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Buscando responder a todo imaginário que a tipologia símbolo de Brasília apresenta, prestando 
referência à obra de mestres como os arquitetos Marcílio Mendes Ferreira, Milton Ramos, entre outros.  
Pensamos que seria por bem, sem descuidar das questões programáticas e técnicas, que  o melhor 
de Brasília em seus edifícios residenciais também fosse exaltado na proposta e esse foi nosso intuito.
Pilotis, Arte e Comunidade - Como uma gentileza para com a comunidade próxima sugerimos uma 
biblioteca de uso público, local para estudo, administrado pelo condomínio. Adicionalmente painéis de 
azulejos seguindo a tradição de Athos Bulcão, tão cara a Brasília, podem ser elemento adicional a dar 
personalidade nas diferentes repetições do projeto a serem executadas.
Funcionalidade - Reduzindo custos, a circulação foi pensada para minimizar o número de elevadores 
e escadas com isso liberando mais espaço nos pavimentos resultando em um andar tipo racional com 
unidades modulares e em uma circulação não confinada.
Estrutura e Sistemas - A estrutura se divide em 3 juntas, de concreto armado sem transição, formada 
por módulos de 3 vagas, 7,75 m x 5,50 m, em laje nervurada no pilotis e 1º pavimento e nos pavimentos 

UNIDADES HABITACIONAIS COLETIVAS EM SOBRADINHO
superiores em atendimento a NBR 15575 lajes planas com espessura acabada de 25 cm asseguram 
o isolamento acústico necessário. O núcleo de escada compartilha duas escadas de lance único 
pressurizadas. Shafts e dutos de ventilação ocorrem junto às circulações e áreas molhadas. O piso 
a piso de 3,60 m no pilotis permite a transição das instalações. O subsolo a fim de garantir seu não 
afloramento ocorre à - 4,32 m em relação ao pilotis. 
Unidades - Buscando maximizar o número de famílias atendidas e o enquadramento no programa 
MCMV sugerimos 96 unidades de 2 quartos distribuídas em pavimentos tipos de 16 unidades. 
Internamente todas as unidades são adaptáveis a P.N.E. contando com uma semi-suíte e quando 
possível um terceiro cômodo podendo ser utilizado como local de trabalho / estudo ou mesmo para 
uma visita eventual. Adicionalmente varandas são utilizadas não como elemento para aumento de área 
útil de cômodos mas, a um só tempo, como uma oportunidade de solucionar o conforto térmico das 
unidades e oferecer um espaço caro à nossa cultura.
Conforto ambiental e Sustentabilidade - As unidades de meio possuem cozinhas ventiladas pela 
sala e sistema auxiliar de sucção por dutos forçando ventilação cruzada. As varandas das unidades 
à noroeste possuem varanda mais generosa com 2 m de largura, sendo o último metro em material 

vazado para permitir maior ventilação da fachada. À sudeste varandas de 1m resguardam a fachada. 
Complementarmente e acrescentando dinamismo às fachadas longitudinais, grandes painéis móveis, 1 
por unidade, reforçam a proteção solar da orientação mais exigida, enquanto sua oposta recebe painéis 
fixo de alvenaria. Subvertendo a clássica empena cega de Brasília, seccionamos o volume garantindo 
um conjunto menos maciço bem como visual e ventilação desimpedidos para as circulações horizontais. 
Por fim réguas de madeira reflorestada tratadas dão unidade às empenas resguardam as cozinhas dos 
apartamentos de canto. Na cobertura placas solares garantem o aquecimento da água enquanto águas 
pluviais são recolhidas para reuso. Em trecho do terraço é sugerido o uso, conforme esclarecimento da 
comissão organizadora, para mirante, churrasqueira, horta comunitária e terraço jardim.
Expressão arquitetônica e as peles - Constituída como proposta coesa prezando pela racionalidade 
construtiva e redução de ações em obra. Tem-se em mente que dentro das possibilidades da empresa 
organizadora do certame materiais e “peles” poderão ser suprimidos conforme orientação solar e/ou 
substituídos a fim de buscar maior economicidade e individualidade para cada edifício. A nosso ver a 
qualidade da proposta está em sua concepção núcleo: austera, prática e de baixa manutenção com 
materiais aparentes. Pensamos assim garantir a robustez necessária para que o edifício envelheça bem 
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perspectiva fachada sudeste



1 - acesso subsolo
2 - bicicletário
3 - reservatório
4 - reservatório a.p.

5 -funcionários
6 - área técnica
7 - área técnica - CEB
8 - glp

9 - biblioteca comunitária
10 - vestíbulo
11 - banco  
12 - coleta seletiva 

13 - área técnica - pressurização
14 - DML
15 - espaço multiuso
16 - copa

17 - pilotis
18 - circulação
19- barrilete
20- terraço

21- jardim / horta
22- coletores solares
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subsolo - 96 vagas - 4,32 m
escala 1:250

pilotis - 0.00 m (cota de soleira 1.082,00 m )
escala 1:250
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1 - acesso ao subsolo

2 - restituição de área verde

3 - pilotis público

4 - secção do volume

5 - pele

6 - circulação

7 - usos coletivos



1/5
Concurso Nacional de Arquitetura

unidades habitacionais coletivas
Sobradinho - Brasília |  DF 

T1 - 32 uni
50,61 m² +  5,16 m²

T2 - 12 uni
50,71 m² + 5,17 m²

T3 - 12 uni
46,24 m² + 10,37 m²

T4 - 11 uni
50,77 m² + 10,37 m²

T5 - 12 uni
51,18 m² + 10,50 m²

T6 - 12 uni
49,79 m² + 10,47 m²

pavimento tipo - 2º, 3º e  6º pavt º
escala 1:250

subsolo avanço 149,08%

forro

transição instalações

grelha de ventilação

trilho

estrutura
em aço

madeira
tratada

vidro
leitoso

brise
móvel

ocupação pilotis 21,23%

circulação 12,26 %

avanço pavtº  tipo 191,40 m²
NW - 2 m

SE, SO, NE - 1 m

pavtº  tipo 1.077,68 m²

jardim / horta / terraço
356,85 m²

coletores solares - 312,81 m²
Lei no 2.046,

de 04 de agosto de 1998

cobertura + 21,42 m
escala 1:250

det fachada NW
escala 1:100
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corte cc
escala 1:500

fachada lateral
sem escala

corte bb
escala 1:500

corte aa
escala 1:500

T7 - 5 uni
51,08 m² + 5,16 m²

terraço/ horta / jardim

saídas dos dutos

reservatório de reusocoletores
solares

réguas de madeira 
reflorestada tratada

paredes externas em alvenaria
paredes internas em dry-wall

dutos de ventilação dos 
banheiros

brise fixo
em alvenaria

esquadrias de 
alumínio e vidro

estrutura de aço 
leve e piso de 
madeira tratada

guarda corpo 
metálico

brise móvel

coletor solar

piso elevado

terraço / horta /jardim

saída dos dutos de ventilação

fachada 
ventilada

brises 
móveis

reservatório 
de reuso

ventilação cruzada 
através de dutos de 

ventilação
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pilotis noroeste pilotis sudeste
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perspectiva fachada noroeste


