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Desenvolver um edifício habitacional de interesse social que possa ser replicado em 
cinco outras implantações traz pontos recorrentes e relevantes no que se refere a 
questões qualitativas e construtivas do objeto arquitetônico. Tema amplamente estudado, 
buscamos a partir de estudos tipológicos desenvolver um edifício que alie além das 
propostas qualitativas, as diretrizes do edital, questões legislativas, técnicas e financeiras 
para concatenar em um artefacto arquitetônico claro e coerente, com adaptabilidade 
suficiente para que se molde conforme suas circunstâncias locais e estabeleça a melhor 
dialética entre as diretrizes urbanas e seu entorno.

Nossa proposta tem como premissa desenvolver estratégias de projeto que possibilitem 
a apropriação e a interação dos usuários, de forma a oferecer uma ambiência propícia a 
criar uma relação de pertencimento dos seus moradores com o objeto construído, de um 
sentido de lugar, de comunidade e, enfim, de lar. 

Soma-se à essas questões a necessária competência técnica-construtiva visando 
sempre o princípio de economicidade e melhor desempenho do edifício como um todo. 
A proposta busca a utilização de técnicas construtivas que priorizem a modulação e 
repetição de elementos, se valendo de peças pré-fabricadas de concreto e aço.

De acordo com o entendimento da Legislação vigente para a região de Sobradinho, 
juntamente com o Edital do Concurso, Plano Diretor, Código de Edificações e Norma 
Técnica Bombeiros-DF é possível se chegar em algumas possibilidades de morfologia 
com qualidade urbana e espacial e que possa ser adaptável nos demais lotes. Buscamos 

o melhor entendimento das leis de forma a obter o melhor aproveitamento possível, fazendo 
uso de leis específicas para a efetiva aplicação em projeto. 

MORPHOGENESIS DO EDIFÍCIO

Diante dessas premissas, foi possível chegar em alguns modelos morfológicos, onde a 
distribuição da circulação vertical, circulação horizontal, distribuição das vagas e distribuição 
das unidades habitacionais foram pensadas para obter o melhor aproveitamento e qualidade 
espacial.

1. Circulação vertical distribuída centralizada dentro do lote de forma a atender o número 
máximo de unidades ao seu redor inviabiliza a distribuição da vagas no subsolo.

2. A circulação vertical nas extremidades fora do lote apesar de liberar espaço de vagas no 
subsolo, configura um contexto onde as distâncias de circulação horizontal ficam acima de 
30m e, segundo o Código de Obras, a circulação horizontal principal do edifício superior a 
15m deve ter 10% de largura do seu comprimento total, acarretando em demasiada área de 
circulação.

3. A circulação horizontal na extremidade do edifício no sentido de seu comprimento permite 
que a largura da circulação tenha 1,20m, segundo o Código de Obras, porém não favorece a 
distribuição dos ambientes das unidades habitacionais para que tenham bom desempenho 
bioclimático.

4. O modelo que demonstrou melhor relação entre a distribuição da circulação vertical, distância 
para atendimento das unidades e menor interferência na configuração do estacionamento no 
subsolo, se apresentou com a circulação vertical dentro do lote no limite da circulação dos 
veículos no subsolo. A área da circulação vertical dentro do lote é compensada para fora do 
lote, conforme lei específica.
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ORGANIZAÇÃO PROGRAMÁTICA

A. Volume em barra ocupando a 
totalidade da projeção

B. Circulação horizontal como alameda 
intra-urbana

C. Eficiente ventilação e resfriamento das 
unidades

D. Adição de volumes de circulação 
vertical, passarelas de conexão, varandas e 
compensação de área nas unidades devido 

a circulação vertical estar dentro do lote.

E. Alargamento pontual da passarela central 
para criação de espaço de convivência
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“A padronização sem acomodação circunstancial e sem uso criativo do contexto que deveria ser temida muito 
mais que a própria padronização. As idéias de ordem e circunstancia, convenção e contexto - de emprego da 
padronização de um modo não padronizado - aplicam-se a nosso continuo problema de padronização versus 
variedade”. (VENTURI, 2004, pp.51) 

O partido do projeto se desenvolve sobre a potencialidade dos espaços negativos, afim de 
gerar qualidade com o mínimo de custos. A partir de um eixo longitudinal claro de circulação 
horizontal que corta o edifício em duas partes, trazemos o conceito de uma alameda intra-
urbana, espaço dinâmico e vivo pontuado por pequenos espaços de permanência, que 
irrigam a vivência coletiva. Os dois volumes longitudinais iniciais de unidades são seccionados 
transversalmente pelas circulações verticais, organizando programaticamente as unidades.  

