O VIVER E O HABITAR
A proposta de habitação social para a cidade de
Sobradinho/DF consiste em criar ambientes integradores,
com uma planta 100% adaptada, resgatando os melhores
aspectos de se viver em comunidade.
O conceito parte da ideia de qualicar o dia-a-dia do habitante,
gerando ambientes integrados, de uso universal e onde a
forma do edifício favoreça o melhor conforto térmico possível
obedecendo critérios de economicidade.
A proposta partiu do lançamento de um módulo universal
(7,10x7,40m) adaptável às diversas condições humanas. Os
ambientes são integrados dando mais amplitude visual
possibilitando diversos layouts internos e espaços otimizados
para as diferentes famílias.
Objetivamos criar uma tipologia intermediária entre a unidade
habitacional mínima e a unidade habitacional PNE,
simplicando estruturalmente o sistema ao criar um módulo
único e racional.
A volumetria consiste em uma barra horizontal sobre pilotis
que abriga as unidades habitacionais e a circulação social.
O térreo possui dois acessos distintos e dois salões de festas
integráveis, além de ampla área livre para convivência dos
moradores.
Para otimizar o uso do lote, as circulações verticais foram
posicionadas nas extremidades da edicação, criando, assim,
dois volumes verticais em destaque, além de atender as
normas de incêndio quanto às distâncias a serem percorridas.
Por estarem nos extremos, a área é melhor aproveitada para o
que realmente importa: os moradores e suas residências.
O acesso aos apartamentos ganha um novo uso: o de varanda
comunitária e interação social, devido as suas reentrâncias e
saliências. Este prolongamento da laje colabora afastando o
sol castigante do Norte e Oeste nas esquadrias.
O objetivo é repensar o modo de se fazer habitação social a
partir de um prédio mais integrado ao entorno e onde os
espaços internos são valorizados e democráticos.
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ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO
Devido às dimensões retangulares do lote (15x60m) a
proposta é a formação de uma barra longitudinal que
abriga as habitações. A volumetria buscou otimizar ao
máximo a área do lote, chegando em uma área total
construída de 5.780m² (composta de apartamentos,
circulações verticais, térreo/pilotis e subsolo).
A disposição dos apartamentos em linha foi importante
para proporcionar ventilação cruzada em todas as
unidades habitacionais, característica essencial no
partido arquitetônico proposto. São 8 unidades
habitacionais por pavimento, seis pavimentos + térreo
em pilotis + estacionamento, totalizando 48 famílias
atendidas por prédio, podendo atender cerca de 192
pessoas por lote.
O subsolo avançou cerca de 20% no entorno. Isto foi
necessário para acomodar as 44 vagas comuns de
automóvel + 4 vagas PNE, sendo uma vaga por
apartamento. O acesso ao subsolo é afastado cerca de
10m do prédio, orientado a Leste, conectado à rua Q2
Conjunto B7, via local com menor uxo. Este acesso
centralizado na quadra ainda poderia ser compartilhado
com um futuro prédio ao lado.

As habitações são acessadas por um eixo linear
localizado na parte noroeste do lote. Esta circulação
social possui guarda corpo e um toldo retrátil de
material plástico que poderá ser acionado manualmente
para proteção em dias chuvosos ou de muito sol.
A cobertura abriga as caixas d'água (cerca de 24.000l),
cobertura em telhas de brocimento com caimento de
15° para que possa abrigar painéis fotovoltáicos para
geração de energia elétrica. As calhas de recolhimento
da água são desviadas para os shafts localizados nos
volumes de circulação vertical com o objetivo de serem
canalizados para cisternas de acumulação para
reutilização das águas pluviais em aguação de jardins,
lavagens de calçadas, etc.
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IMPLANTAÇÃO / PLANTA DE COBERTURA
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O térreo possui duas entradas independentes,
entretanto todas as circulações nos pavimentos
superiores são integradas, facilitando o deslocamento
caso ocorra algum sinistro ou caso algum elevador sofra
avaria. O uso de pilotis do térreo é foi pensado para
manter similaridade às históricas superquadras em
Brasília, sendo um ambiente livre, de acesso público e
propício ao uso dos moradores do prédio. Além disso
ainda possui um salão de festas de cerca de 90m², que
pode ser dividido em dois para atender mais de um
morador simultaneamente.
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PLANTA BAIXA PAVIMENTO TIPO
UNIDADES ADAPTADAS
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01. ESTACIONAMENTO
A= 1.125,00m²

