
A PLÁSTICA DO EDIFÍCIO  

O edifício foi pensado como um volume 
sólido, de linhas contemporâneas, no formato 

longilíneo, que elevado do solo promove a 
sensação de leveza. A partir desse sólido 

longilíneo, o volume da edificação foi 
esculpido, recebendo a adição de elementos, 

a exemplo das fachadas longilíneas e da 
cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para isso, nas dimensões de comprimento o 
edifício coincide com os limites do terreno, e 

na largura, o mesmo ocorre somente no 
telhado de formato borboleta, posicionado na 

cobertura. O subsolo extrapola a área do 
terreno, projetando-se sob as áreas públicas, 

podendo sofrer modificações  de suas 
dimensões, conforme o terreno em  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que o edifício será implantado. O pavimento 
tipo é recuado dos  limites  laterais do terreno, 

com exceção da varanda do primeiro andar, 
na fachada posterior, que coincide com a 

linha do terreno.  

O edifício possui em uma de suas fachadas 

uma “pele” metálica colorida que a reveste, 
cuja função é de se sobrepor às aberturas das  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unidades habitacionais  para promover 
privacidade e segurança, além de funcionar 

como um elemento facilitador da ventilação 
cruzada, não impedindo a entrada de 

claridade (ver subitem Conforto ambiental e 
eficiência energética). Esse elemento, 

esteticamente, promove a quebra da 
monotonia, utilizando-se de linhas horizontais  

e verticais, formando um gride que tem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuances de diferentes tons, da cor definida, 
conforme a insolação e posição solar. Em cada 

edifício construído essa “pele”, acompanhada 
das  demais estruturas metálicas  no edifício, 

receberá diferentes cores, como: vermelho, 
laranja, amarelo, azul e verde, que irão 

compor a paisagem e criar uma identidade 
visual para cada edifício, diferenciando-os . 
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MATERIAIS CONSTRUTI VOS 

O edifício foi definido modularmente co nforme o 
dimensionamento  da estrutura, definida a partir de 

pilares e vig as pré-fabricadas em  concreto e cobertura 
em steel deck; com fechamentos internos e extern os 

em alvenaria. 

Na cobertura do edifício, form ato “borboleta”, serão 

utilizadas telhas termo-acústicas (com po liuretano), na 

lâmina superior da telha a pintura branca reflete a 

radiação  solar e a face inferior perfurada ab so rve parte 
do ruído dos dias chuvosos. Sobre essa cobertura 

estarão  instaladas as placas foto voltaicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das fachadas long ilíneas recebe uma “pele” 

metálica modular, que protege as aberturas dos 

apartamentos. As aberturas receberão esquadrias em 
alumínio  e vidro. As circulações h orizon tais, localizadas 

na fachada posterior, terão g uarda-corpos de 

alambrado (arame galvanizado revestido de pvc), na 

mesma co r da “pele” metálica. 

Os revestimentos de piso das áreas co muns - térreo, 

circulaçõ es verticais e subsolo – serão em cimento 
queimado. Nas áreas de hall, acesso  ao edifício, salão 
festa e brinquedoteca o piso será execu tado em 

revestimento cerâmico . O revestimento das áreas 

comuns no prim eiro andar, onde há a propo sta de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

criação  de uma varanda – área de co ntemplação – 

também está definido co mo piso . 

PILOTIS 

O pilotis suspende do solo as unidades habitacio nais, 
pro movendo a criação de áreas de lazer para os 

morado res: playg round e praça central, e torn a o 
espaço térreo integrado espacialmente e visualmente 

com o entorno urbano . Este pavimento possui 754,28 

m
2
, destes 292,00 m

2
 são fech ado s para alojar o salão 

de festa, a área go urmet, a b rinquedo teca e o hall de 

acesso às unidades habitacionais. O pavimento 
também acomoda o bicicletário, as áreas de serviço, a 

adm in istração  e área para o  descanso dos funcionários.  

PROJEÇÃO DO SUBSOLO
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SUB SOLO 

A circulação vertical, parte do subsolo, tem parte de 
sua área alocada so bre a área pública q ue marg eia o  
terreno. O subsolo possui 1.395 m2: 90 0 m2 locados 
dentro  e fora do s limites do terreno e 495 m2 fora dos 

limites do terreno, so b área pública, ocupando a 
porcen tagem máxima de 155% da área de projeção  
registrada em cartório, conforme a lei específica. A 
área total do subsolo abriga 58  vagas de g aragem, 

destas três são acessíveis. 

