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unidades habitacionais coletivas
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MEMORIAL 
 
As “projeções” de Sobradinho (o MA11) induzem a uma 
concepção filiada às “Unidades de Habitação” – um 
tipo/conceito arquitetônico, em desenvolvimento pelos 
arquitetos modernos desde o século 19, que busca conci-
liar economicidade e qualidade arquitetônica em Habitação 
de Interesse Social valendo-se de ganhos de escala e 
estandardização.

São propostos 5 blocos, cada um com 42 apartamentos 
distribuídos em 6 pavimentos (7 apartamentos por andar – 
4 de dois quartos e 3 de três quartos) sobre pilotis, 
totalmente acessíveis, que podem abrigar cerca de 1.000 
habitantes (200 pessoas por bloco).

Construção racionalizada, segundo um intercolúnio de 
2,70m, 5,40m, 5,40m... que permite obter  ganhos de escala 
por estandardização de vários itens (estrutura, componen-
tes, instalações, etc.) – apostando na ideia de que os 
ganhos por racionalização são mais significativos do que 
os (muitas vezes falsos) ganhos obtidos por restrição de 
área útil.

42 vagas de garagem em subsolo (4 para PNE) – dentro do 
perímetro da projeção.

Caixa de escada fora do perímetro da projeção, de acordo 
com as normas em vigor no DF.

Todos os itens de acessibilidade, segurança e conforto, 
foram atendidos. Todos os apartamentos são acessíveis a 
PNEs, sejam moradores ou visitantes. Todas as portas são 
de 90cm, possibilitando vão de acesso de 85cm.

Os edifícios seguem a linguagem da Arquitetura Moderna 
consagrada nas Superquadras de Brasília – longos blocos 
de 6 pavimentos sobre pilotis, fachadas maiores emoldura-
das por empenas cegas (fachadas menores). 

A orientação dos blocos, definida pelo plano urbanístico, 
permite manter as maiores fachadas abertas para norte e 
sul, beneficiando os apartamentos com a ventilação 
cruzada e um menor impacto da radiação solar ao longo 
dos dias.

As fachadas maiores (norte e sul) são constituídas de 
blocos de cimento (20x40) coloridos, possibilitando 
explorar diferentes composições gráficas e cromáticas para 
conferir identidade visual a cada Unidade. Esta solução 
reduz custos com pinturas externas e possibilita a manu-
tenção destas fachadas apenas com lavagem. As fachadas 
menores receberão revestimento cerâmico de baixo custo 
na cor branca.

Estrutura em concreto armado, podendo ser executada de 
forma convencional ou pré-fabricada, com fechamentos em 
alvenaria de blocos de cimento.

Pisos em cerâmica nas áreas privativas, circulações 
comuns e hall, e em cimento alisado nos Pilotis, Garagem 
(subsolo) e escada.

2 elevadores de 8 passageiros com velocidade de 1m/s e 
uma escada de segurança fazem a circulação vertical.

Os acessos às garagens em subsolo serão feitos através 
de rampas com inclinação máxima de 20%.
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APARTAMENTOS
1. SALA
2. QUARTO
3. COZINHA 
4. SERVIÇO
5. BANHEIRO
6. CIRCULAÇÃO
7. ROUPEIRO

ACESSIBILIDADE

TIPO 1 (3 Q) 65,26 m² TIPO 2 (2 Q) 50,34 m² TIPO 3 (3 Q) 66,27 m²

QUARTO BANHEIRO/ SERVIÇO/ COZINHA

QD 02 CJ B7 PROJ A e C

IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1/2000

 PAVIMENTO TIPO
ESCALA 1/500

 PILOTIS (HALL PORTARIA)
ESCALA 1/500

 SUBSOLO(GARAGEM)
ESCALA 1/500

CORTE TRANSVERSAL
ESCALA 1/500

ESTUDOS DE IDENTIDADE VISUAL 
(FACHADAS)
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