
Unidades Habitacionais Coletivas
 em Sobradinho 

Um “ninho seguro” - um espaço conhecido à nossa volta, onde 
sabemos que nossas coisas estão seguras e onde podemos nos 
concentrar sem sermos perturbados pelos outros - é algo de que 
cada individuo precisa tanto quanto o grupo. Sem isso, não pode 
haver colaboração com os outros. Se você não tem um lugar que 
possa ser chamado de seu, você não sabe onde está!

Hertzberger. Herman

Conceito
A questão da habitação social deve ser encarada com a devida 
atenção. Nos últimos anos, através do programa Minha Casa, 
Minha Vida, aproximadamente 3 milhões de famílias realizaram 
o sonho da casa própria, fato louvável e digno de elogios. Porém, 
os investimentos feitos pelo governo federal nem sempre 
utilizaram modelos apropriados de habitação. A diversidade 

cultural e peculiaridades dos moradores não são respeitadas 
quando novos bairros são propostos baseados apenas na 
repetição maçante de construções idênticas. É preciso construir 
o sentido de lugar , de pertencimento e permitir que os 
moradores façam suas apropriações, do contrário, o habitat 
será estéreo e sem significado. É necessário criar valores de 
cidadania e dignidade promovendo a inclusão social dos novos 
moradores.

Contextualização Urbana
Em Sobradinho, os edifícios a serem construídos nos cinco 
terrenos elencados para este concurso desempenharão 
relevante papel na construção da paisagem urbana local 
principalmente por serem áreas ocupadas predominantemente 
por residências unifamiliares de um ou dois pavimentos. 
A posição emblemática da edificação no entorno confere 
importância às quatro fachadas e, por isso, estas foram 
concebidas cuidadosamente. É proposto um edifício único, coeso 
e coerente, com uma arquitetura de fácil leitura que possa ser 
apreendida pelo bairro sem negar sua contemporaneidade.

Premissas de Projeto
O projeto foi idealizado a partir de quatro premissas básicas 
principais: diversidade, economicidade; padronização e 
flexibilidade.

Diversidade
O máximo esforço foi feito para contemplar o maior número 
possível de famílias.

Na lâmina de 900 m² de projeção são previstas até 336 pessoas 
distribuídas em 72 apartamentos, com áreas variando entre 
48m² e 68m², e diferentes quantidades de cômodos para atender 
às diversas demandas. São 30 unidades de três quartos, 36 de 
dois e 6 conjugados, estes, em conformidade com o artigo 94 da 
Lei nº 2.105/1998.

A diversidade cultural e social nos tempos de hoje é cada 
vez mais pertinente em projetos públicos. Os benefícios da 
combinação de diferentes tipologias são importantes para 
a iteração social entre os moradores e para o crescimento 
individual como cidadão.

Padronização e Flexibilidade
A variação das tipologias é feita dentro da modulação estrutural 
e padronização das dimensões dos cômodos. Sempre que 
possível, os pilares são posicionados nas paredes externas 
dos apartamentos deixando a planta livre para a máxima 
flexibilidade de leiautes. Contribuindo para isso, as áreas 
molhadas são condensadas em um único núcleo junto ao seu 
respectivo prisma de aeração e iluminação liberando espaço nas 
periferias para os demais ambientes.

Além das diferentes opções de leiaute, todas as unidades podem 
ser adaptadas e utilizadas por pessoas com necessidades 
especiais e cadeirantes.

As unidades de três quartos podem ter um dos cômodos aberto 
para a circulação comum funcionando como oficina de trabalho 
independente da residência. O objetivo é incentivar a geração de 
renda das famílias.

No térreo, sob pilotis, próximos ao acesso principal, são 
abrigados os ambientes de encontro, serviços e as áreas de 
lazer. O objetivo é incentivar o encontro e a interação social 
entre os moradores no cotidiano.

Economicidade
Habitação de interesse social não significa necessariamente 
baixa qualidade. Pelo contrário, é preciso propor soluções 
que diminuam os custos de construção e manutenção sem 
prejudicar a qualidade dos espaços, principalmente com relação 
ao conforto ambiental das unidades. 

A modulação estrutural, sistema construtivo e padronização são 
determinantes para a redução dos custos e tempo de obra.

Todas as unidades tem o mesmo tipo de núcleo central 
composto pelos compartimentos “molhados”: banheiro, cozinha 
e área de serviços. Os núcleos ou “caixas molhadas” tem 
exatamente as mesmas dimensões em todos os apartamentos. 
Se considerarmos o valor das áreas molhadas dentro do 
orçamento de um obra, é justificável a padronização destas.

Implantação



Planta Pavimento Subsolo

01   Acesso pedestres
02  Portaria
03  Estacionamento
04  Bicicletário
05  Pátio coberto
06  Salão de festas
07  Área comunitária
08  Serviços
09  Depósito de lixo
10   Estar funcionários

Planta Pavimento Térreo

Sistema Construtivo
Pelo princípio da economicidade, adotou-se o 
sistema estrutural em concreto com vedações em 
alvenaria pintada e concreto aparente. O rigor na 
modulação da estrutura permite a utilização de 
elementos pré-fabricados.

