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Habitar tornou-se uma necessidade desde 
que o homem desenvolveu técnicas agríco-
las e de domesticação animal, viabilizando 
a fixação territorial e transformando a 
habitação em fator condicionante e estru-
turador do território; além de estabelecer 
a relação do indivíduo com o mesmo 
durante seu percurso diário, no ir e vir obri-
gatório da vida contemporânea, chegando 
e partindo de um lugar comum: sua casa. 

A relação entre a moradia e o seu entorno, 
entre a casa e a cidade, faz com que o indi-
víduo sinta-se, ou não, pertencente a 
aquele território. Essa identificação – entre 

habitante e espaço habitado – nasce 
através da inclusão, do acesso democrá-
tico ao espaço urbano, tanto público 
quanto privado. Para isso, faz-se neces-
sário se afastar do modelo fortificado e 
excludente de cidade em um exercício 
propositivo de interação social através da 
unidade habitacional. 

A proposta que se apresenta tem como 
partido transformar o território e garan-
tir a prevalência do interesse público e 
coletivo sobre os interesses privados e 
particulares, sem deixar de atender a 
demanda habitacional colocada; geran-
do, através da arquitetura, espaços 

HABITAÇÃO COMO ESPAÇO SOCIAL permeáveis que fomentem a relação 
entre os indivíduos e dos mesmos com o 
entorno.

IMPLANTAÇÃO

Com o meio de quadra livre e diante da 
percepção do uso do território, em que 
os habitantes se valem do mesmo como 
rota alternativa e até mesmo objetiva de 
acesso, a proposta se coloca na posição 
de interpretar o território e qualificar 
esse espaço para a circulação e perma-
nência. 
Partindo da premissa do uso coletivo 
como agente estruturador do espaço e 

que o meio de quadra é território públi-
co, servindo aos habitantes das residên-
cias unifamiliares pré-existentes e aos da 
nova unidade habitacional, a proposta se 
estabelece através da permeabilidade do 
lote, sem que as unidades se tornem 
barreiras a serem transpostas, não 
impondo um trajeto especifico, mas 
elucidando as possibilidades de vivencia 
desse espaço, permitindo ao morador 
experimentá-lo livremente, e como lhe 
parecer mais conveniente.

Ao estabelecer um novo vetor de circula-
ção peatonal - sentido longitudinal da 
quadra, já previsto no Plano Diretor; a 

proposta se desenvolve em platôs que 
materializam o perfil do terreno, evitan-
do grandes movimentações de terra e 
minimizando os custos. Além de qualifi-
car essa circulação, os platôs abrigam 
usos que poderiam estar no corpo de 
cada unidade habitacional, mas se torna 
desnecessário quando entendemos o 
território como único e contíguo ao 
limite imaginário do lote. A articulação 
dos espaços públicos agregam e incenti-
vam a relação com o entorno, gerando 
identificação e pertencimento.
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PAVIMENTO TÉRREO

A fim de imprimir à proposta a permeabili-
dade e uso democrático do território, 
devemos considerar a arquitetura como 
agente transformador do espaço, influen-
ciando diretamente a forma como a cidade 
é percebida e vivenciada. Com isso a cota 
da cidade proposta sob os pilotis, se eleva 
conformando uma praça, permeável, 
passível de abrigar inúmeros e variados 
usos, induzindo a interação social e direta-
mente vinculada ao meio da quadra; sendo 
transponível através dos platôs, escadas, 
rampas e acessos em nível; articulando 
esse território ao qualificá-lo como coleti-
vo, além de viabilizar o acesso ao subsolo 
sem grandes movimentações de terra.
 Para que todas essas intenções se mate-
rializem a proposta que se apresenta tem 
como única ocupação estritamente priva-
da o controle de acesso dos moradores, 
que se concentra junto à circulação vertical 
principal, posicionada para que houvesse o 
mínimo de área edificada sob os pilotis
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LEGENDA:
01. ACESSO PEDESTRES
02. ESCADA EMERGÊNCIA 

09. REDÁRIO
10. VIZINHOS
11. PLAYGROUND

06. PORTARIA
07. CIRCULAÇÃO VERTICAL
08. ACESSO PEDESTRES

12. HORTA COMUNITÁRIA
13. JATOS NO PISO
14. ACESSO À RUA POSTERIOR

03. ACESSO VEÍCULOS
04.PATAMARES CONVÍVIO
05. PILOTIS MULTIUSO

ESC.: 1/400
IMPLANTAÇÃO

IMPLANTAÇÃO GERAL
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LEGENDA:
01. SALÃO DE FESTAS
02. COZINHA 
03. WC`S
04. CIRCULAÇÃO VERTICAL
05. PLACAS SOLARES

