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HABITAÇÃO COLETIVA - SOBRADINHO

Dentro do contexto atual do desenvolvimento de habitações 
para moradia popular, o projeto apresentado propões a 
construção de um espaço urbano ao contrário de simples 
unidades habitacionais, buscando reafirmar conceitos 
desenvolvidos pelos urbanistas Paulo Hungria Machado, 
autor do plano da cidade, e Lúcio Costa, seu mentor, junto 
com questões de economicidade que tornem a sua 
realização viável, agregando qualidade de vida a seus 
moradores 

O edifício é composto por térreo mais seis pavimentos tipo 
com 12 unidades habitacionais, totalizando 72 unidades, 
sendo 48 apartamentos de dois dormitórios e 24 
apartamentos de três dormitórios.

A implantação da edificação busca tirar proveito da 
declividade do terreno. Com o nível do térreo estando parte 
ao nível do solo e parte elevado, busca-se uma integração 
com o entorno, ao mesmo tempo que cria-se um espaço 
semi público, diferenciado apenas pelo desnível do térreo 
com o terreno natural. Já ao aflorar parte do subsolo, 
economiza-se gastos na construção com menos escavação e 
contenção do terreno.

O pavimento tipo desenvolve-se ao redor de uma circulação 
elaborada para ser um espaço semi privado, como um pátio 
comum em antigas vilas de casas unifamiliares. Duas 
varandas com aproximadamente 13 m² estão implantadas 
em cada pavimento tipo e servem como área de socialização 
entre seus moradores, além de terem a função de permitir a 
entrada de ar e ventilar as unidades habitacionais que 
encontram-se no lado oposto às mesmas (ver prancha 4/5 
para esquema de ventilação).

As áreas técnicas concentram-se no subsolo, com 
reservatórios de água potável e água pluvial para reuso e 
centros de medição, e na cobertura, com reservatórios de 
água, casa de máquinas de elevadores e placas solares para 
aquecimento de água.
O subsolos também conta com vagas para 72 veículos, além 
de bicicletário.

Tendo em vista a economicidade do projeto, utiliza-se a 
alvenaria estrutural como principal sistema estrutural, com 
uma laje de transição para estrutura de concreto ocorrendo 
entre o térreo e o 1º pavimento tipo.
O projeto deverá contar com pequenos suportes estruturais 
que permitam a abertura de vãos em pontos específicos do 
apartamento, permitindo sua adaptação para acessibilidade 
universal.

Os materiais de revestimento buscam refletir a sua 
constituição e seguir a viabilidade econômica dos mesmos. A 
alvenaria estrutural é revestida com massa e pintura, 
diferenciando-se das lajes, vigas e pilares que permanecem 
com o concreto aparente.
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PLANTA DO PAVIMENTO TIPO
ESCALA 1:200

PLANTA - APARTAMENTO 3 DORM. (67,48m²)
ESCALA 1:100

PLANTA - APARTAMENTO 2 DORM. (64,20 m²)
ESCALA 1:100

PLANTA - APARTAMENTO 2 DORM. ADAPTADO
ESCALA 1:100

Compensação de área - áreas diminuídas

Compensação de área - áreas acrescidas

Áreas de sacadas
COMPENSAÇÃO DE ÁREAS - PAVIMENTO TIPO
ESCALA 1:500

PROJEÇÃO ORIGINAL DO LOTE - 900 m² CIRCULAÇÃO VERTICAL AVANÇANDO SOBRE PERÍMETRO
(Concessão não-onerosa conforme LC 755/2008)