FACHADAS E PERSPECTIVAS

02. NÚCLEO DE
CIRCULAÇÃO VERTICAL
A= 32,00m²

FACHADA NOROESTE

PLANTA DE SUBSOLO
01. TÉRREO EM PILOTIS
A= 446,00m²
02. NÚCLEO DE
CIRCULAÇÃO VERTICAL
A= 32,00m²
03. SALÃO DE FESTAS
A= 90,00m²
04. VOLUME SAÍDA
ESTACIONAMENTO
A= 76,00m²

FACHADA SUDESTE

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

05. NÚCLEO DE
CIRCULAÇÃO VERTICAL
A= 32,00m²
06. CIRCULAÇÃO SOCIAL
A= 100,00m²
07. UNIDADES
HABITACIONAIS
A= 426,00m²

07
FACHADA SUDESTE / ESQUINA
PLANTA PAVIMENTO TIPO
6 ANDARES DE PAVIMENTO TIPO
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ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

Para manter o máximo de conforto ambiental no
interior das habitações são utilizadas estratégias
energéticas passivas: viabilização de ventilação natural
cruzada, barragem da incidência solar direta através da
circulação de uso comum (que serve como uma espécie de
varanda compartilhada entre os moradores) já que ela está
orientada para noroeste. A varanda funciona como uma
barreira física de 2,5m de largura entre as aberturas dos
apartamentos e o exterior.

SISTEMA CONSTRUTIVO
subsolo, térreo e núcleo de circulação
vertical em estrutura de concreto pré
moldado
Ÿ pavimentos tipo com laje de concreto
pré moldado e paredes auto portantes
de bloco de concreto ou cerâmico
Ÿ

PERSPECTIVA ESQUEMÁTICA
DA CIRCULAÇÃO SOCIAL
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CORTE ESQUEMÁTICO
UNIDADE HABITACIONAL TIPO
ESQUEMA DE VENTILAÇÃO CRUZADA NATURAL
E INCIDÊNCIA SOLAR DIRETA

PLANTA BAIXA ESQUEMÁTICA
UNIDADE HABITACIONAL TIPO
ESQUEMA DE VENTILAÇÃO
CRUZADA NATURAL

Created by Luis Prado
from the Noun Project

REVESTIMENTOS
Ÿ
cobertura em telha de brocimento
com estrutura metálica
Ÿ revestimento interno áreas secas:
massa única com pintura PVA na cor
branca
Ÿ revestimento interno áreas
molhadas: azulejo até 1,50m nas
paredes
Ÿ revestimento externo: massa única
com pintura acrílica nas cores branca,
cinza e marrom
Ÿ azulejo/ladrilho diferenciado no
revestimento da parede de entrada no
térreo
PISO
Ÿ pisos cerâmico em todas as unidades
e circulações
Ÿ piso de cimento alisado nas escadas e
subsolo
ESQUADRIAS
Ÿ janelas de estrutura em aço com
persianas externas deslizantes em
aço
Ÿ portas internas em madeira e portas
de acesso à unidade metálicas
Ÿ portas de acesso ao salão de festas e
ao edifício em vidro laminado e
montantes em aço
Ÿ guarda corpo com montantes
metálicos e tela de aço galvanizado
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VEGETAÇÃO
Ÿ uso da ora da região, valorizando
espécies locais e uso de plantas com
baixa manutenção e irrigação.

9m

4

A PLANTA UNIVERSAL
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O projeto parte da proposta de uma planta
baixa universal para as unidades habitacionais:
sem a necessidade de obras para adaptar uma
unidade tipo em uma unidade PNE.
Portanto é proposto uma tipologia ÚNICA,
onde TODOS os ambientes são acessíveis para
pessoas portadoras de necessidades especiais,
bastanto apenas inverter o sentido das portas
para obter um apartamento adaptado.
Com isso TODOS os apartamentos são
adaptados / adaptáveis, contendo apenas
45,70m².

Os ambientes sociais são dispostos de
maneira a valorizar a integração visual e espacial,
diminuindo barreiras físicas no interior da
residência e facilitando a circulação dos
habitantes (em especial os portadores de
necessidades especiais).
Esta estratégia visa corroborar a relação
de igualdade entre os moradores ao oferecer
unidades habitacionais adequadas às
necessidades humanas além de aumentar a vida
útil do apartamento caso as condições físicas de
algum dos moradores se altere ao longo da vida.

PERSPECTIVAS INTERNAS DOS AMBIENTES SOCIAIS

PLANTA BAIXA TIPO UNIVERSAL
UNIDADE ADAPTADA
ESC.:1/50

PLANTA BAIXA TIPO UNIVERSAL
UNIDADE ADAPTÁVEL
ESC.:1/50
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