
UnidadeS de habitação CoLetiVa – Sobradinho/df
o projeto parte da premissa de que a implantação dos 

5 edifícios de habitação social deve gerar a requalificação 
do espaço público da quadra 2 de Sobradinho. o proje-
to urbanístico da região é caracterizado pela mistura de 
tipologias habitacionais individuais e coletivas, modelo 
comum no distrito federal, o que gera espaços residuais 
entre as casas geminadas e as projeções prediais. Portan-
to, pareceu fundamental que o projeto se iniciasse a par-
tir do desenho do solo. 

Primeiramente, o gramado que conecta a rodovia br 
010 – principal acesso do transporte coletivo – às qua-

dras b7 e b4 foi pavimentado e arborizado nos trechos 
próximos à via. ali, o desenho também sugere a implanta-
ção de uma ciclovia articulando a passarela de pedestres 
ao restante do bairro. transversalmente a esse eixo, um 
caminho pavimentado conecta as quatro projeções ali-
nhadas (quadra b7, a e C; quadra C6 a e C), promovendo 
a utilização do espaço público entre as casas e os novos 
edifícios, além de conectar a circulação aos equipamen-
tos circunvizinhos – escola, igreja, e quadras esportivas.

nesse eixo, cada edifício construído ganha uma praça, 
que funciona como uma extensão natural do pilotis. Para 

vencer a topografia acidentada, as praças foram divididas 
em platôs sequenciados que promovem a acessibilidade 
urbana a partir de um sistema de rampas – recurso que 
torna o projeto facilmente adaptável à topografia dos 5 
lotes. nas  quadras b7 e C6, os espaços entre as proje-
ções a e C foram preservados, criando um ambiente mais 
densamente arborizado. Já na projeção b da quadra b4, a 
praça assume um papel gregário devido ao caráter misto 
do uso urbano, conectando o edifício aos espaços comer-
ciais vizinhos. a seguir, detalhamos o projeto do bloco a 
da quadra b7.
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tendo em vista o caráter social da habitação, 
o projeto buscou tirar o máximo proveito da 
legislação vigente, particularmente da lei 755 
de 2008, regulamentada pelo decreto 29.590 
do mesmo ano. o texto prevê a ocupação do 
espaço aéreo em área pública em uma faixa de 
até 1 metro ao longo do perímetro da projeção 
(01) como forma de compensação de vazios 
internos, halls de elevadores, escadas, shafts e 
prismas de iluminação e ventilação. esse recur-
so foi empregado na criação de um generoso 
vazio central (02) na edificação, com o propó-
sito de permitir a ventilação cruzada em todos 

os apartamentos (03). ali foram colocadas as 
caixas de escadas, elevadores e as passarelas 
de acesso às unidades, dispostas de tal forma a 
se criar pequenas praças, estimulando o conví-
vio entre os vizinhos. assim, a faixa central do 
edifício torna-se uma rua local, efetuando uma 
sutil transição entre o espaço público – praças, 
pilotis – e o espaço privado das habitações.

a norma também permite a expansão dos cô-
modos de permanência prolongada em mais 1 
metro (04). o recurso foi utilizado para a am-
pliação das salas e quartos das unidades, reser-
vando uma faixa de 50cm para a construção de 

marquises de proteção solar que operam como 
bandejas de luz natural (05).

a construção de um edifício de habitação 
popular com garagem para todas as unidades 
mostra-se incoerente com a finalidade da edifi-
cação; porém é obrigatória no df a construção 
de uma vaga por unidade. Para resolver essa 
questão, foi proposta garagem subterrânea 
(06), tirando mais uma vez proveito da lei 755 de 
2008 - que estabelece a expansão de até 155% 
da área da projeção em subsolo - tirando par-
tido da topografia para implantar a rampa de 
acesso na porção mais baixa do lote.

planta subsolo

planta de cobertura

N
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acesso
elevadores

rampa
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Garagem - 84 vagas
2.213.0m²

caixa d’água

caixa d’água caixa d’água

caixa d’águacobertura - placas solares

cobertura - placas solares
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o vazio longitudinal do edifício faz com que 
seu pavimento tipo seja dividido em duas na-
ves de apartamentos: uma voltada para a rua 
de acesso, outra para a praça. em cada nave 
foram dispostos 5 apartamentos de dois quar-
tos (50,4m²) e 2 apartamentos de três quartos 
(66,8m²), contabilizando 14 apartamentos por 
andar e um total de 84 por edifício. as plantas 
foram desenvolvidas em acordo com as regras 
do programa Minha Casa Minha Vida, da nor-
ma de desempenho (nbr 15.575) e da norma 
de acessibilidade atualizada (nbr 9050/2015) 
valendo-se de áreas e dimensões superiores 
aos mínimos estabelecidos de modo a gerar 

