes do programa MCMV. Em cada célula habitacional 
houve a concentração de todas as áreas molhadas voltadas para a alameda central do 
corpo do edifício, a fim de facilitar o acesso aos shafts  e manutenções a posteori. As 
unidades de três dormitórios tem a área limite do programa MCMV. Já nas unidades de 2 
dormitórios que possuem área menor, utilizamos essa área remanescente estabelecida 
pelo MCMV como  varandas para as unidades. Esses espaços reversíveis favorecem a 
capacidade de crescimento e de emancipação familiar. Sem definição programática, 
a varanda possibilita o uso produtivo e expressão livre especifica de cada morador, 

ALAMEDA INTERNA
A alameda interna foi concebida de forma que pudesse ter relação 
com os demais pavimentos, através de vazios na passarela e 
de pequenas praças internas nos andares propiciando áreas 
de convívio. Essas praças não são sobrepostas, de forma a 
trazer mais luz até esses ambientes e mais dinâmica interna à 
circulação condominial. A intensão final é propiciar o convívio 
entre os moradores e a apropriação da edificação por parte deles, 
implicando-os na sua conservação e manutenção.

expressando nas fachadas do edifício essa dialética entre o individuo e o coletivo. 
Esse espaço flexível  possui grande potencial de apropriação individual. Ele se vale 
dos artigos, 100 e 185 da Lei complementar nº 755/08, que dizem que a varanda não 
é computada na taxa máxima de construção ou do coeficiente de aproveitamento e 
nem da taxa máxima de ocupação. Entretanto, ela deve ser incluída no cálculo da 
área total da construção, e ser contabilizada na área da unidade, a qual pode atingir 
até 68m². Também de acordo com o artigo 10 da mesma Lei a varanda pode avançar 
até 2,0m do limite do lote, além de permitir sua incorporação ao ambiente a que ela 
estiver vinculada.

Desenvolver um edifício habitacional de interesse social que possa ser replicado em 
cinco outras implantações traz pontos recorrentes e relevantes no que se refere a 
questões qualitativas e construtivas do objeto arquitetônico. Tema amplamente estudado, 
buscamos a partir de estudos tipológicos desenvolver um edifício que alie além das 
propostas qualitativas, as diretrizes do edital, questões legislativas, técnicas e financeiras 
para concatenar em um artefacto arquitetônico claro e coerente, com adaptabilidade 
suficiente para que se molde conforme suas circunstâncias locais e estabeleça a melhor 
dialética entre as diretrizes urbanas e seu entorno.

Nossa proposta tem como premissa desenvolver estratégias de projeto que possibilitem 
a apropriação e a interação dos usuários, de forma a oferecer uma ambiência propícia a 
criar uma relação de pertencimento dos seus moradores com o objeto construído, de um 
sentido de lugar, de comunidade e, enfim, de lar. 

Soma-se à essas questões a necessária competência técnica-construtiva visando 
sempre o princípio de economicidade e melhor desempenho do edifício como um todo. 
A proposta busca a utilização de técnicas construtivas que priorizem a modulação e 
repetição de elementos, se valendo de peças pré-fabricadas de concreto e aço.

De acordo com o entendimento da Legislação vigente para a região de Sobradinho, 
juntamente com o Edital do Concurso, Plano Diretor, Código de Edificações e Norma 
Técnica Bombeiros-DF é possível se chegar em algumas possibilidades de morfologia 
com qualidade urbana e espacial e que possa ser adaptável nos demais lotes. Buscamos 

o melhor entendimento das leis de forma a obter o melhor aproveitamento possível, fazendo 
uso de leis específicas para a efetiva aplicação em projeto. 

MORPHOGENESIS DO EDIFÍCIO

Diante dessas premissas, foi possível chegar em alguns modelos morfológicos, onde a 
distribuição da circulação vertical, circulação horizontal, distribuição das vagas e distribuição 
das unidades habitacionais foram pensadas para obter o melhor aproveitamento e qualidade 
espacial.

1. Circulação vertical distribuída centralizada dentro do lote de forma a atender o número 
máximo de unidades ao seu redor inviabiliza a distribuição da vagas no subsolo.

2. A circulação vertical nas extremidades fora do lote apesar de liberar espaço de vagas no 
subsolo, configura um contexto onde as distâncias de circulação horizontal ficam acima de 
30m e, segundo o Código de Obras, a circulação horizontal principal do edifício superior a 
15m deve ter 10% de largura do seu comprimento total, acarretando em demasiada área de 
circulação.

3. A circulação horizontal na extremidade do edifício no sentido de seu comprimento permite 
que a largura da circulação tenha 1,20m, segundo o Código de Obras, porém não favorece a 
distribuição dos ambientes das unidades habitacionais para que tenham bom desempenho 
bioclimático.

4. O modelo que demonstrou melhor relação entre a distribuição da circulação vertical, distância 
para atendimento das unidades e menor interferência na configuração do estacionamento no 
subsolo, se apresentou com a circulação vertical dentro do lote no limite da circulação dos 
veículos no subsolo. A área da circulação vertical dentro do lote é compensada para fora do 
lote, conforme lei específica.
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ORGANIZAÇÃO PROGRAMÁTICA

A. Volume em barra ocupando a 
totalidade da projeção

B. Circulação horizontal como alameda 
intra-urbana

C. Eficiente ventilação e resfriamento das 
unidades

D. Adição de volumes de circulação 
vertical, passarelas de conexão, varandas e 
compensação de área nas unidades devido 

a circulação vertical estar dentro do lote.

E. Alargamento pontual da passarela central 
para criação de espaço de convivência
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O partido do projeto se desenvolve sobre a potencialidade dos espaços negativos, afim de 
gerar qualidade com o mínimo de custos. A partir de um eixo longitudinal claro de circulação 
horizontal que corta o edifício em duas partes, trazemos o conceito de uma alameda intra-
urbana, espaço dinâmico e vivo pontuado por pequenos espaços de permanência, que 
irrigam a vivência coletiva. Os dois volumes longitudinais iniciais de unidades são seccionados 
transversalmente pelas circulações verticais, organizando programaticamente as unidades.  

Com esse gesto soltamos as unidades de forma a inundar de luz a alameda assim como 
possibilita a ventilação cruzada das unidades. Temos as unidades de maior área voltadas 
para as esquinas, possiblitando maior superficie de luz. As unidades de dois dormitórios se 
encontram no centro, integradas a uma varanda passível de expansão futura das unidades, 
aliando-se à lei urbana específica.