06. RESERVATÓRIO SUPERIOR
07. ESCADA DE EMERGENCIA
08. ÁREA DE CONVÍVIO
09. TIPOLOGIA A
10. TIPOLOGIA B

11. TIPOLOGIA C
12. TIPOLOGIA D
13. BICICLETARIO
14. MEDIDOR DE GAS
15. QUADROS ELETRICOS

16. SHAFT ELETRICA
17. SHAFT HIDRAULICA
18. RESERVATORIO INFERIOR
19. LIXO RECICLAVEL
20. ACESSO VEÍCULOS

ESC.: 1/250
PLANTA SUBSOLO
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OPÇÃO 02 - PAV. TIPO A

OPÇÃO 02 - PAV. TIPO B
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ESC.: 1/250
PLANTA TIPO N1, N2, N4 E N5
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PLANTA COBERTURA
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CORTE TRANSVERSAL
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PAVIMENTO TIPO

A proposta do pavimento tipo se desenvolve a partir da identificação da circulação 
horizontal como elemento protagonista do espaço, transformando o uso conven-
cional do mesmo a fim de gerar espaços de convívio e permanência.
A posição das unidades surge como componente estruturador dos cheios e vazios 
do pavimento, trabalhando em conjunto com a circulação para a construção de um 
espaço de interesse coletivo. Entendemos que a vida deve acontecer fora da unida-
de habitacional, e que a criação de ambientes de permanência e convivência nos 
próprios pavimentos potencializa a inclusão e interação dos moradores. Os vazios 
qualificam o espaço, trazendo ventilação e luz natural além de ser tornarem 
elementos que surpreendem o olhar: a visão para o que está fora do conjunto 
habitacional, trazendo assim o próprio entorno para dentro da edificação.ESC.: 1/125

UNIDADE TIPO B
ESC.: 1/125

UNIDADE TIPO B - ADAPTADO

ESC.: 1/125
UNIDADE TIPO A

ESC.: 1/125
UNIDADE TIPO A - ADAPTADO

ESC.: 1/125
UNIDADE TIPO C

ESC.: 1/125
UNIDADE TIPO C - ADAPTADO

ESC.: 1/125
UNIDADE TIPO D

ESC.: 1/125
UNIDADE TIPO D - ADAPTADO

O desenho das unidades surge da setorização do espaço em social, íntimo e 
de serviços, trazendo flexibilidade em seu uso, podendo o mesmo aparta-
mento ser habitado por diferentes estruturas familiares: do estudante a 
família numerosa. 

A disposição das unidades permite ainda que os ambientes recebam luz 
natural – sendo as janelas e varandas também protegidas da insolação com o 
avanço da “aba” da laje - e ventilação natural, qualificando a moradia através 
do conforto ambiental.

CORTE LONGITUDINAL



5/5
Concurso Nacional de Arquitetura

unidades habitacionais coletivas
Sobradinho - Brasília |  DF 

SISTEMAS CONSTRUTIVOS E MATERIAIS

O sistema construtivo adotado é um misto de estrutura de concreto 
armado convencional e alvenaria estrutural. Utilizamos o concreto armado 
devido a necessidade de deixar o térreo livre com pilotis, facilitando a 
execução para moldar as áreas, incluindo as do subsolo e do coroamento 
do prédio. 

Em relação aos matérias, buscamos soluções práticas, econômicas e que contribuíssem para o conforto térmico e estético. 
Nas paredes utilizamos uma argamassa texturizada reflexiva pré-pigmentada aplicada diretamente no bloco; nos pilotis e 
estrutura de contrato armado optamos pelo acabamento de concreto aparente, devido a sua resistência e praticidade. 

Nos pavimentos tipo utilizamos alvenaria estrutural com a intenção de equalizar o custo, 
tempo de obra e economia com  revestimentos. Ao mesmo tempo, passarelas de concreto 
armado definem a circulação e espaços de lazer criando ambientes de convívio que interagem 
com a paisagem.

SISTEMAS DE ECOEFICIÊNCIA