espaços mais confortáveis, tomando o cui-
dado de não extrapolar o limite de 68m² para 
apartamentos econômicos. isso foi possível 
graças à otimização da circulação interna das 
unidades e à integração dos ambientes sociais 
e de serviço (sala e cozinha conjugadas). dessa 
forma, todas as unidades tornam-se facilmente 
adaptáveis a pessoas com mobilidade reduzida 
(PMr). outro ponto positivo do projeto reside 
no fato das áreas molhadas dos apartamentos 
estarem concentradas em uma faixa paralela 
ao vazio central, racionalizando assim as insta-
lações hidrossanitárias.
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1.1 Resultados do cálculo, Divisão 1
1.1.4 Cores falsas (Raytracing), Zona de avaliação 1, Área de medição 29  (Tecto) (E)

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

: Torre A - Pav 01 - Apt 01
:
: Unidade Habitacional Concurso Sobradinho
: 17.08.2016

-please put your own address here-
Página 5/7UHCS-Estudolumínico_01-GBR
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vento primavera/verão

brise duplo horizontal / bandeja de luz

brise vertical

paredes internas: 
gesso acartonado + lã de vidro

tabela 1: cálculo de transmitância das paredes

Camada 1     argamassa exterior 2cm 0.020
camada           material    resistência térmica

resistência térmica total      0,43
atraso térmico (horas)         3.1
capacidade térmica (kJ/m2k)    130.4
transmitância térmica (W/m²k)        2.3

Camada 2     bloco cerâmico 12 x 19 x 19cm 0.221
Camada 3     argamassa interior 2cm 0.020

placas solares para aquecimeto de água

telha térmica + vidro laminado

bloco cerâmico 12cm + argamassa + pintura

piso cerâmico

forro de gesso + lã de rocha

SE

o partido adotado para o edifício priorizou o 
conforto térmico-luminoso de tal forma que as 
decisões técnicas de projeto refletem-se clara-
mente em sua arquitetura.

as fachadas principais foram tratadas com pa-
res de brises horizontais com 50cm de profun-
didade formando bandejas de luz junto ao teto 
das unidades. esse recurso aumenta a proteção 
contra os ventos chuvosos e permite o emprego 
de esquadrias de vidro temperado, mais econô-
micas. essa proteção se dá nas janelas das salas 
e quartos e se comporta de maneira distinta 
quando voltada para noroeste ou quando vol-
tada para Sudeste, como é o caso dos lotes das 
quadras b7 e C6.

nos ambientes voltados para noroeste (fa-
chada que recebe maior parte da radiação 
solar), a proteção horizontal garante sombrea-
mento até as 4 da tarde, em média, nos meses 
de verão (carta solar nW). Já naqueles ambien-
tes voltados para a fachada Sudeste, a radiação 
solar vem bloqueada a partir das 9 da manhã no 
verão (carta solar Se).

os dados do projeto foram previamente cal-
culados para conhecimento do nível de sua efi-

corte transversal

0 1 63

ciência energética segundo os critérios do rt-
Q-r (regulamento técnico da Qualidade para 
o nível de eficiência energética de edificações 
residenciais). dados como áreas de ocupação, 
características dos materiais aplicados (ver ta-
bela 1), capacidade de ventilação e iluminação 
das janelas dentre outros foram levantados, 
concluindo que o projeto tem potencial para 
etiqueta nível “a” em todos os apartamentos. 

as simulações de luz natural realizadas con-
forme exigência da nbr 15.575 (norma de de-
sempenho) para uma unidade representativa 
comprovam a situação favorável de todos os 
ambientes para atendimento ao nível superior 
de desempenho neste quesito. Conforme pode 
ser visto nas imagens resultantes das simula-
ções, todos os ambientes apresentaram nível de 
iluminância superior a 120 lux no centro geo-
métrico em todos os dias e horários simulados.

apesar do emprego de materias tradicionais, 
de baixo custo, as composições de fachada e co-
bertura atendem aos valores de transmitância,  
capacidade térmica e absortância solar, tanto 
para cumprimento das exigências da norma de 
desempenho quanto para atendimento aos pré
-requisitos do rtQ-r.

em termos de ventilação natural, a composi-
ção do vazio central com basculantes altas em 
oposição às janelas grandes dos ambientes so-
ciais gera a circulação do ar por convecção, algo 
raro em edificações do gênero. as basculantes 
altas da sala também permitem a ventilação 
permanente mesmo em dias de chuva. 

simulação de iluminância (relux) - apto 3 quartos

percurso solar - fachada sudeste percurso solar - fachada nordeste percurso solar 3d

carta solar - nw

carta solar - SE
etiqueta de eficiência energética procel
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hora 9:30
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