Legislação
As áreas ocupadas pela circulação vertical comum 
e prismas localizados no interior da projeção 
foram compensadas na periferia da edificação 
conforme a Lei Complementar nº 755/2008. Todos 
os compartimentos tem suas dimensões mínimas 
contidas dentro dos limites de projeção e de áreas 
compensadas. Nenhuma unidade ultrapassa a área 
máxima de 68 m² para moradias de interesse social. 
Mesmo com a compensação de áreas, optou-se por 
não ocupar o espaço aéreo público com varandas 
ou expansões através da concessão de direito real 
por questão de economia. Essa opção, no entanto, 
poderá ser incorporada futuramente ao projeto sem 
prejuízos às fachadas.

Estrutura Compensação de áreas

Limite da projeção do terreno

Prismas e circulação (135,00 m²)

Área compensada (76,00m²) 



Planta 1º Pavimento
Unidades adaptadas para cadeirantes

Planta Pavimento Tipo

Unidade de 3 quartos - 68m²
5 por pavimento
30 unidades no total

Unidade de 2 quartos - 55m²
4 por pavimento
24 unidades no total

Unidade tipo conjugado - 48m²
1 por pavimento
6 unidades no total

Unidade de 2 quartos - 60m²
2 por pavimento
12 unidades no total

Mãe com dois filhos 
e oficina de costura 
com acesso direto para 
circulação comum

Casal com três filhos Casal sem filhosPai e filho

Flexibilidade de Leiautes

Mãe, pai cadeirante com 
dois filhos



Fachadas
As fachadas recebem tratamento condizente com a 
importância do edifício na paisagem. Os módulos de 
vedação com quatro tamanhos diferentes permitem 
arranjos diversos  e, junto com o emprego de cores, 
proporcionam dinamismo às fachadas e garantem o 
sombreamento das aberturas.

A paleta de cores utilizada foi retirada das 
construções do entorno de Sobradinho, facilitando o 
sentimento de pertencimento e reconhecimento do 
novo edifício.

Cores dos Prismas
Os prismas de aeração e iluminação dos ambientes 
internos são dimensionados conforme os 
parâmetros do Código de Obras do Distrito Federal. 
Dispostos ao longo da edificação, os cinco prismas 
são cortados pelas passarelas das circulações 
comuns que passam a ter iluminação e ventilação 
naturais. Pintados com cores diferentes, os prismas 
ganham uma função lúdica e servem de referência 
e identificação no trajeto até as unidades. Poderia 
dizer o morador: “Moro no apartamento entre o 
prisma verde e o vermelho”.

Planta Cobertura

Fachada Frontal Fachada Lateral Fachada Posterior

Corte Transversal BBCorte Longitudinal AA



Conforto Ambiental
O clima da região é classificado predominantemente 
como tropical de savana. Durante o inverno, o clima 
frio e seco sugere estratégias de conforto que 
utilizem a massa térmica dos elementos construtivos 
para aquecimento dos ambientes internos. As 
grandes amplitudes térmicas diárias indicam a 
importância da inércia térmica dos materiais tanto 
para aquecimento como resfriamento. Nesse sentido, 
o projeto propõe paredes externas com espessura 
de 26 cm compostas por duas fiadas de tijolos com 
furos, que garantem um atraso térmico de 6,5 horas. 
Nas laterais da edificação, vedações em concreto 
com densidade mínima de 2.000 Kg/m³ têm a 
mesma inércia térmica.

A forma compacta está diretamente relacionada com 
o desempenho térmico da edificação para que haja 
menos trocas de calor entre a envoltória e o exterior, 
menos exposição à radiação excessiva e menos 
exposição aos ventos.

As divisórias internas são projetadas em tijolos 
maciços (15 cm de espessura), com 255 KJ/m²K de 
capacidade térmica e atraso térmico de 3,8 horas.

A cobertura, leve e isolante, é projetada em telha 
termo-acústica sobre laje de concreto garantindo 
um valor de transmitância térmica inferior a 2,00 W/
m²K.

Nos dias quentes, o projeto sugere a ventilação 
cruzada em todas as unidades e o sombreamento 
das aberturas através de recuos nas fachadas. Nos 
dias frios, a ventilação seletiva é interrompida em 
todos os cômodos, exceto nas áreas de serviços 
e banheiros. Aliada à utilização de vegetação no 
interior das unidades, a ventilação seletiva impede 
a entrada do ar seco e saída do ar umidificado pela 
evapotranspiração, melhorando de forma passiva o 
conforto higrotérmico.

Sustentabilidade
Além do emprego de estratégias passivas de 
conforto térmico que por si só já garantem uma 
substancial redução no consumo energético, são 
previstos mecanismos para a racionalização da 
energia. Locais são reservados na cobertura para a 
instalação de equipamentos de aquecimento solar, 
reservatórios de água quente e placas fotovoltaicas 
para geração de energia limpa. Mesmo que os 
equipamentos não sejam usados em um primeiro 
momento, o projeto propõe espaços destinados à 
futura instalação.

A laje de cobertura das circulações comuns funciona 
como calha do telhado para captação das águas 
pluviais que serão filtradas e armazenadas em 
reservatórios específicos localizados junto à cisterna 
principal no subsolo. O reuso das águas da chuva 
deve ser destinado aos vasos sanitários e jardins.

O bicicletário é posicionado próximo à entrada como 
forma de incentivo ao uso de transporte ativo não 
poluente.

Inércia térmica das paredes internasMassa térmica dos vedos externos Ventilação cruzada seletivaAproveitamento água pluviais


