
1 2 3 4 5 6

72 UNIDADES

54 VAGAS

36 UNIDADES

36 VAGAS

ÁREA: 6.300 m²
COEFICIENTE: 7

APROVEITAMENTO
100%

36 VAGAS
ÁREA: 900 m²

APROVEITAMENTO
100%

72 UNIDADES
ÁREA: 3.150 m²

COEFICIENTE: 3,5
APROVEITAMENTO

50%

ÁREA: 900 m²
APROVEITAMENTO

100%

ÁREA: 5.880 m²
COEFICIENTE: 6,5
APROVEITAMENTO

95%

ÁREA:
900 m² + 55% =

1395 m²
APROVEITAMENTO

155%

54 UNIDADES

54 VAGAS

ÁREA: 4.834 m²
COEFICIENTE: 5,4
APROVEITAMENTO

77%

ÁREA:
900 m² + 55% =

1395 m²
APROVEITAMENTO

155%

SOLUÇÃO EM
MONOBLOCO
UTILIZANDO 100% DO
POTENCIAL CONSTRUTIVO
DO TERRENO.
NÚMERO DE VAGAS NÃO
ATENDE A PROPORÇÃO DE
1 VAGA POR UNIDADE
PREVISTO NA LEGISLAÇÃO
LOCAL.

SOLUÇÃO EM BARRA
ÚNICA PARA ADEQUAÇÃO
DAS UNIDADE x VAGAS.
NÚMERO DE UNIDADES
MUITO ABAIXO DO
POTENCIAL DO TERRENO.

BARRA DUPLA
DOBRANDO O
NÚMERO DE UNIDADES.
SUBSOLO AMPLIADO AO
LIMITE MÁXIMO PREVISTO
POR LEI (155%).
NÚMERO DE UNIDADES AINDA EXCEDE
O NÚMERO DE VAGAS POSSIVEIS.

SUBTRAÇÕES
PARA ADEQUAÇÃO
DO NÚMERO
DE UNIDADES AO
NÚMERO DE VAGAS.
CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE
CONVÍVIO NAS ÁREAS LIBERADAS,
GERANDO MAIOR DINÂMICA E
INTEGRAÇÃO ENTRE O EDIFÍCIO E
SEU ENTORNO.

OTIMIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
DE CONVÍVIO PARA INSERIR
APARTAMENTOS DE TRÊS
QUARTOS. GERANDO
DIVERSIDADE NAS TIPOLOGIAS
DAS UNIDADES E USUÁRIOS.

DIFERENTES ESCALAS
DE APROPRIAÇÃO DAS ÁREAS DE
USO COLETIVO. ESTABELECENDO
UMA INTERFACE ENTRE O ESPAÇO
PÚBLICO, SEMIPÚBLICO E PRIVADO.

A proposta busca atender a demanda por novas unidades habitacionais na Região Administrativa de
Sobradinho | DF, assim como colaborar na construção de uma nova urbanidade, requalificando os 5
terrenos programados para implantação. O partido foi pensado para permitir fácil adaptação, sem
comprometimento da sua proposta funcional e volumétrica, caso seja necessário reduzir o número de
unidades face a implantação nos diferentes lotes. Com a premissa de que “construir habitação é
construir cidade”, o edifício se insere no sítio e dialoga com ele de forma aberta, liberando visuais e
relações espaciais com o entorno e baseando o partido do projeto em 5 conceitos principais:

DENSIDADE | DIVERSIDADE | IDENTIDADE | ECONOMICIDADE | SUSTENTABILIDADE

DENSIDADE
A proposta busca utilizar o máximo potencial construtivo do terreno. Atendendo aos parâmetros da
legislação local: gabarito de 6 pavimentos + pilotis + subsolo, 100% de ocupação para a torre e
155% para o subsolo de garagem, se determinou o número máximo de vagas e consequentemente o
número de unidades possíveis (54 UH).

