
O EDIFÍCIO
Acomodamos em 5 pavimentos as 60 uni-
dades,12 por andar, 1 vaga por apartamento 
no subsolo. O sexto pavimento será destinado 
a serviços e comércio, tolerado pela subzona 
SZH2, na sobreloja, com acesso independen-
te ao do edifício. 

Esses espaços criam a possibilidade de aco-
modar pequenos negócios locais que frequen-
temente complementam a renda de mora-
dores ou da vizinhança. A proximidade com 
a habitação não apenas exclui gastos com 
deslocamento, como permite uma conciliação 
com as responsabilidades domésticas. Além 
disso, permite que a locação desses espaços 
seja eventualmente revertida em abatimento 
de custos do próprio condomínio. 

VITALIDADE URBANA
Bairros que misturam as atividades tornam-se 
mais seguros e mais utilizados pelas pessoas. 
Residências, comércio e serviços convivem 
pacificamente e se beneficiam mutuamente. 

Essa proximidade estimula deslocamentos a 
pé ou por meios alternativos e de baixo cus-
to e impacto, como bicicletas, que reduzem 
a necessidade do uso do automóvel, descon-
gestionam a infraestrutura urbana e reduzem 
a emissão de poluentes. Estimula-se o comér-
cio local familiar de pequeno porte, base de 
todo o conceito de sustentabilidade urbana. 

PAVIMENTO TÉRREO
A oportunidade de deixar o térreo aberto para 
a rua cria fluxos acessíveis que induzem o 
passante a cortar caminho através da área 
sob pilotis do edifício, o que facilita a chegada 
do público que potencialmente utiliza a sobre-
loja. Reforça-se a ideia do térreo como tran-
sição entre a cidade e o edifício, transforman-
do o térreo numa área pública, de livre acesso, 
em escala local, humana, destinada tanto aos 
moradores do edifício quanto à vizinhança. 

A ampliação do subsolo em direção ao meio 
da quadra cria uma praça seca que se torna 
convidativa devido ao sombreamento a ser 
criado com o adensamento da vegetação ex-
istente. 

Uma portaria controla simultaneamente o 
acesso ao bicicletário e a enxuta área comum 
do edifício, basicamente de uma área de estar 
protegida, poderá ter seu uso redefinido, con-
forme a necessidade do edifício. Um bloco de 
vestiários e sanitários para funcionários tem 
seu acesso independente e isolado. 

SOBRELOJA
A laje recuada descola  os pilares da facha-
da e cria uma diferenciação entre o embasa-
mento (espaço público) e o corpo do edifício 
(espaços privados). As escadas metálicas nas 
extremidades sinalizam visualmente o acesso 
às sobrelojas.  

Blocos com banheiros públicos nas extremi-
dades delimitam a área dos conjuntos comer-

ciais que tem suas divisões internas flexíveis, 
podendo ter conjuntos que acomodem desde 
um serviço de costureira, salão de beleza, até 
um escritório de empresa. A circulação central 
reproduz as circulações horizontais dos an-
dares superiores.  

No meio desse pavimento, assim como nas 
extremidades, ambientes públicos de estar, 
áreas de transição, descanso mais reservadas 
funcionam como praças e mirantes. 

CIRCULAÇÕES HORIZONTAIS E 
VERTICAIS
Vazios entre as circulações horizontais dos 
andares e as paredes dos apartamentos cri-
am uma circulação contínua do ar em efeito 

chaminé: o ar quente sobe, trazendo para o 
interior o ar renovado. 

Essa circulação é coberta, protegida de chu-
va, mas aberta tanto em cima, para saída do 
ar quente, como nas extremidades, permitin-
do a entrada dos ventos predominantes. 

O bloco de escada e elevadores abre-se para 
um hall, protegido, banhado de luz natural, 
com uma grande abertura, ele funciona como 
varanda e estar coletivo do andar, criando 
uma sequência vertical de mirantes em alturas 
distintas. 

Nos trajetos das circulações horizontais e 
verticais o horizonte é sempre um recorte de 
céu, o que reduz significativamente o impacto 
da densidade da edificação e amplia as di-
mensões dos ambientes construídos. 
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corte transversal
escala 1:300

planta mezanino
escala 1:300

implantação
escala 1:300

planta garagem
escala 1:750

GARAGEM
A área da garagem inclui a ampliação permitida de 
55% da área do terreno em direção ao miolo da 
quadra, totalizando 1.392,00m² e acomodando 1 
vaga para cada um dos 60 apartamentos. 