Com esse gesto soltamos as unidades de forma a inundar de luz a alameda assim como 
possibilita a ventilação cruzada das unidades. Temos as unidades de maior área voltadas 
para as esquinas, possiblitando maior superficie de luz. As unidades de dois dormitórios se 
encontram no centro, integradas a uma varanda passível de expansão futura das unidades, 
aliando-se à lei urbana específica.
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1. VENTILAÇÃO CRUZADA
Biorientação dos apartamentos favorece a 
troca eficiente do ar e auxilia na eficiência 
energética passiva do edifício

INSTRUMENTALIZAÇÃO PROJETUAL
Foram desenvolvidos uma série de instrumentos projetuais de forma a balizar e categorizar elementos que  busquem estabelecer qualidade 
espacial ou otimizar o espaço construído, dinâmica de obra ou manutenção pós-ocupação. Essas estratégias serão replicadas em todos os 
edifícios, sendo adequadas conforme seu contexto específico.

CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL
Água captada é utilizada para rega horta 
comunitária e lavagem das áreas comuns

5. PEQUENAS PRAÇAS DE CONVIVIO
Em cada pavimento há uma pequena praça que 
busca estabelecer uma série de nuânces de 
domínios públicos e, assim, criar melhor relação 
entre o individual x coletivo.

3. SHATS Á. MOLHADA FACIL ACESSO
As unidades foram configuradas de forma a 
posicionar todas as áreas molhadas próxima à 
circulação coletiva. Dessa forma facilita o acesso 
aos shafts e suas eventuais manutenções.

6. HORTA COMUNITÁRIA
Morfologia do edifício configura áreas de cobertura 
utilizáveis como horta comunitária. Dessa forma oferece 
um espaço produtivo aos moradores, além de melhorar 
a inércia térmica da cobertura implantada

7. UNIDADES ADAPTÁVEIS
Todas as unidades foram concebidas de 
forma a ter o mínimo de intervenção 
possível para a adaptação da unidade

2. POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO
Unidades de menor área tem a possibilidade de expansão futura da 
moradia pela sacada,  suporte para que com o tempo os moradores 
adaptem conforme  necessidades individuais. Ritmo e modulação 
garantem uma leitura clara do edifício como um todo, mesmo após 
suas eventurais expansões das unidades.

4. ALAMEDA URBANA
Circulação coletiva ventilada e 
relacionada com o espaço exterior 
busca configurar um espaço com 
maior dinamicidade.

BRISES VERTICAIS
Brises verticais em madeira
protegem insolação direta sem 
prejudicar visual das unidades

MODULAÇÃO OTIMIZADA
Modulação busca garantir maior número de 
vagas e, consequentemente, maior número 
de unidades habitacionais

BRISES HORIZONTAIS
Varandas garantem sombras 
às unidades
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DESEMPENHO BIOCLIMÁTICO
A utilização do uso de recursos naturais - como o vento, 
a iluminação natural e a decorrência de suas sombras - 
reduz consideravelmente a necessidade de equipamentos 
e, portanto, a quantidade de energia e de capital para a 
operação do edifício. Para garantir a predominância do 
uso de recursos naturais,  dispensando soluções ativas ou 
mecanizadas, foram previstos uma série de dispositivos de 
eficiência energética passiva, elaborados já a partir da  sua 
morphogenesis. O edifício é decomposto em seis menores 
blocos com um pequeno afastamento entre si, articulados 
por uma circulação metálica aberta. Essa alameda interna 
tem papel essencial na efetiva ventilação cruzada das 
unidades,  e seu respectivo resfriamento. 
Os ambientes de maior permanência das moradias foram 
localizados para fachadas do edifício garantindo maior 
iluminação natural. Nas unidades de três dormitórios 
situados nas extremidades dos edifícios, foram previstos 
anteparos verticais nas janelas afim de proteger na incidência 
solar direta. Nas unidades de dois dormitórios, situados no 

centro do edifício, as varandas funcionam como anteparos 
horizontais para proteção da incidência solar direta. 
A morfologia do edifício foi composta de forma a transformar 
parte da cobertura em área produtiva. É proposto a criação 
de hortas comunitárias nessas coberturas, configuradas 
como uma serie de pequenos pátios. Essas hortas auxiliam 
na melhoria da inércia térmica do edifício, assim como tem 
um papel social integrador, ao estabelecer relações entre 
os moradores ao produzir alimento para as famílias que ali 
residem. 

REUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 
As lajes da cobertura são planejadas e equipadas para 
captação de águas pluviais, as quais serão coletadas, 
estocadas e filtradas para utilização na limpeza do 
condomínio, irrigação da horta comunitária e água sanitária. 
É previsto também locais de coleta seletiva do lixo a fim de  
que o mesmo seja reciclado.
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Implantação localizada em rua sem saída, possui acesso de veículos 
adaptado pela lateral oeste onde a distância entre a projeção e a via 
permiti menor inclinação da rampa de acesos de veículos. Esse é o único 
lote com posição bioclimática diferente dos demais lotes, tendo uma 
configuração morfológica dos terraços do edifício favorável para entrada 
de luz nas unidades com fachada sul. 

Localizado em terreno com grande diferença de níveis entre suas 
extremidades, este bloco permitiu a criação de uma rampa de 
acesso de veículos com pouca inclinação pela sua laterial oeste.

Devido a grande declividade do terreno junto a esquina, o 
acesso ao subsolo ficou melhor adaptado junto a fachada 
principal. Nesta localização, uma adaptação do bolsão de 
estacionamento é necessária para criar a entrada da rampa.

Em razão da declividade desfavorável junto à extremidade 
leste da projeção e por sua localização muito próxima ao fim 
da via, o posicionamento da rampa de acesso ao subsolo 
com menor comprimento fica melhor localizada a oeste 
do bloco, sendo necessária a adaptação do bolsão de 
estacionamento.

LOTE DE INTERVENÇÃO
Este é o lote para o desenvolvimento do do projeto 
deste concurso. Localizado em terreno com declividade 
suave e com grande afastamento da esquina, foi 
possível o posicionamento da rampa para o subsolo 
próximo do lote e em via de menor hierarquia. 
Todos os lotes, exceto o Lote B4 Proj B, possuem a mesma
orientação solar, onde a fachada oeste recebe uma proteção 
com brise nas suas respectivas janelas.

acesso veículos acesso pedestres
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Subsolo sob projeção do lote:
42 vagas de estacionamento = 42 unidades residenciais

Subsolo ampliado:
72 vagas de estacionamento = 72 unidades residenciais
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Limite máximo de expansão
metade da distância do lote vizinho

planta subsolo planta subsolo

corte longitudinalcorte longitudinal

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO COM EXPANSÃO

estudo de área a ser 
expandida do subsolo

estacionamento na dimensão do lote

42 un.
pilotis + 4 pavtos

72 un.
pilotis + 6 pavtos

42 vagas 42 vagas

30 vagas

AUMENTO DO POTENCIAL CONSTRUTIVO
De acordo com as diretrizes legislativas o número de 
unidades habitacionais está vinculado à quantidade 
de veículos no estacionamento, visto que para cada 
unidade habitacional é obrigatório ter uma vaga. Há a 
possibilidade do aumento do potencial construtivo do 
lote, em que pode ser concedido de acordo com o art. 8º 
da Lei Complementar nº 755/08, onde regulamenta que 
a construção de garagem em subsolo para habitação 
coletiva, poderá excepcionalmente e por motivos técnicos 
fundamentados, a serem aprovados pela Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 
a ocupação em área pública em subsolo, quando terá o 
limite máximo de cento e cinqüenta e cinco por cento da 
área de sua projeção.
Dessa forma, nos lotes que forem aprovados essa Lei, 
conseguiríamos atender a um número maior de famílias, 
conseguindo chegar em 72 unidades, uma vez que temos 
12 unidades por andar e a legislação permite térreo + 6 
pavimentos.

