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Em Sobradinho, ao contrário da generalidade descrita
acima quanto a localização, as áreas escolhidas
possuem infraestrutura urbana, se configurando em
uma ótima oportunidade para a demonstração de
implantação de unidades de habitações populares
como potentes elementos urbanos.
É fundamental tratar o espaço dos pilotis como
um espaço público de fato e não induzir a usos
semipúblicos. Os térreos propostos geram um espaço
convidativo tanto às permanências quanto às conexões.
Uma praça, envolta por rampas e escadas conduzem
suavemente o pedestre ao espaço livre no térreo.
O prédio eleva-se leve, com uma retícula estrutural
alçada em poucos apoios e condiciona-se como
uma extensão coberta da praça. Nesta área, para

a manutenção de espaços fluidos e integrados,
são locados apenas os acessos verticais, ficando
contidos dentro do limite de projeção do lote. A área
de estacionamento, obrigatoriamente no subsolo
necessita de expansão além projeção para absorver a
demanda de 49 vagas.
A liberdade no programa pedido, sem delimitação estrita
em número de unidades e/ou tipologia de edificação
amplia possibilidades e permite um estudo apurado
entre as densidades demográficas e construtivas. Optase pelo equilíbrio entre o aproveitamento construtivo
máximo e as amenidades necessárias para um espaço
de qualidade. A estratégia é explorar as relações dos
moradores com suas residências e espaços comuns,
apelando para a reconstrução do convívio coletivo.

IMPLANTAÇÃO E COBERTURA| sem escala
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PLANTA PILOTIS
A cidade moderna setorizada em funções e ancorada na
locomoção individual se mostrou insustentável e inviável
para as cidades brasileiras. Passadas mais de cinco
décadas da implantação de Brasília e cidades satélite
isso é verificado nos problemas de mobilidade e acesso
à terra. Na área de implantação do concurso, constata-se
os efeitos negativos da estrita setorização, pois a conexão
entre as áreas residenciais e os centros de comércio e
serviços é extremamente frágil para o pedestre, como
demonstra o diagrama de raio de proximidade do lote.
Paralelamente, nota-se que os edifícios residenciais nas
adjacências não conseguiram manter sua área de pilotis
sem grades ou ocupações privativas. A diversificação de

usos em um entorno próximo, mesclando residências com
comércio e serviços, poderia trazer maior independência
em relação aos serviços básicos e oferta de empregos nas
centralidades consolidadas.
Os croquis apresentados ilustram possíveis usos
efêmeros que potencializariam a relação entre comércio,
serviços e o espaço livre dos pilotis. Nas proximidades
das implantações com edificações, que na configuração
atual não exercem nenhuma função, seria interessante a
instalação de estruturas para o abrigo destas atividades,
assim como áreas de esportes urbanos. Todas
estas atividades somadas prolongariam o tempo de
funcionamento do espaço, concentrando mais pessoas na

rua em horários diversificados, fortalecendo a vitalidade
urbana e os laços comunitários. Esta proposta, aliada a
outras também necessárias, fortaleceriam a utilização do
espaço livre dos pilotis, não somente para os moradores
da edificação, como para os moradores do entorno,
fazendo que este espaço fundamental possa ser inserido
no cotidiano urbano ao invés de negar a cidade como
espaço público, originando espaços acolhedores, de
encontros e eventos.
As estratégias aqui apresentadas se adequam aos
5 casos de terreno propostos pelo concurso.

UNIDADES DE HABITAÇÃO
As unidades se dispõem em eixos estruturais
permitindo tanto a flexibilidade em planta e otimizar
as vagas de estacionamento. A circulação horizontal é
resguardada do acesso de unidade, por meio de vazios,
possibilitando a privacidade, a ventilação e proteção
da insolação direta. O hall de acesso individual à cada
unidade como uma varanda-jardim, fortalece a interação
social entre vizinhos. O Conjunto destas varandas, com
bancos na circulação permite que a praça do pavimento
de acesso replique-se em todos os pavimentos.
As unidades são compostas por: varanda, sala, cozinha,
área de serviço, banheiro, 02 dormitórios e sacada como
extensão da área social. A quantificação, disposição e

dimensionamento de ambientes permite a 100% de
unidades adaptáveis e de 5% adaptadas para PNE. O
pavimento tipo possui 09 unidades habitacionais com
02 escadas protegidas e um elevador. A disposição
dos ambientes internos potencializa a ventilação
cruzada e possibilita a cadência dos cheios e vazios na
fachada. A prumada hidráulica é padronizada e contínua
independente do espelhamento das unidades. O último
pavimento aloja as quatro unidades adaptadas mais
áreas de lazer (salão de festas e playground para uso
dos moradores). No pavimento de cobertura/técnico
ficam instalados os reservatórios de água e casa de
máquina do elevador.