DIVERSIDADE
Para quebrar a rigidez volumétrica e a monotonia da repetição de unidades, o projeto trabalha com 3
estratégias: variação volumétrica / diferenciação da tipologia / fachada dinâmica. Foram feitas
“subtrações” na volumetria básica, que além de adequar o número de unidades às vagas possíveis de
garagem, possibilitou elaborar um jogo de cheios e vazios que valoriza a fachada. A variação de
tipologias, alternando unidades de 2 e 3 quartos, flexibiliza o padrão familiar dos ocupantes,
diversificando e enriquecendo as relações sociais. Nas fachadas a alternância de posicionamento entre
janelas, varandas e painéis de veneziana confere maior dinamismo ao edifício.

IDENTIDADE
O projeto valoriza e potencializa a convivência entre os usuários e a sua relação com o entorno
imediato como forma de reforçar a identidade do edifício e sua apropriação pelos moradores. As
famílias que serão os novos ocupantes vivem hoje em comunidades, onde se ajudam e estreitam laços
de amizade, por isso achamos essencial disponibilizar espaços que dêem oportunidade para que estas
relações continuem se estabelecendo. Como as unidades possuem áreas exíguas em função da
economia de recursos, entendemos que estes “espaços de convívio” não são um “desperdício”, mas sim
uma “necessidade”, possibilitando inúmeros usos e atividades coletivas, como: solário para secar
roupas, recreação infantil, leitura, jogos ou dominó entre idosos, churrasqueira, horta comunitária ou
simplesmente um espaço para encontro, bate-papo ou contemplação da paisagem do entorno.

IMPLANTAÇÃO
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 6.821 m²
ÁREA TOTAL COMPUTÁVEL: 4.834 m²
ÁREA TOTAL UNIDADES HAB.: 3.440m²
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1 2 3 4 5 6

72 UNIDADES

54 VAGAS

36 UNIDADES

36 VAGAS

ÁREA: 6.300 m²
COEFICIENTE: 7

APROVEITAMENTO
100%

36 VAGAS
ÁREA: 900 m²

APROVEITAMENTO
100%

72 UNIDADES
ÁREA: 3.150 m²

COEFICIENTE: 3,5
APROVEITAMENTO

50%

ÁREA: 900 m²
APROVEITAMENTO

100%

ÁREA: 5.880 m²
COEFICIENTE: 6,5
APROVEITAMENTO

95%

ÁREA:
900 m² + 55% =

1395 m²
APROVEITAMENTO

155%

54 UNIDADES

54 VAGAS

ÁREA: 4.834 m²
COEFICIENTE: 5,4
APROVEITAMENTO

77%

ÁREA:
900 m² + 55% =

1395 m²
APROVEITAMENTO

155%

SOLUÇÃO EM
MONOBLOCO
UTILIZANDO 100% DO
POTENCIAL CONSTRUTIVO
DO TERRENO.
NÚMERO DE VAGAS NÃO
ATENDE A PROPORÇÃO DE
1 VAGA POR UNIDADE
PREVISTO NA LEGISLAÇÃO
LOCAL.

SOLUÇÃO EM BARRA
ÚNICA PARA ADEQUAÇÃO
DAS UNIDADE x VAGAS.
NÚMERO DE UNIDADES
MUITO ABAIXO DO
POTENCIAL DO TERRENO.

BARRA DUPLA
DOBRANDO O
NÚMERO DE UNIDADES.
SUBSOLO AMPLIADO AO
LIMITE MÁXIMO PREVISTO
POR LEI (155%).
NÚMERO DE UNIDADES AINDA EXCEDE
O NÚMERO DE VAGAS POSSIVEIS.

SUBTRAÇÕES
PARA ADEQUAÇÃO
DO NÚMERO
DE UNIDADES AO
NÚMERO DE VAGAS.
CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE
CONVÍVIO NAS ÁREAS LIBERADAS,
GERANDO MAIOR DINÂMICA E
INTEGRAÇÃO ENTRE O EDIFÍCIO E
SEU ENTORNO.

OTIMIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
DE CONVÍVIO PARA INSERIR
APARTAMENTOS DE TRÊS
QUARTOS. GERANDO
DIVERSIDADE NAS TIPOLOGIAS
DAS UNIDADES E USUÁRIOS.