PRAÇAS
(Pontos de encontro)

A partir do entendimento de todas as diretrizes 
legislativas, chega-se à equação de obter o número 
máximo de vagas no subsolo para se obter o maior 
numero de unidades habitacionais. Descontando-
se as áreas de circulação vertical e reservatórios 
otimizamos o subsolo de forma a ter 42 vagas, ou seja 
42 unidades habitacionais nos 100% de projeção. A 
disposição do pavimento tipo configura doze unidades 

por andar, o que resulta em três pavimentos e meio.  
Como seria necessário quatro paradas de elevadores 
afim de atender todas as unidades, desenvolvemos 
com a mesma quantidade de paradas de elevador e 
densidade habitacional uma morfologia que oferece 
pátios e maior dinâmica em outros pavimentos.  
Essa estratégia de implantação possibilita inúmeras 
configurações urbanas, de modo que o edifício 
possa ser adaptado na sua morfologia conforme 
situação específica, criar pátios ou terraços com áreas 
sombreadas e configurar áreas de lazer propícias à 

hortas comunitárias para o uso coletivo dos moradores 
do próprio prédio. Dessa forma, o edifício tem a 
flexibilidade desejável para criar uma dialética com 
o entorno e se apropriar das diretrizes especifícas 
de cada local de implantação, tais como insolação, 
ventos, topografia, etc.

“Uma nova concepção da cidade, uma cidade que 
não seria mais definida por seus espaços construídos, 
mas pela ausência destes ou pelos espaços vazios”.
(KOOLHAS. Nesbit, 2006, pp. 361)
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UNIDADE 2 DORMITÓRIOS
2 dormitórios | 49.5m²
com varanda / expansão | 63.5m²

UNIDADE 2 DORM ADAPTADA
2 dormitórios | 49.5m²
com varanda / expansão | 63.5m²
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UNIDADE 3 DORMITÓRIOS
3 dormitórios | 66m²

UNIDADE 3 DORM. ADAPTADA
3 dormitórios | 66m²

08

LEGENDA
01 . cozinha/área serviço     03 . banheiro        05 . dormitório 1     07 . dormitório 3     09 . varanda
02 . área refeição                 04 . área estar      06 . dormitório 2     08 . área estudo
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Horta comunitária em vasos de 
madeira ou concreto pré-fabricado 

sobrepostos à laje

Área de lazer (terraço descoberto)

Guarda-corpo metálico em barra 
chata e=1/2” galvanizada a fogo; 

acabamento em pintura esmalte 
sintético

CORTE AMPLIADO
0 0.5 1 2

Impermeabilização e proteção 
mecânica do piso da cobertura

Impermeabilização e proteção 
mecânica do piso das sacadas

Laje alveolar com capa de concreto; 
reduz drasticamente carpintaria e 

cimbramento, e otimiza mão de obra 
e tempo no processo construtivo

Fechamentos em placas autoportantes 
pré-fabricadas em concreto

Fechamentos em placas autoportantes 
pré-fabricadas em concreto

Estrutura em concreto armado

Acesso controlado de 
veículos e de pedestres 

Caixilhos e paginação 
dos paineis modulares

Os blocos são construtivamente 
idênticos, com fechamentos em placas 
em concreto, porém os acabamentos 
finais diferem afim de informar a 
diversidade de unidades

Guarda-corpo metálico em barra 
chata e=1/2” galvanizada a fogo; 

acabamento em pintura esmalte 
sintético

Guarda-corpo metálico em barra 
chata e=1/2” galvanizada a fogo; 

acabamento em pintura esmalte 
sintético

Caixa de elétrica 4x4 embutida na laje;
Luminária externa de sobrepor

Esquadrias em alumínio 
anodizado cor chumbo fosco;

piso em concreto lixado

UNIDADE HABITACIONAL
O edifício é organizado a partir de 2 tipos de unidades 
habitacionais, com dois e três dormitórios, conforme as 
diretrizes do programa MCMV. Em cada célula habitacional 
houve a concentração de todas as áreas molhadas voltadas 
para a alameda central do corpo do edifício, a fim de 
facilitar o acesso aos shafts  e manutenções a posteriori. As 
unidades de três dormitórios tem a área limite do programa 
MCMV. Já nas unidades de 2 dormitórios que possuem área 
menor, utilizamos essa área remanescente estabelecida pelo 
MCMV como  varandas para as unidades. Esses espaços 
reversíveis favorecem a capacidade de crescimento e de 
emancipação familiar. Sem definição programática, a varanda 
possibilita o uso produtivo e expressão livre específica de 
cada morador, expressando nas fachadas do edifício essa 
dialética entre o indivíduo e o coletivo. Esse espaço flexível  
possui grande potencial de apropriação individual. Ele se 
vale dos artigos, 100 e 185 da Lei complementar nº 755/08, 
que regulamentam a varanda como não computada na taxa 
máxima de construção ou do coeficiente de aproveitamento 
e nem da taxa máxima de ocupação. Entretanto, ela deve 
ser incluída no cálculo da área total da construção, e ser 
contabilizada na área da unidade, a qual pode atingir até 
68m². Também de acordo com o artigo 10 da mesma Lei 
avançamos a varanda até 2,0m do limite do lote, valendo-se 
da possibilidade de permitir sua incorporação ao ambiente a 
que ela estiver vinculada.