1 50 VAGAS CARROS; 12 VAGAS MOTOCICLETAS
2 CIRCULAÇÃO VERTICAL
3 ÁREA PREVISTA PARA INSTALAÇÕES
4 APARTAMENTO TIPO 2a
5 APARTAMENTO TIPO 1a
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PLANTA 2º e 4º PAVIMENTOS | esc. 1:500
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CORTE PERSPECTIVADO UNIDADES DE HABITAÇÃO
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PLANTA 1º, 3º e 5º PAVIMENTOS | esc. 1:500
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VISTA DO EDIFÍCIO E RELAÇÃO COM ESPAÇO PÚBLICO
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PLANTA 6º PAVIMENTO | nível 1101,25m | esc. 1:500
laje alveolar protendida altura 15 cm
deck em madeira pinus autoclavado
sobre laje impermeabilizada
guarda corpo em aço gradil
vertical cor cinza claro

brise horizontal em
concreto aparente

COBERTURA
nível 1104,23

caixilho alumínio anodizado natural
abertura maxima-ar e peitoril fixo
guarda corpo em aço gradil
vertical cor cinza claro
floreira em
concreto aparente
pedrisco sobre laje
impermeabilizada

6º PAVTO.
nível 1101,25

3º PAVTO.
nível 1092,85

laje alveolar protendida altura 15 cm
paredes em alvenaria estrutural
de blocos de concreto
banheiro, área de serviço e demais
áreas molhadas com revestimento
cerâmico altura 1,60 m

VISTA DA CIRCULAÇÃO E ÁREAS DE CONVÍVIO DOS BLOCOS
15.00
10.00
3.00

10.00
7.00

1.50
3.00

3.50
2.00

caixilho alumínio anodizado natural
abertura maxima-ar e peitoril fixo

01

02

03

04

05

06

07

08

09

nível 1090,05

59.60
6.60

6.60

6.60

6.60

6.60

piso em concreto
desempenado mecanicamente

2º PAVTO.

10

laje alveolar protendida altura 15 cm
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forro em chapa cimentícia
com pintura cor amarela

6.60

elementos vazados em concreto
com pintura cor amarela

COBERTURA

COBERTURA

nível 1104,23

deck em madeira pinus autoclavado
sobre laje impermeabilizada

nível 1104,23

guarda corpo em aço gradil
vertical cor cinza claro

1º PAVTO.

6º PAVTO.

6º PAVTO.

5º PAVTO.

5º PAVTO.
nível 1098,45

viga em concreto moldado in loco:
altura 70 cm

4º PAVTO.

4º PAVTO.

pilar em concreto moldado in loco:
secção máxima 30x140 cm
secção mínima 30x70 cm

3º PAVTO.

3º PAVTO.

nível 1101,25

nível 1098,45

nível 1095,65

laje maciça moldada in
loco altura 15 cm
forro em chapa cimentícia

nível 1095,65

nível 1092,85

nível 1092,85

2º PAVTO.

2º PAVTO.

1º PAVTO.

1º PAVTO.

nível 1090,05

piso piloti em concreto levigado
com juntas de dilatação

PILOTIS

nível 1083,75

nível 1090,05

nível 1087,25

laje nervurada altura 40 cm:
maciço de viga no sentido
longitudinal e nervuras
transversais a cada 1,10 m

nível 1087,25

PILOTIS

PILOTIS

nível 1083,75

nível 1083,75

SUBSOLO

SUBSOLO

pilar em concreto moldado in loco:
secção 30x70 cm

nível 1080,95

SUBSOLO

nível 1080,95

CORTE TRANSVERSAL | esc. 1:300

nível 1087,25

nível 1101,25

nível 1080,95

CORTE LONGITUDINAL | esc. 1:300

SECÇÃO CONSTRUTIVA FACHADA SUDESTE| esc. 1:100
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