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01   Acesso pedestres
02  Portaria
03  Estacionamento
04  Bicicletário
05  Pátio coberto
06  Salão de festas
07  Área comunitária
08  Serviços
09  Depósito de lixo
10   Estar funcionários

Unidades Habitacionais Coletivas
 em Sobradinho 

Um “ninho seguro” - um espaço conhecido à nossa volta, onde 

sabemos que nossas coisas estão seguras e onde podemos nos 

concentrar sem sermos perturbados pelos outros - é algo de que 

cada individuo precisa tanto quanto o grupo. Sem isso, não pode 

haver colaboração com os outros. Se você não tem um lugar que 

possa ser chamado de seu, você não sabe onde está!

Hertzberger. Herman

Conceito
A questão da habitação social deve ser encarada com a devida 

atenção. Nos últimos anos, através do programa Minha Casa, 

Minha Vida, aproximadamente 3 milhões de famílias realizaram 

o sonho da casa própria, fato louvável e digno de elogios. Porém, 

os investimentos feitos pelo governo federal nem sempre 

utilizaram modelos apropriados de habitação. A diversidade 

cultural e peculiaridades dos moradores não são respeitadas 

quando novos bairros são propostos baseados apenas na 

repetição maçante de construções idênticas. É preciso construir 

o sentido de lugar , de pertencimento e permitir que os 

moradores façam suas apropriações, do contrário, o habitat 

será estéreo e sem significado. É necessário criar valores de 

cidadania e dignidade promovendo a inclusão social dos novos 

moradores.

Contextualização Urbana
Em Sobradinho, os edifícios a serem construídos nos cinco 

terrenos elencados para este concurso desempenharão 

relevante papel na construção da paisagem urbana local 

principalmente por serem áreas ocupadas predominantemente 

por residências unifamiliares de um ou dois pavimentos. 

A posição emblemática da edificação no entorno confere 

importância às quatro fachadas e, por isso, estas foram 

concebidas cuidadosamente. É proposto um edifício único, coeso 

e coerente, com uma arquitetura de fácil leitura que possa ser 

apreendida pelo bairro sem negar sua contemporaneidade.

Premissas de Projeto
O projeto foi idealizado a partir de quatro premissas básicas 

principais: diversidade, economicidade; padronização e 

flexibilidade.

Diversidade
O máximo esforço foi feito para contemplar o maior número 

possível de famílias.

Na lâmina de 900 m² de projeção são previstas até 336 pessoas 

distribuídas em 72 apartamentos, com áreas variando entre 

48m² e 68m², e diferentes quantidades de cômodos para atender 

às diversas demandas. São 30 unidades de três quartos, 36 de 

dois e 6 conjugados, estes, em conformidade com o artigo 94 da 

Lei nº 2.105/1998.

A diversidade cultural e social nos tempos de hoje é cada 

vez mais pertinente em projetos públicos. Os benefícios da 

combinação de diferentes tipologias são importantes para 

a iteração social entre os moradores e para o crescimento 

individual como cidadão.

Padronização e Flexibilidade
A variação das tipologias é feita dentro da modulação estrutural 

e padronização das dimensões dos cômodos. Sempre que 

possível, os pilares são posicionados nas paredes externas 

dos apartamentos deixando a planta livre para a máxima 

flexibilidade de leiautes. Contribuindo para isso, as áreas 

molhadas são condensadas em um único núcleo junto ao seu 

respectivo prisma de aeração e iluminação liberando espaço nas 

periferias para os demais ambientes.

Além das diferentes opções de leiaute, todas as unidades podem 

ser adaptadas e utilizadas por pessoas com necessidades 

especiais e cadeirantes.

As unidades de três quartos podem ter um dos cômodos aberto 

para a circulação comum funcionando como oficina de trabalho 

independente da residência. O objetivo é incentivar a geração de 

renda das famílias.

No térreo, sob pilotis, próximos ao acesso principal, são 

abrigados os ambientes de encontro, serviços e as áreas de 

lazer. O objetivo é incentivar o encontro e a interação social 

entre os moradores no cotidiano.

Economicidade
Habitação de interesse social não significa necessariamente 

baixa qualidade. Pelo contrário, é preciso propor soluções 

que diminuam os custos de construção e manutenção sem 

prejudicar a qualidade dos espaços, principalmente com relação 

ao conforto ambiental das unidades. 

A modulação estrutural, sistema construtivo e padronização são 

determinantes para a redução dos custos e tempo de obra.

Todas as unidades tem o mesmo tipo de núcleo central 

composto pelos compartimentos “molhados”: banheiro, cozinha 

e área de serviços. Os núcleos ou “caixas molhadas” tem 

exatamente as mesmas dimensões em todos os apartamentos. 

Se considerarmos o valor das áreas molhadas dentro do 

orçamento de um obra, é justificável a padronização destas.


