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INTRODUÇÃO

O presente concurso oferece um terreno 
fértil para investigar as diversas maneiras de 
prover o maior número possível de unidades 
habitacionais nos 5 terrenos escolhidos, 
respeitando todos os parâmetros legais, 
critérios de economia e garantindo aos 
habitantes qualidade espacial e salubridade.
A primeira aproximação ao problema indica 
que no pavimento tipo com 900m2 seria 
possível acomodar aproximadamente 14 
unidades, totalizando 84 unidades num edifício 
com térreo e mais seis pavimentos.
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De maneira simplificada, dois esquemas para 
acomodação deste número de unidades em um 
pavimento tipo de 15x60m seriam possíveis, 
dentre os quais um é descartado pela limitação 
de fachada imposta às unidades.

Desse esquema resulta uma circulação  
central confinada – que impossibilita  
a iluminação e ventilação e constitui-se  
num espaço monótono, repetitivo  
e pouco estimulante sensorialmente. 

Simultaneamente, percebe-se que ao se acomodar as caixas de escada dentro do limite do 
terreno, e lançando mão do mecanismo de compensação de área / concessão de áreas públicas 
(previstos no plano diretor de Sobradinho e no Art. 11 da Lei Complementar n° 755) é possível 
aumentar o perímetro externo de fachada e concomitantemente, a largura da circulação central, 
transformando-a num átrio de iluminação natural difusa e ventilação natural.
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Essas operações, aliadas à disposição das unidades de três dormitórios nas extremidades 
das lâminas, possibilitam que todas as salas e dormitórios se abram no sentido das fachadas 
ensolaradas e as áreas molhadas no sentido do vazio central, esquema que confere uma 
condição de equidade entre as unidades no que diz respeito a insolação, ventilação cruzada  
e acessos.
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salas e dormitórios: 
demandam insolação direta 
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áreas molhadas:
demandam insolação e iluminação 
natural direta ou difusa e ventilação
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Admitindo-se um total de 84 unidades habitacionais no edifício,  
e atendendo à prerrogativa de uma vaga para cada unidade verifica-se 
que a área de subsolo obrigatoriamente superará a área da projeção.  
Diante disso, faz-se um esforço para acomodar a grande laje ajardinada 
que cobre o estacionamento de maneira interligar duas extremidades 
do terreno em nível, determinando um novo percurso na cidade.

Esse arranjo: 

1. Limita o volume de escavação, usando parte 
do solo cortado para nivelar a laje ajardinada 
com o entorno;

2. Direciona o acesso de veículos à via mais 
movimentada, preservando as vias secundárias; 

3. Se apropria do trecho do subsolo que ‘aflora’  
para ventilar a garagem e para acomodar abrigos 
de água, gás, lixo e entrada de energia.
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INCLINAÇÃO DO SOL AO LONGO DO ANO

SOLSTÍCIO
DE INVERNO

SOLSTÍCIO
DE VERÃO
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balanço
econômico

circulação 
de veículos

S N

A mesma solução de implantação pode ser conceitualmente replicada aos outros 
quatro terrenos, ainda que a forma e o nível de acomodação da laje do estacionamento 
em cada um deles tenha que ser estudado caso a caso:

IMPLANTAÇÃO - DEMAIS TERRENOS
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Adotando-se as dimensões mínimas exigidas pelo 
programa Minha Casa Minha Vida e a premissa  
de que todas as unidades são adaptáveis para PCD, 
foram projetados dois modelos de unidade, um deles 
com dois dormitórios e outro com três.

A unidade de dois dormitórios adaptada para PCD 
atende a todos os requisitos de circulação e giros  
de um cadeirante. Sua versão não adaptada absorve 
à cozinha parte da circulação de 1,20m que dá acesso 
aos dormitórios, permitindo a instalação de uma 
bancada de trabalho ou armários.

Os layouts propostos trabalham com a noção de que  
a insolação direta incida lateralmente às camas/sofás 
e que sempre haja ventilação cruzada através  
das janelas das salas e cozinhas.
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0 1 2 5
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A premissa de que o edifício possa ser 
implantado em 5 diferentes terrenos 
aponta na direção da replicação, repetição, 
e inevitavelmente da industrialização da 
construção.

Sistemas construtivos que usam placas  
de concreto como elementos que ao mesmo 
tempo servem como estrutura e vedação são 
amplamente usados no exterior e algumas 
investigações nesse sentido começam a ser 
realizadas em nosso país. Os benefícios são 
diversos: economia de custos resultante da 
repetição, modulação e replicação, economia 
decorrente da velocidade da obra  
e a eliminação de processos artesanais que 
são dispendiosos e onerosos como  
a carpintaria de formas e escoramentos.

Transformando uma unidade habitacional 
num módulo a ser replicado, temos o 
seguinte esquema: duas placas verticais 
cegas sustentam lajes alveolares. 
Perpendicularmente, placas de 
contraventamento dão rigidez ao conjunto e 
permitem a inclusão de aberturas. A replicação 
desse módulo na horizontal e na vertical 
permite montar o edifício como um quebra-
cabeças.

SISTEMA CONSTRUTIVO

AGREGADO EXPOSTO
PADRÕES

unidade produtiva
temporária

O outro aspecto diz respeito à fabricação das peças. 
Uma unidade produtiva pode ser transportada até 
um dos cinco terrenos. Nela serão produzidas 
todas as peças necessárias para a edificação 
daquele e de todos os demais edifícios, todos 
muito próximos entre si, o que garante 
máxima economia no transporte  
dos componentes  
pré-fabricados.

Dois aspectos fortalecem ainda mais uma solução estrutural 
desse tipo: o primeiro diz respeito ao fato de que 
todos os terrenos são dotados de áreas 
livres ao redor que podem ser 
usadas no processo de içamento 
das peças pré-fabricadas, áreas 
necessárias para a circulação, 
rotação das lanças e patolagem 
dos guindastes.
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