CODHAB Sobradinho
A produção de Habitação de Interesse Social (HIS) é um
desafio que vem gerando discussão e novas respostas ao
redor do globo. A situação do Brasil não é diferente, um
país cuja política habitacional passa por reanimações
periódicas, desde a criação do Banco Nacional da
Habitação, passando pela redemocratização do país
pós-ditadura, Fundo de Habitação de Interesse Social, e
finalmente, mais recententemente, com o programa Minha
Casa Minha Vida (PMCMV).
As estratégias habitacionais brasileiras tiveram sua
principal expressão na questionável realização de grandes
conjuntos habitacionais isolados dos centros urbanos;
porém, mais recentemente, começaram a ser implantadas
estratégias de reurbanização de favelas e de reocupação
de grandes centros urbanos.
Outro ponto de discussão que tange a habitação social no
Brasil é a sua incapacidade de abrigar seus moradores de
modo flexível, capaz de responder a heterogeneidade da
família brasileira.
A estratégia do PMCMV na definição do programa da
unidade habitacional ignora completamente diferenças
climáticas, culturais e regionais, cujos empreendimentos
são assumidos por iniciativas privadas, buscando sempre
menores custos para construção de unidades habitacionais,

reforçando o processo de periferização das cidades.

tipo loft, até um apartamento com 3 quartos menores. Essa
flexibilização permite que seus moradores permaneçam ali
Sobradinho
durante diferentes momentos de suas vidas, fortalecendo
o senso de lar, assim como os laços dos moradores entre
Conhecendo este contexto, a situação de Sobradinho si e com a comunidade local.
se torna atípica em confronto a outros centros urbanos
brasileiros, a começar pelas características únicas do plano Para tanto, propõe-se uma unidade que ocupa dois módulos
diretor local nos lotes propostos, com obrigatoriedade de da estrutura de 4,8 x 5,5 metros, totalizando uma unidade
construção de subsolo, pilotis, ocupação do terreno em com 52,8 m² de área construída.
sua totalidade e ocupação de área pública.
A área de serviço e instalações hidráulicas localizam-se
Estes parâmetros transformam o projeto de arquitetura voltadas para o corredor, com cozinha, banheiro e área de
num grande bloco moderno, típico das primeiras ocupações serviço, este último organizado em um nicho fechado com
nas quadras da Asa Sul de Brasília. Para tanto, buscou-se portas camarão, que também pode ser reversível a uma
constituir o bloco com um máximo de 12 unidades por área de armazenagem e ampliação do banheiro.
pavimento, totalizando 72 unidades.
Para um melhor aproveitamento de espaço, propõe-se
Para ocupar de melhor maneira as fachadas principais que a sala de estar e jantar seja um aglutinador de fluxos,
e garantir ventilação cruzada nos apartamentos, optou- separando os quartos, evitando assim a necessidade de
se por localizar um grande hall de circulação central e áreas dedicadas à circulação.
apartamentos voltados para as fachadas maiores de 60
metros de testada, em ambos os lados.
Os dormitórios possuem 2.9 x 3.0 metros e 3.25 x 2.9
metros respectivamente e a sala de estar possui acesso
Unidade
a uma grande varanda que compõe a fachada principal
da edificação, estendida 1,2 metro sobre a área pública,
Optou-se por ocupar a edificação com apartamentos de garantindo sombreamento e privacidade entre os
2 quartos com 49,10 metros quadrados na ocupação pavimentos, bem como uma forma de apoiar venezianas
principal; porém, o mesmo apartamento pode ser metálicas móveis de proteção solar em todas as unidades.
organizado de diferentes maneiras, desde um apartamento