DIFERENTES ESCALAS
DE APROPRIAÇÃO DAS ÁREAS DE
USO COLETIVO. ESTABELECENDO
UMA INTERFACE ENTRE O ESPAÇO
PÚBLICO, SEMIPÚBLICO E PRIVADO.

A proposta busca atender a demanda por novas unidades habitacionais na Região Administrativa de
Sobradinho | DF, assim como colaborar na construção de uma nova urbanidade, requalificando os 5
terrenos programados para implantação. O partido foi pensado para permitir fácil adaptação, sem
comprometimento da sua proposta funcional e volumétrica, caso seja necessário reduzir o número de
unidades face a implantação nos diferentes lotes. Com a premissa de que “construir habitação é
construir cidade”, o edifício se insere no sítio e dialoga com ele de forma aberta, liberando visuais e
relações espaciais com o entorno e baseando o partido do projeto em 5 conceitos principais:

DENSIDADE | DIVERSIDADE | IDENTIDADE | ECONOMICIDADE | SUSTENTABILIDADE

DENSIDADE
A proposta busca utilizar o máximo potencial construtivo do terreno. Atendendo aos parâmetros da
legislação local: gabarito de 6 pavimentos + pilotis + subsolo, 100% de ocupação para a torre e
155% para o subsolo de garagem, se determinou o número máximo de vagas e consequentemente o
número de unidades possíveis (54 UH).

DIVERSIDADE
Para quebrar a rigidez volumétrica e a monotonia da repetição de unidades, o projeto trabalha com 3
estratégias: variação volumétrica / diferenciação da tipologia / fachada dinâmica. Foram feitas
“subtrações” na volumetria básica, que além de adequar o número de unidades às vagas possíveis de
garagem, possibilitou elaborar um jogo de cheios e vazios que valoriza a fachada. A variação de
tipologias, alternando unidades de 2 e 3 quartos, flexibiliza o padrão familiar dos ocupantes,
diversificando e enriquecendo as relações sociais. Nas fachadas a alternância de posicionamento entre
janelas, varandas e painéis de veneziana confere maior dinamismo ao edifício.

IDENTIDADE
O projeto valoriza e potencializa a convivência entre os usuários e a sua relação com o entorno
imediato como forma de reforçar a identidade do edifício e sua apropriação pelos moradores. As
famílias que serão os novos ocupantes vivem hoje em comunidades, onde se ajudam e estreitam laços
de amizade, por isso achamos essencial disponibilizar espaços que dêem oportunidade para que estas
relações continuem se estabelecendo. Como as unidades possuem áreas exíguas em função da
economia de recursos, entendemos que estes “espaços de convívio” não são um “desperdício”, mas sim
uma “necessidade”, possibilitando inúmeros usos e atividades coletivas, como: solário para secar
roupas, recreação infantil, leitura, jogos ou dominó entre idosos, churrasqueira, horta comunitária ou
simplesmente um espaço para encontro, bate-papo ou contemplação da paisagem do entorno.

IMPLANTAÇÃO
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 6.821 m²
ÁREA TOTAL COMPUTÁVEL: 4.834 m²

ACESSO
VEÍCULOS

ACESSO
PEDESTRE

ACESSO
PEDESTRE



2/5
Concurso Nacional de Arquitetura

unidades habitacionais coletivas
Sobradinho - Brasília |  DF 

06

07

08
10 10

09

05

04

03

0111

02

12

LEGENDA
01. PRAÇA DE ACESSO
02. BICICLETÁRIO
03. SAGUÃO / PORTARIA
04. BRINQUEDOTECA
05. SALÃO DE FESTAS
06. DEPÓSITO
07. COZINHA
08. COPA SERVIÇO
09. APOIO SERVIÇO
10. SANITÁRIOS
11. TERRAÇO
12. LIXO
13. PRAÇA EXTERNA

13

ACESSO PILOTIS CORTE TRANSVERSAL

TALUDE

TALUDE

TALUDE

TALUDE
ACESSO
EM NÍVEL

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

1 2 5 10
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2° PAV.

3° PAV.

4° PAV.

5° PAV.

6° PAV.

