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COMPLEMENTOS
EXTERNOS PARA AJUSTES LOCAIS

PAVIMENTO TIPO (1Oao 6O)
ESCALA 1:200

REPRODUÇÃO, IDENTIDADE E VIZINHANÇA
A construção de cinco novos edifícios habitacionais no setor 
Sudeste de Sobradinho (360 apartamentos, 810 quartos, 1.600 
habitantes aprox.) possibilita, por sua proximidade e escala, 
reafirmar a importância do desenho do edifício na constituição 
do ambiente urbano. O projeto desenvolvido tira partido das 
projeções em lâmina criando a condição de dupla orientação 
para todos os apartamentos e a disposição de circulações 
coletivas avarandadas que favorecem relações de vizinhança e 
sociabilidade na escala local e o convívio direto com o espaço 
da rua.
O pressuposto da repetição demanda estratégias flexíveis que 
permitam conferir identidade singular e a melhor adaptação às 
circunstâncias locais de cada empreendimento.
As circulações coletivas atendem aos critérios de acessibilidade 
universal e organizam-se por meio de varandas aéreas 
destacadas dos apartamentos. Os acessos às unidades são 
particularizados por meio de pontes, pensadas como vestíbulos 
de entrada compartilhados duas a duas. Com altura de seis 
pavimentos e larguras e afastamentos generosos, o recinto 
configurado por essas passarelas potencializa as relações 
de vizinhança e contribui para a criação de um microclima 
sombreado e ventilado, espécie de quintal compartilhado, 
que se apresenta como prolongamento externo do âmbito 
doméstico.

EFICIÊNCIA DA PLANTA TIPO
O pavimento tipo é constituído de doze apartamentos com 
dois (09 unid.) e três dormitórios (03 unid.) e uma varanda 
de circulação horizontal, e é atendido por um conjunto de 
circulação vertical formado por uma escada central protegida e 
dois elevadores nas extremidades. A solução é muito eficiente 
em termos de otimização das áreas de circulação, além de 
proporcionar espaços amplos e qualificados. Além disso, todas 
as áreas molhadas se concentram em núcleos hidráulicos 
idênticos, dotados de shafts de instalações e de ventilação 
natural dos banheiros.

ESCALA DO USUÁRIO
A organização geral do edifício resulta de um processo em que 
as decisões foram pautadas por um olhar atento à microescala e 
à experiência do usuário. As variações encontradas nas plantas 
das unidades respondem a critérios como o aproveitamento 
das visuais, de iluminação e ventilação dos ambientes internos 
ou do oferecimento de possibilidades de modificações e 
adaptações individualizadas de certos ambientes. As varandas 
de circulação seguem o mesmo princípio e apresentam 
alargamentos pontuais ou incorporam bancos, floreiras e 
outros elementos no intuito de qualificar os percursos e 
permitir apropriações cotidianas diversas.
Edifícios desenhados para o encontro; austeros e generosos; 
repetitivos e singulares; domésticos e urbanos; humanos.

VARANDAS DE CICULAÇÃOFACE NORTE E PILOTIS

ACESSO A PARTIR DA RUA B