No subsolo foram previstos dois acesso s, um para 
entrada e outro para saída de veículos, pois conforme 

o decreto 33.741/2012 não  é possível promover a 
circu lação  de veículos de duas mãos, devido a 
circu lação  intern a ser de 4,5  m de largura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A laje superior do subsolo, que extrapola os lim ites do 
terreno, suporta o peso de jardim como no mínimo 60 
centím etros de profundidade, não haven do a 
expansão da construção, nas suas partes afloradas, 

sob re as áreas públicas. A ventilação é promovida com 
a utilização de bloco s vazados nas partes afloradas e 
pelas grades dos portões de acesso e saída de 

veículos. 

COBERTURA 

O pavimento da cob ertura, com 8 unidades 
h abitacionais, forma o coroamento do edifício. A 

redução  de su as dimensõ es em relação aos dem ais 
pavimento s promove a criação de dois terraços para 
u so comum dos moradores. 

PLANTA BAIXA 6º PAVIMENTO - 1:300

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO - 1:300

PLANTA SUBSOLO - 1:300

Pingadeira

Ralo

Brita

Substrato
Manta Bidim

Tela metálica
Tubo irrigação

3/5

     

Concurso Nacional de Arquitetura
unidades habitacionais coletivas

Sobradinho - Brasília |  DF 



PAVIMENTO TIPO 

O pavimento tipo tem 661,12 m², com 8 unidades 
habitacionais de 51,51m2 e duas unidades 
habitacionais de 6 2,62  m2, distribuídas de mo do que o 
acesso se dá pela circulação  horizontal, extensa e 

longilínea, remetendo a fo rma de uma calçada que visa 

instigar o convívio entre os mo radores; além disso , essa 

laje pro tege do  so l parte da parede dos apartamentos. 
As u nidades habitacionais possuem 2 o u 3  dormitórios, 

de modo a atender diferente famílias. Todos o s 

apartamentos fo ram dimensio nado s para serem 

acessíveis, atendendo a NBR 9050/2015. Porém, nas 

plantas, os apartamentos das extremidades foram 

demarcados como  acessíveis, pelo translado de 

cadeiras de ro das ser mais facilitado devido a maio r 

metragem, em  relação  aos dem ais apartamentos. 

Ainda neste pavimento encon tramo s um depósito de 

lixo, dimensionado de maneira a conter os vário s 
recipientes necessário s para a coleta seletiva. 

 

 

 

 

 

 

CONFORTO AMBIENTAL E EFI CI ÊNCIA ENERGÉTI CA 

AP LICADA AO EDIFÍCIO 

A soltu ra do edifício do chão, pro movida pelo uso de 
pilotis, propo rciona a ventilação cruzada no nível do 
so lo, uma vez que os ventos predominante estão no 

quadrante norte, e o s terrenos para a implantação  da 

edificação estão  no  sentido norte/sul. 

A “pele” metálica, solta do edifício protege as 

ab erturas das unidades hab itacionais da radiação solar 

e cria um co lchão de ar que auxilia n o efeito  de sucção 
do ar quente. O posicionamento  do s apartamento s, 

perpendicular à circulação horizontal, promo ve a 

ventilação  cruzada, uma vez qu e esta é aberta e os 

ventos predominantes estão nesse sentido  – quadrante 

norte. Assim, os ventos predominantes adentram aos 

apartamentos, pela po rta de acesso, empurram o  ar 

quente no sentido das janelas, onde não encontram 

impedimentos para sair das habitaçõ es, devido  ao 

colchão de ar resfriado  gerado pela “pele” metálica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando a fachada principal estiver voltada para o 

quadrante n orte, a “pele” metálica também proteg e as 
aberturas da radiação solar, no  terreno isolado 
(endereço QD 02 CJ B4 PROJ B). Nas dem ais 

im plantações a “pele” metálica auxilia na pro moção da 
ventilação cruzada. 

O telhado de fo rmato “bo rbo leta” possui calha central 
que coleta e direciona as águas das chuvas para as 
cisternas, posicio nadas no volume das circulações 

verticais. Estas águ as podem ser utiliz adas na 
manutenção dos jardins, por exemplo: nas floreiras de 
hortaliças criadas nas circulação horizontal (fachada 

posterior). Nesse telhado, serão instaladas placas 
fotovoltaicas para captação de energ ia solar e g eração 
de energia para abastecer o edifício 
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