04

04

01
03

04

01

02

02

LEGENDA
01. CONVÍVIO
02. FUNCIONÁRIOS
03. LIXO
04. DEPÓSITO MORADORES
05. CIRCULAÇÃO

COBERTURA

05

PLANTA UNIDADE

UNIDADE 2 QUARTOS
ÁREA: 58 m²

34 UNIDADES

PLANTA UNIDADE ADAPTADA

UNIDADE 3 QUARTOS
ÁREA: 68 m²

20 UNIDADES

3 
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U
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• 
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3 
Q

U
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S 

• 
TI
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 A

LEGENDA U.H.'s    509 m²
CIRC./CONV.  262 m²

1° PAV.

TÉRREO

ÁREA TOTAL: 6.821 m²

U.H.'s    583 m²
CIRC./CONV.  137 m²

U.H's   555 m²
CIRC./CONV.  176 m²

U.H's   583 m²
CIRC./CONV.  178 m²

U.H's   567 m²
CIRC./CONV. 219 m²

U.H's   642 m²
CIRC./CONV.  135 m²

RECEP./RECREA. 288 m²
PILOTIS  612 m²

SUBSOLO

ESTACION. 1.375 m²
54 VAGAS

HORTA COMUNITÁRIA
RESERVATÓRIOS

PAINÉIS SOLARES

CONVÍVIO / PASSARELA UNIDADE HABITACIONAL

PLANTA 2° PAVIMENTO

1 2 5 10
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PLANTA 6° PAVIMENTO
TERRAÇO

LEGENDA
01. CONVÍVIO / TERRAÇO
02. LIXO
03. DEPÓSITO MORADORES
04. CIRCULAÇÃO
05. ACESSO HORTA
      COMUNITÁRIA COBERTURA

01 02

04

05

05

01

03

03

02
05

04

01

PLANTA SUBSOLO

LEGENDA
01. ESTACIONAMENTO
02. ÁGUA POTÁVEL
03. REUSO
04. LIXO
05. DEPÓSITO

54 VAGAS

CORTE LONGITUDINAL

5 10 15

5 10 15



PILARES E VIGAS 1
PILARES 30 x 60 cm

VIGAS 20 x 50cm

LAJES ALVEOLARES 2
125 x 1000 x 15 cm

PASSARELAS E
PERGOLADO

METÁLICO

3 PAINÉIS ARQUITETÔNICOS
MODULARES

4

125 x 260 cm
PAINÉIS SOLARES
AQUECIMENTO
ÁGUA

VENEZIANAS
CONTROLE
SOLAR

RESERVATÓRIOS
REUSO ÁGUAS

PLUVIAIS

VENTILAÇÃO
CRUZADA

COBERTURA EM
LAJE JARDIM

ILUMINAÇÃO
ZENITAL

ECONOMICIDADE
Tendo em vista a racionalidade construtiva e a economia de recursos o projeto adota
o sistema construtivo pré-fabricado em concreto, buscando na industrialização e
sistematização das peças, maior agilidade e produtividade, com a redução de
processos e desperdícios no canteiro de obras. O projeto adota a modulariedade dos
elementos, compostos de pilares e vigas, lajes alveolares e painéis arquitetônicos de
fachada em concreto branco auto adensável, eliminando a necessidade de outros
tipos de acabamento. Caso seja necessário, pode-se facilmente adotar sistemas
convencionais de construção in loco como a alvenaria estrutural sem comprometer a
proposta original.

SUSTENTABILIDADE
Alinhado com os conceitos de responsabilidade ambiental, o projeto adota
estratégias de aproveitamento dos recursos naturais, eficiência energética e conforto
ambiental e caso necessário, poderá receber certificação ambiental como o LEED,
AQUA, Selo Azul da Caixa Econômica Federal ou Procel Edifica.