PAVIMENTO TIPO

Iniciando com uma análise da legislação urbana do DF e 
Sobradinho, em conjunto com normas que regem a 
construção civil brasileira, buscou-se uma concepção que 
permitisse o número máximo de unidades habitacionais 
dentro do lote proposto.
Devido à dimensão do pavimento, altura do edifício e 
quantidade de apartamentos, dotou-se o pavimento com 
duas escadas de emergência (conforme NBR 9077) e um 
núcleo de dois elevadores (conforme NBR NM 207). Com 
essas exigências postas, chegou-se ao desenho de um 
pavimento com 12 unidades, sendo quatro de três 
dormitórios e oito de dois dormitórios.
As unidades de três dormitórios foram dispostas nas 
extremidades do pavimento para permitir a melhor 
ventilação de todos os dormitórios.
O desenvolvimento dos apartamentos partiu do partido 
inicial de que todos os apartamentos deveriam possuir 
aberturas em mais de uma face, permitindo a ventilação 
cruzada de seus ambientes. Assim, criou-se duas aberturas 
no pavimento tipo, além de quatro poços de ventilação 
vertical (ver prancha 4 para questões da ventilação 
natural).
A disposição dos ambientes segue o arranjo tradicional, 
com quartos agrupados, criando uma área íntima ao redor 
da circulação interna, e área social composta por sala, 
cozinha e área de serviço.
O apartamento adaptado não segue essa solução pois 
buscou-se eliminar o corredor e criar espaços mais amplos, 
permitindo seu uso de forma universal.
A cozinha e área de serviço não possuem divisória junto 
com a sala, dando ao usuário a decisão de fechar ou não os 
ambientes, conforme sua necessidade.
A área de serviço dos apartamento de dois dormitórios 
sempre tem abertura voltada ao corredor. Dessa maneira, 
para aumentar a privacidade, prevê-se uma alvenaria com 
elementos vazados a frente do caixilho da mesma.
As dimensões dos ambientes seguem as exigências do COE 
do DF, NBR 15.575 e do programa MCMV, e possuem 
modulação para uso de alvenaria estrutural para blocos da 
família 39.
O projeto prevê a execução de 4 apartamentos adaptados 
(5% do total de 72 apartamentos) de dois dormitórios, que 
estarão localizados nos dois primeiros pavimentos tipo 
(dois apartamentos por andar), sempre nos apartamentos 
mais próximos aos elevadores. Mesmo com alvenaria 
estrutural, todos os apartamentos serão projetados de 
maneira que possam ser adaptados para o uso universal, 
com posicionamento de alvenaria de vedação em locais 
específicos para mudança de layout na adaptação.
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LEGENDA 1. Hall de elevadores
2. Escada de emergência
3. Depósito de lixo

4. Terraço comum
5. Vãos de ventilação natural
6. Apartamento de 3 dorm.

7. Apartamento de 2 dorm.
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IMPLANTAÇÃO

Apesar do concurso solicitar, em um primeiro momento, 
apenas o desenvolvimento do projeto para o lote QD 02 
CJ B7 PROJ A, analisou a implantação do mesmo nos cinco 
lotes para os quais o projeto será implantado, analisando 
principalmente a questão de insolação e ventos 
predominantes nos mesmos.
Através dessa análise, percebeu-se uma grande 
semelhança entre todos, tendo vista que seus lados 
maiores sempre estão voltados predominantemente para 
o norte e sul. Assim, a orientação dos pavimentos seguiu 
a incidência dos ventos, posicionando a face que possui 
as reentrâncias para ventilação sempre para o leste 
(direção predominante dos ventos em Sobradinho).

LEGENDA 1. Hall de elevadores
2. Escada de emergência
3. Salão de festas

4. Centro de medição - Gás
5. Depósito de material de limpeza
6. Vestário de funcionários

7. Portaria / Administração
8. Depósito

1

2

TÉRREO

O térreo do projeto busca ser o mais simples possível, estabelecendo algumas áreas 
técnicas e de apoio ao edifício e seus moradores, ao mesmo tempo que mantem a fluidez 
do lote, restringindo o acesso em poucas áreas.
Foram previstos dois salões de festas, um em cada extremidade da implantação, cada um 
com uma cozinha e sanitários próprios. Os salões possuem acesso para a parte dos 
"fundos" do lote, permitindo que as confraternizações possam estender-se para o 
exterior.

Sob localiza-se ainda os acessos controlados aos elevadores e escadas de emergência, 
portaria, vestiários de funcionários, centro de medição de gás e depósitos.
No restante do espaço, busca-se uma ocupação mínima, buscando maior integração com 
o entorno e permitindo aos moradores do edifício e entorno seu uso livre.

