
 A proposta traz uma arquitetura contemporânea com traços do modernismo, visando a 
integração da pré-existência de habitações coletivas ao entorno e no desenvolvimento de 
urbanização da região de Sobradinho.

  A importância do “Habitar-Sustentar” está na mudança do caráter de potencializar a 
qualidade no projeto das HIS, envolvendo aspectos estéticos e funcionais que determinam 
a eficiência que o projeto pode responder às necessidades de seus usuários. O resultado é 
uma arquitetura que dialoga com a proposição da suspensão dos edifícios, deixando o 
playground livre, marcado por treliças metálicas que realizam a transferência de esforços 
do pórtico principal do edifício para a garagem subsolo e consequentemente para as 
fundações. Outras decisões como plantas livres com uso de estrutura metálica e divisórias 
de drywall buscam a flexibilidade que a planta tipo precisa, por abrigar diferentes tipos de drywall buscam a flexibilidade que a planta tipo precisa, por abrigar diferentes tipos 
de pessoas. O resultado, através de formas geométricas simples e decisões de aberturas 
favoráveis ao aproveitamento da iluminação natural, encontra um diálogo com o jogo de 
cores que convida para o habitar.

 A habitação de interesse social (HIS) está associada diretamente à necessidade de prover habita-
ção urbana para os setores menos favorecidos da população, buscando integração ao conceito de 
sustentabilidade atrelado ao aspecto socioambiental e econômico com foco no ciclo de vida da edi-
ficação. O “Habitar” e o “Sustentar” se entrelaçam no partido arquitetônico dessa proposta de HIS 
com soluções de sistemas construtivos e agenciamento dos espaços internos, permitindo flexibili-
dade nas proposições de layout. 

 Para arquitetura contemporânea, o programa de necessidades e os critérios mínimos de disposição 
do mobiliário para proposição dos espaços, tornaram-se um grande desafio. Alcançar um número 
máximo de unidades com características do Programa Minha Casa Minha Vida, compondo espaciali-
dade e atendendo os critérios, de conforto, acessibilidade, legislação local, soluções construtivas 
adequadas e desempenho durante o uso, são as diretrizes que nortearam as decisões desse projeto.

 Outros aspectos importantes nas decisões do partido arquitetônico estão ligados à escala, relação 
com o entorno e perspectivas de implantação nos locais pré-estabelecidos no edital que apresentam 
especificidades topográficas, de insolação e ventos que conduziram à construção do protótipo, que 
com pequenos ajustes podem ser implantados nas situações sugeridas.
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