1- Construção e materiais: uso de sistemas pré-fabricados em concreto e
estrutura metálica. Uso de materiais não poluentes, com teor de reciclagem ou
recicláveis.
2- Energia: aproveitamento da iluminação natural através do vazio central
diminuindo e evitando o uso desnecessário da iluminação artificial. Uso de
painéis solares para aquecimento da água, iluminação das áreas comuns em
LED, temporizadores, sensores de presença e medidores individualizados.
3- Água: redução do uso de água potável com coleta e tratamento das águas
pluviais para reuso em vasos sanitários e irrigação de jardins.
4- Conforto Ambiental: adequação ao clima local com o uso de vedações em
painéis arquitetônicos compostos em concreto e isopor aumentando a inércia
térmica da habitação. Ventilação cruzada em todas as unidades potencializada
pelo efeito chaminé do lanternim da cobertura central. Janelas piso-teto para
aproveitamento da iluminação natural e a adoção de venezianas para controle
solar nos ambientes de permanência prolongada. Uso de lajes jardim para
redução das ilhas de calor e aumento do isolamento térmico nas unidades
superiores.

UNIDADE
Procurando eliminar o efeito enclausurado das circulações fechadas, o projeto
propõe o acesso às unidades através de passarelas metálicas “soltas” das paredes
laterais, estabelecendo novas relações visuais entre os pisos, ao mesmo tempo que
permitem a mínima privacidade com o afastamento entre as janelas de serviço e as
circulações comuns, possibilitando maior ventilação e iluminação natural. Os
conectores “individualizam” o acesso às unidades e delimitam um espaço
semi-público, como uma extensão da moradia, onde os respectivos moradores
podem colocar uma cadeira para conversar com o vizinho, um vaso ou mesmo uma
bicicleta. Buscando proporcionar uma moradia digna, com espaços com dimensões
adequadas e o máximo de aproveitamento da iluminação e ventilação natural, os
cômodos principais - quartos e sala estão localizados nas faces externas para maior
privacidade. No trecho central se concentram as áreas “molhadas”: sanitário,
cozinha e área de serviço, que conta com cobogó em concreto que possibilita
ventilação permanente. Na sala foi criada uma pequena sacada que amplia a
sensação e o uso do espaço interno da unidade. Pensando na flexibilidade e
adaptabilidade das unidades todas as paredes internas são em gesso acartonado,
permitindo a alteração de layout conforme a necessidade. As unidades contam
ainda com pequenos depósitos individuais nos andares para guarda de pequenos
móveis ou utensílios.

VIGAS 20 x 50cm

BRISE VEGETAL COM
CABOS DE AÇO

GUARDA CORPO
METÁLICO

FLOREIRA

ESQUADRIA
EM ALUMÍNIO

GUARDA CORPO
METÁLICO

LAJE ALVEOLAR
e=15cm COM CONTRA

CAPA DE 5cm

VENEZIANA
MÓVEL

PAINEIS
ARQUITETÔNICOS

MODULARES
125 x 260 cm
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SUSTENTABILIDADE

PILARES E VIGAS 1
PILARES 30 x 60 cm

VIGAS 20 x 50cm

LAJES ALVEOLARES 2
125 x 1000 x 15 cm

PASSARELAS E
PERGOLADO

METÁLICO

3 PAINÉIS ARQUITETÔNICOS
MODULARES

4

P1: 125 x 260 cm
P2: 62,5 x 260 cm

ECONOMICIDADE
Tendo em vista a racionalidade construtiva e a economia de recursos o projeto adota o
sistema construtivo pré-fabricado em concreto, buscando na industrialização e sistematização
das peças, maior agilidade e produtividade, com a redução de processos e desperdícios no
canteiro de obras. O projeto adota a modularidade dos elementos, compostos de pilares e
vigas, lajes alveolares e painéis arquitetônicos de fachada em concreto branco auto
adensável, eliminando a necessidade de outros tipos de acabamento. Caso seja necessário,
pode-se facilmente adotar sistemas convencionais de construção in loco como a alvenaria
estrutural sem comprometer a proposta original.

SUSTENTABILIDADE
Alinhado com os conceitos de responsabilidade ambiental, o projeto adota estratégias de
aproveitamento dos recursos naturais, eficiência energética e conforto ambiental e caso
necessário, poderá receber certificação ambiental como o LEED, AQUA, Selo Azul da Caixa
Econômica Federal ou Procel Edifica.