ALAMEDA INTERNA
A alameda interna foi concebida de forma que pudesse 
ter relação com os demais pavimentos, através de vazios 
na passarela e de pequenas praças internas nos andares 
propiciando áreas de convívio. Essas praças não são 
sobrepostas, de forma a trazer mais luz até esses ambientes 
e mais dinâmica interna à circulação condominial. A 
intensão final é propiciar o convívio entre os moradores e a 
apropriação da edificação por parte deles, implicando-os na 
sua conservação e manutenção.

MATERIALIDADE E CONSTRUÇÃO
Levando em consideração que se trata de um projeto para habitação social e que será construído em vários 
lotes, a racionalização do sistema construtivo é desejável, assim como o uso parcimonioso dos materiais. 
O edifício foi concebido seguindo uma lógica industrial. Os blocos das unidades são constituídos de lajes 
alveolares de concreto armado pré-fabricado, reduzindo a necessidade de cimbramento e carpintaria. O 
sistema estrutural em grelha em concreto armado com seus vãos modulares facilitam a construção em escala, 
assim como os elementos de vedação com componentes modulares auto-portantes e industrializados em 
concreto, conduz a realização de economias de escala. As circulações horizontais são metálicas e estão 
dispostas entre os blocos das unidades, ancoradas nestes. Dessa forma, pretende-se aliar as melhores 
características de cada sistema construtivo específico - a economia de escala e padronização do sistema 
estrutural em concreto nos blocos das unidades, e a precisão de execução de detalhes nas circulações, uma 
vez que estes chegam praticamente prontos na obra.
No processo construtivo como um todo temos além da redução de tempo de execução e desperdício de 
material em obra, um processo racional, ágil e limpo, auxiliando na viabilidade sustentável na construção civil 
com baixo impacto ambiental. 
A modulação estrutural é organizada de forma a otimizar ao máximo a organização das vagas no subsolo - 
uma vez que a legislação obriga uma vaga por unidade - e, assim, garantir o máximo de densidade construtiva 
permitida por lei. Concomitantemente, a modulação adequa a boa racionalização da unidades habitacionais 
e dimensões mínimas do MCMV,  agregada à modulação dos elementos construtivos e de vedação externos.

Subsolo
Térreo
1º pavto
2º pavto
3º pavto
4º pavto
5º pavto
6º pavto

Unidades
2D 3D

s/ expansão
subsolo

c/ expansão
subsolo

Área total
construída

s/ expansão
subsolo

c/ expansão
subsolo

s/ expansão
subsolo

c/ expansão
subsolo

Tx. Máx.
construção*

s/ expansão
subsolo

c/ expansão
subsolo

Elemento por concessão 
de direito de uso**

TOTAL

896,40
896,40
831,84
907,00
847,70
667,52
-
-

1740,95
896,40
907,00
907,00
907,00
907,00
907,00
907,00

-
-
8
8
7
4
-
-

-
-
3
4
4
4
-
-

2D 3D

-
-
8
8
8
8
8
8

-
-
4
4
4
4
4
4

-
896,40
745,74
767,42
722,02
596,06
-
-

-
896,40
767,42
767,42
767,42
767,42
767,42
767,42

-
-
30,23
33,62
31,20
23,10
-
-

-
-
33,62
33,62
33,62
33,62
33,62
33,62

27 15 48 24
7242

5046,86 8079,35 5500,923727,64 118,15 201,72

* Tx máx de construção permitida = 7 (6300m²)
** Elemento por concessão de direito real de uso resultante da compensação de área de circulação vertical dentro da projeção 
conforme Lei Complementar n56, artigo 93, inciso 5.

TO =
100%

QUADRO DE ÁREAS
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