QD 02 CJ B7 QD 02 CJ C6 QD 02 CJ B4
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PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1:250
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Ver ampliação do corte
na mesma prancha

PROTEÇÕES SOLARES

Como forma de diminuir períodos de desconforto devido ao calor excessivo, foi 
prevista formas de proteção solar externa em todas as aberturas dos apartamentos.
Todas as janelas dos dormitórios contam com duas folhas de vidro de correr, 
bandeira fixa inferior e uma folha de veneziana externa, que corre 
independentemente das folhas de vidro. Ao contrário dos caixilhos tradicionais 
integrados (duas venezianas + uma folha de vidro), essa solução permite que todo o 
vão seja utilizado para iluminação, além de estabelecer um maior isolamento 
térmico entre a veneziana e o vidro. Essas vantagens compensam o maior custo 
dessa solução ao longo prazo.
Os apartamentos de dois dormitórios possuem ainda uma varanda com 
profundidade total de 1 metro, oferecendo proteção contra a incidência solar para o 
caixilho da sala.
Já os apartamentos de três dormitórios, por estarem no limite máximo de área 
permitida, o caixilho da sala é protegido através de um elemento pré-fabricado in 
loco de concreto, oferecendo proteção solar semelhante a varanda nos 
apartamentos menores.

SISTEMA DE VENTILAÇÃO NATURAL

Como uma das premissas de projeto, a ventilação natural das unidades habitacionais 
desempenha um importante papel na configuração do pavimento tipo.
A criação de duas aberturas em uma das faces da edificação transforma o corredor do 
pavimento tipo em um ambiente ventilado, permitindo que as unidades obtenham 
ventilação natural através desse ambiente, eliminando uma das principais 
desvantagens das edificações em lâmina, a ausência de ventilação cruzada.

Para que as unidades usufruam dessa ventilação, a porta de entrada das unidades 
possuirá uma bandeira superior ventilada, com um sistema de controle que permita o 
fechamento da mesma, permitindo a entrada do ar que vem pela circulação comum.
Para aumentar e garantir essa ventilação, posicionou-se mais 4 poços de ventilação 
que também realizam o resfriamento da edificação através do efeito chaminé.
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SUBSOLO

O subsolo segue a função principal de abrigar o estacionamento de 
veículos do moradores, obedecendo a obrigatoriedade de uma vaga 
por unidade habitacional, totalizando 72 vagas.
Como o espaço requirido pelas vagas é maior que a projeção de 900 
m² do lote, extrapolando até mesmo o limite de 155% permitido 
pelo artigo 8 da lei complementar 755/2008, recorre-se ao 
parágrafo 1 do mesmo artigo, que permite o aumento do percentual 
em específicos para atendimento da quantidade de vagas exigidas 
pela legislação.
Nos espaços residuais entre os pilares, posicionou-se os 
reservatórios inferiores de água potável e águas pluviais, além do 
bicicletário, centro de medição e depósito de lixo.
A declividade do terreno também é aproveitada aqui para realizar a 
ventilação natural do subsolo, estabelendo aberturas para o exterior 
onde possível.

LEGENDA 1. Bicicletário
2. Reservatório de águas pluviais - Reuso
3. Centro de medição - Elétrica

4. Reservatório inferior - Água potável
5. Barrilete
6. Casa de máquinas - Elevador
7. Depósito de lixo
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COBERTURA

A cobertura possue apenas instalações técnicas, com barriletes sob 
dois reservatórios superiores de água (um sobre cada caixa de 
escada), casa de máquinas dos elevadores e placas para 
aquecimento solar de água.
Foi calculado um consumo diário de água quente em torno de 
20.700 L por dia, que para aquecimento estima-se a necessidade de 
21.400 kWh por mês.
Para atender essa demanda, prevê-se o posicionamento de 210 
placas de 1,90 m² cada, totalizando uma área de 400 m².
Considerando a tarifa de agosto de 2016 praticada pela CEB 
Distribuição, calcula-se uma economia mensal de R$ 5.000,00 por 
mês pelo edifício, em torno de R$ 70,00 por apartamento.
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