2- Energia: aproveitamento da iluminação natural através do vazio central diminuindo
e evitando o uso desnecessário da iluminação artificial. Uso de painéis solares para
aquecimento da água, iluminação das áreas comuns em LED, temporizadores, sensores
de presença e medidores individualizados.
3- Água: redução do uso de água potável com coleta e tratamento das águas pluviais
para reuso em vasos sanitários e irrigação de jardins.
4- Conforto Ambiental: adequação ao clima local com o uso de vedações em painéis
arquitetônicos compostos em concreto e isopor aumentando a inércia térmica da
habitação. Ventilação cruzada em todas as unidades potencializada pelo efeito chaminé
do lanternim da cobertura central. Janelas piso-teto para aproveitamento
da iluminação natural e a adoção de venezianas para controle solar
nos ambientes de permanência prolongada. Uso de
lajes jardim para redução das ilhas de calor e
aumento do isolamento térmico nas
unidades superiores.

UNIDADE
Procurando eliminar o efeito enclausurado das circulações fechadas, o projeto
propõe o acesso às unidades através de passarelas metálicas “soltas” das paredes
laterais, estabelecendo novas relações visuais entre os pisos, ao mesmo tempo que
permitem a mínima privacidade com o afastamento entre as janelas de serviço e as
circulações comuns, possibilitando maior ventilação e iluminação natural. Os
conectores “individualizam” o acesso às unidades e delimitam um espaço semi
público, como uma extensão da moradia, onde os respectivos moradores podem
colocar uma cadeira para conversar com o vizinho, um vaso ou mesmo uma
bicicleta. Buscando proporcionar uma moradia digna, com espaços com dimensões
adequadas e o máximo de aproveitamento da iluminação e ventilação natural, os
cômodos principais - quartos e sala estão localizados nas faces externas para maior
privacidade. No trecho central se concentram as áreas “molhadas”: sanitário,
cozinha e área de serviço, que conta com cobogó em concreto que possibilita
ventilação permanente. Na sala foi criada uma pequena sacada que amplia a
sensação e o uso do espaço interno da unidade. Pensando na flexibilidade e
adaptabilidade das unidades todas as paredes internas são em gesso acartonado,
permitindo a alteração de layout conforme a necessidade. As unidades contam
ainda com pequenos depósitos individuais nos andares para guarda de pequenos
móveis ou utensílios.

PAINÉIS SOLARES
AQUECIMENTO
ÁGUA

VENEZIANAS
CONTROLE
SOLAR

RESERVATÓRIOS
REUSO ÁGUAS

PLUVIAIS

VENTILAÇÃO
CRUZADA

COBERTURA EM
LAJE JARDIM

ILUMINAÇÃO
ZENITAL

VIGAS 20 x 50cm

BRISE VEGETAL COM
CABOS DE AÇO

GUARDA CORPO
METÁLICO

FLOREIRA

ESQUADRIA
EM ALUMÍNIO

SACADA COM GUARDA
CORPO METÁLICO

LAJE ALVEOLAR
e=15cm COM CONTRA

CAPA DE 5cm

VENEZIANA
MÓVEL

PAINEIS
ARQUITETÔNICOS

MODULARES
125 x 260 cm

1- Construção e materiais: uso de sistemas pré-fabricados em concreto e estrutura
metálica. Uso de materiais não poluentes, com teor de reciclagem ou recicláveis.

ESTRUTURAL SUSTENTABILIDADE

SEÇÃO
CONSTRUTIVA

PILARES E VIGAS 1
PILARES 30 x 60 cm

VIGAS 20 x 50cm

LAJES ALVEOLARES 2
125 x 1000 x 15 cm

PASSARELAS E
PERGOLADO

METÁLICO

3 PAINÉIS ARQUITETÔNICOS
MODULARES

4

P1: 125 x 260 cm
P2: 62,5 x 260 cm

ECONOMICIDADE
Tendo em vista a racionalidade construtiva e a economia de recursos o projeto adota o
sistema construtivo pré-fabricado em concreto, buscando na industrialização e sistematização
das peças, maior agilidade e produtividade, com a redução de processos e desperdícios no
canteiro de obras. O projeto adota a modularidade dos elementos, compostos de pilares e
vigas, lajes alveolares e painéis arquitetônicos de fachada em concreto branco auto
adensável, eliminando a necessidade de outros tipos de acabamento. Caso seja necessário,
pode-se facilmente adotar sistemas convencionais de construção in loco como a alvenaria
estrutural sem comprometer a proposta original.