A cozinha possui 1.75x3.3 metros e se abre diretamente que dificultaria também o layout do estacionamento no
à área de jantar e estar e possui esquadrias basculantes subsolo.
próprias voltadas para vazio na área de circulação dos
pavimentos.
A área do térreo deve ser considerada de uso público,
contando apenas com a descarga das circulações de
As possibilidades de modificação de layout são livres emergência, acesso a cada bloco do edifício e utilização do
dentro das unidades, para isso, propõe-se a utilização de salão multifuncional de eventos e lazer.
paredes em Steel Framing com fechamento em gesso
acartonado, possibilitando modificações rápidas e sem Estrutura
grande interferência no cotidiano dos moradores.
O sistema estrutural da edificação constitui-se
As paredes externas das unidades serão em alvenaria de principalmente por utilização do concreto armado nas
blocos de concreto não-estruturais com reboco e pintura, lajes, pilares e vigas. Buscou-se utilizar uma modulação
visando a economicidade na utilização dos materiais de com pequenos vãos evitando grandes esforços na
vedação.
estrutura, encarecendo a execução do sistema. Os módulos
estruturais totalizam 12 no sentido longitudinal com 4,85
Circulação e Áreas Comuns
metros cada e 3 no sentido transversal com 5,5; 4 e 5,5
metros respectivamente.
A área de circulação possui vazios destinados à iluminação
e ventilação de seus ambientes, além de proporcionar uma O subsolo se desenvolverá com paredes de fundação
maior privacidade as unidades; ao fim do corredor, este se localizadas a 5,5 metros de distância de todas as bordas do
torna uma grande varanda comum dos apartamentos.
terreno, em direção à área pública para comportar todas
as vagas necessárias na edificação, sem grandes danos
Foi também com a intenção de liberar uma circulação aos lotes vizinhos e respeitando o limite de área cabível de
fluida e criar um ambiente de vizinhança que escolheu-se expansão em área pública de 155% da área do Lote. Na laje
centralizar o núcleo de circulação vertical, dividindo-se a do térreo e pilotis se assentarão shafts de ventilação para
barra em duas partes por pavimento de 6 unidades cada, o subsolo, incorporados ao paisagismo local.
diminuindo a quantidade de trajeto horizontal caso este
núcleo se localizasse nas extremidades da edificação, o
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Legenda:
5. Hall
1. Circulação
6. Salão de Festas
2. Vagas
7. I.S
3. Elevador
4. Escada Protegida
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Planta Baixa - Pavimento Tipo (Pav. 1 ao 6)
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Legenda:
1. Varanda
2. Quarto 1
3. Sala de Estar
4. Quarto 2

Corte Transversal BB’
esc. 1:300

5. Cozinha
6. Sala de Jantar
7. Lavanderia
8. I.S

9. Elevador
10. Escada Protegida
11. Circulação

Corte Longitudinal AA’
esc. 1:300

Concurso Nacional de Arquitetura
unidades habitacionais coletivas
Sobradinho - Brasília | DF

3/5

Legenda:

1
2
3
4

1.Rufo em zinco
2. Platibanda em Alvenaria de Bloco
de concreto com 150 cm de altura e
acabamento em

5

3. Manta Asfáltica de proteção
mecânica e isolamento da laje em
concreto armado

6

4. Ralo hemisférico
5. Veneziana móvel metálica com
corrediça chumbada na laje da varanda com fechamento em chapa
metálica expandida.

7
8
9

6. Forro de gesso acartonado para
passagem de instalações e iluminação embutida.

10

7. Piso da Varanda em cimento alisado com caimento de 1%.

Apartamento Padrão

Apartamento Padrão Adaptado
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8. Viga em Concreto armado pré
Fabricado.
9. Guarda-corpo em barra chata 1”
chumbada na laje da varanda, com
barras circulares 1/4” soldadas.
10. Esquadria de porta-janela de
correr em alumínio anodizado preto
com vidro laminado 4mm.

Área Útil livre

Apto 1 Quarto

esc. 1:200
1m

esc. 1:200

Apto Quarto + Escritório
esc. 1:200

Apartamento 3 Quartos
esc. 1:200
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11. Laje de concreto armado moldado inloco

11
12

12. Forro atirantado na laje em
placas impermeabilizadas de gesso
acartonado.
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13. Pilar de concreto armado
Pré-moldado com seção redonda.

14

15

14. Laje de Fundação em concreto
armado moldado inloco com aditivo
cristalizante e impermeabilizante
15. Parede de contenção em concreto armado.
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