Avaliou-se que essa mesma solução de ampliação 
da área do subsolo em direção ao interior da quadra 
poderá ser replicada em qualquer um dos outros 
lotes em que o projeto será implantado, sem criar 
nenhuma grande diferença. 

Um rasgo de 14cm entre a viga e a alvenaria de ve-
dação da garagem cria uma ventilação e iluminação 
permanente que descarta a necessidade de encaix-
ilhamento, camuflado pela vegetação do entorno. 

implantacao
escala 1:750
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legenda implantacao

1. -acesso pedestres
2. -acesso sobreloja
3. - acesso habitacao
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4. - acesso garagem
5. -bibicletario
6. - vestiario funcionarios
7. -portaria



planta mezanino
escala 1:300

planta pav. tipo
escala 1:300

planta cobertura
escala 1:750

corte transversal
escala 1:300

corte transversal
escala 1:750
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planta tipologia 2 quartos adaptada
escala 1:100

planta tipologia 2 quartos adaptável
escala 1:100

planta tipologia 3 quartos adapdata
escala 1:100

isometrico ilustrativa apto. 
unidade 3 dorm.
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TIPOLOGIA 03 DORM.
área total: 66,07m²
área varrida: 59,45m²

planta tipologia 3 quartos adaptável 
escala 1:100

isometrico ilustrativa apto. 
unidade 2 dorm.

legenda 

1.  dormitório 01  >> 9,25m² 
2.  sala >> 11,57m² 
3.  dormitório 02 >> 8,74m²
4.  sanitário >> 4,84m²
5.  coz./área de serv. >> 11,01m²
6.  varanda >> 11,34m²
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legenda >> tipologia 3 dorm.

1.  dormitório 01- 7,50m² 
2.  sala - 17,98m² 
3.  dormitório 02- 8,97m²
4.  dormitório 03- 8,40m²
5.  coz./área de serv.- 11,01m²
6.  sanitário- 4,70m²

TIPOLOGIA 02 DORM.
área total: 62.28m²
área varrida: 58.23m²
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detalhe construtivo
escala 1:20

CONFORTO TÉRMICO
Os caixilhos dos apartamentos, posicionados em paredes opos-
tas, possibilitam um fluxo ventilação cruzada, controlada e não 
impedida pelos guarda corpos com fechamento em tela metálica, 
que garante o conforto térmico de todos os apartamentos. As 
aberturas das extremidades do vazio central bem como abertura  
em frente ao acesso a circulação vertical garantem a exaustão 
destes espaços.

ESTRUTURA
A estrutura do edifício é regular composta de pilares em con-
creto moldado in loco, vencendo vãos de 5,30m e 5,60m, as 
lajes serão lajes tipo treliça co EPS de 16 cm,  paralelas ao vazio 
longitudinal do edifício, apoiadas em vigas de concreto de 0,53m 
x 0,20 m. Esta opção em detrimento da alvenaria armada foi para 
possibilitar a transformação de apartamentos de 2 para 1 dor-
mitório ou de 3 para 2 dormitórios. 

As circulações horizontais dos andares serão em estrutura 
metálica, com perfis W200 x 26,6  e de montagem rápida.Os 
balanços dos terraços serão prolongamentos das lajes. 

1

legenda detalhe construtivo

1. - guarda-corpo
2. - viga 

3. - piso cerämico
4. - prolongamento da laje

5. -laje tipo treli;a 16cm
6. -pingadeira

7. -esquadria de aluminio
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UNIDADE HABITACIONAL
Cada andar se compõe de 4 unidades de 3 dormitórios com 
66m² e 8 unidades de 2 dormitórios com 62m², considerando 
as paredes. 
Em ambos os tipos de apartamentos a utilização da área 
social como articulador dos ambientes permite a inexistência 
de corredor, essa área é incorporada aos espaços do aparta-
mento. 

Importante ressaltar que as duas variações e planta (2 e 3 
dormitórios) garantem acessibilidade universal, necessitando 
apenas do reposicionamento de mobiliário e instalação de bar-
ras de apoio para que possam ser adaptadas a portadores de 
necessidades especiais, sem nenhuma outra obra de reforma. 

5/5
Concurso Nacional de Arquitetura

unidades habitacionais coletivas
Sobradinho - Brasília |  DF 5/5

Concurso Nacional de Arquitetura
unidades habitacionais coletivas

Sobradinho - Brasília |  DF 