SUSTENTABILIDADE
Alinhado com os conceitos de responsabilidade ambiental, o projeto adota estratégias de
aproveitamento dos recursos naturais, eficiência energética e conforto ambiental e caso
necessário, poderá receber certificação ambiental como o LEED, AQUA, Selo Azul da Caixa
Econômica Federal ou Procel Edifica.

2- Energia: aproveitamento da iluminação natural através do vazio central diminuindo
e evitando o uso desnecessário da iluminação artificial. Uso de painéis solares para
aquecimento da água, iluminação das áreas comuns em LED, temporizadores, sensores
de presença e medidores individualizados.
3- Água: redução do uso de água potável com coleta e tratamento das águas pluviais
para reuso em vasos sanitários e irrigação de jardins.
4- Conforto Ambiental: adequação ao clima local com o uso de vedações em painéis
arquitetônicos compostos em concreto e isopor aumentando a inércia térmica da
habitação. Ventilação cruzada em todas as unidades potencializada pelo efeito chaminé
do lanternim da cobertura central. Janelas piso-teto para aproveitamento
da iluminação natural e a adoção de venezianas para controle solar
nos ambientes de permanência prolongada. Uso de
lajes jardim para redução das ilhas de calor e
aumento do isolamento térmico nas
unidades superiores.

UNIDADE
Procurando eliminar o efeito enclausurado das circulações fechadas, o projeto
propõe o acesso às unidades através de passarelas metálicas “soltas” das paredes
laterais, estabelecendo novas relações visuais entre os pisos, ao mesmo tempo que
permitem a mínima privacidade com o afastamento entre as janelas de serviço e as
circulações comuns, possibilitando maior ventilação e iluminação natural. Os
conectores “individualizam” o acesso às unidades e delimitam um espaço semi
público, como uma extensão da moradia, onde os respectivos moradores podem
colocar uma cadeira para conversar com o vizinho, um vaso ou mesmo uma
bicicleta. Buscando proporcionar uma moradia digna, com espaços com dimensões
adequadas e o máximo de aproveitamento da iluminação e ventilação natural, os
cômodos principais - quartos e sala estão localizados nas faces externas para maior
privacidade. No trecho central se concentram as áreas “molhadas”: sanitário,
cozinha e área de serviço, que conta com cobogó em concreto que possibilita
ventilação permanente. Na sala foi criada uma pequena sacada que amplia a
sensação e o uso do espaço interno da unidade. Pensando na flexibilidade e
adaptabilidade das unidades todas as paredes internas são em gesso acartonado,
permitindo a alteração de layout conforme a necessidade. As unidades contam
ainda com pequenos depósitos individuais nos andares para guarda de pequenos
móveis ou utensílios.

PAINÉIS SOLARES
AQUECIMENTO
ÁGUA

VENEZIANAS
CONTROLE
SOLAR

RESERVATÓRIOS
REUSO ÁGUAS

PLUVIAIS

VENTILAÇÃO
CRUZADA

COBERTURA EM
LAJE JARDIM

ILUMINAÇÃO
ZENITAL

VIGAS 20 x 50cm

BRISE VEGETAL COM
CABOS DE AÇO

GUARDA CORPO
METÁLICO

FLOREIRA

ESQUADRIA
EM ALUMÍNIO

SACADA COM GUARDA
CORPO METÁLICO

LAJE ALVEOLAR
e=15cm COM CONTRA

CAPA DE 5cm

VENEZIANA
MÓVEL

PAINEIS
ARQUITETÔNICOS

MODULARES
125 x 260 cm

1- Construção e materiais: uso de sistemas pré-fabricados em concreto e estrutura
metálica. Uso de materiais não poluentes, com teor de reciclagem ou recicláveis.

ESTRUTURAL SUSTENTABILIDADE

SEÇÃO
CONSTRUTIVA


