“A moradia do homem comum há de ser o monumento símbolo do nosso tempo, assim
como o túmulo, os mosteiros, os castelos e os palácios o foram em outras épocas.
Daí ela ter adquirido – seja de partido horizontal, nas superquadras das unidades
de vizinhança de Brasília, ou vertical, como na fracassada tentativa dos núcleos

um espaço de transição com o domínio privado, não apenas no térreo
livre, mas sim em todas as alturas do edifício. O que se propõe não é uma
lâmina encerrada em si mesma, mas um edifício composto de partes que
se conectam entre si e a paisagem.

para uma delas, impedindo a ventilação cruzada. Nesse sentido, o que se
propõe é uma evolução ou alternativa às lâminas típicas, adotando-se a
circulação central e duas linhas de unidades, porém construindo vazios
que configuram o edifício vazado, obtendo assim o máximo rendimento
da circulação e excelente desempenho ambiental.

condominiais da Barra – simplesmente pelo seu tamanho, pela volumetria do conjunto
e pela escala, essa feição de certo modo monumental.”
Lucio Costa

Espaço urbano local | A proposta para essas Unidades Habitacionais
Coletivas se define a partir da compreensão das diretrizes urbanísticas
e das normas de edificação locais, explorando suas especificidades para
projetar, não apenas um ou cinco lotes fixos, mas também apontar
caminhos para o importante problema habitacional brasileiro. No caso de
Sobradinho, o desafio foi alcançar o maior número possível de unidades
residenciais e a um só tempo construir a espacialidade interna da obra
apoiada no vazio e em suas relações com o exterior. O partido adotado
reitera o espaço urbano local como “extensão residencial aberta ao
público”, conforme Lucio Costa preconizou para as superquadras de
Brasília, com áreas não estanques, que se permeiam, relação estruturada
pela adoção dos pilotis, que liberam o solo de obstáculos, tornando-o
desimpedido e transponível – espaço de conciliação do domínio público
e privado. Entretanto, o projeto realiza esse entrosamento, configurando

Edifício - tipologia e variação | O edifício é constituído de térreo mais
seis pavimentos, sendo possível ler quatro blocos articulados, dois em
cada fachada. O andar térreo é um espaço de transição e concentra os
espaços de convivência comuns, podendo abrigar módulos comerciais.
O sexto e último pavimento também se configura como cobertura, que
além de concentrar os reservatórios superiores, presta-se a uma área de
uso condominial descoberta, importante como alternativa de lazer.
Considerando a boa largura da “projeção” que define o que pode ser
construído sobre os pilotis, adotou-se a tipologia de circulação central e
duas fileiras de apartamentos, cada qual voltada para uma das fachadas
maiores. A construção de um vazio longitudinal no miolo da planta permite
ampla ventilação cruzada em todas as unidades. O projeto se define a
partir da sobreposição de dois tipos principais de edifícios existentes nas
superquadras: os edifícios “vazados” – nos quais os apartamentos estão
localizados entre as duas fachadas, permitindo a ventilação cruzada
–, e os edifícios “não vazados” – aqueles que têm dois apartamentos
localizados no mesmo trecho entre as duas fachadas, cada qual voltado

Subsolo e número de unidades habitacionais | O espaço da projeção
de 15x60 m comportaria 12 unidades habitacionais por pavimento, de
tal modo que seria possível totalizar até 72 unidades em todo edifício
[1]. Todavia, dado a obrigatoriedade de uma vaga de garagem para cada
unidade habitacional e não sendo possível usar o pavimento térreo como
estacionamento, a quantidade de unidades do conjunto, neste caso,
constrange-se ao número máximo de vagas possíveis no subsolo.
Considerando o Art. 8º da Lei Complementar nº 755, que admite o uso
máximo de 155% da área de projeção (1.395 m2), respeitadas todas as suas
condições como, por exemplo, as estabelecidas pelo Item IV do 3º – “não
ultrapassar a metade da distância entre o limite da projeção e as projeções
ou lotes vizinhos” –, a capacidade do subsolo é de 55 vagas [3], incluindo
circulações, pilares, vagas especiais etc. Desse modo, o projeto se define
pela construção de vazios equivalentes a 17 unidades habitacionais (72-55
= 17), isto é, o projeto ainda comporta mais unidades, caso o subsolo possa
ser aumentado consoante “hipóteses especiais” previstas no 1º do artigo
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citado. De todo modo, o conjunto se desenvolve a partir da espacialidade
interior destes vazios[2].
Circulações e varandas | Um núcleo central de escadas e elevadores
conecta todos os pavimentos desde a garagem no subsolo, sendo
suficiente para proporcionar fácil acesso e atender às condições exigíveis
de abandono em caso de incêndio. Cumpridos os requisitos mínimos
a respeito do tema, o que se propõe é mais um grupo de escadas,
secundário enquanto classificação técnica, mas não menos importante
para o conjunto, aberto e livre em sua composição, espécie de promenade
architecturale, que além da valorização do percurso como estratégia
conceitual, ordenando tanto interna como externamente a obra, é
evidenciado desde a chegada, pontuando a experiência de fruição do
objeto arquitetônico com surpresas constantes.
Nos pavimentos superiores, os blocos são articulados pelas varandas de
circulação horizontal e passarelas, alternadas em planta a cada andar.
Essa disposição permite um afastamento maior entre as faces internas
das unidades habitacionais viabilizando a ventilação das mesmas [5-6].
Varandas e circulações horizontais são o lugar da sombra, da proteção
das radiações solares, ao mesmo tempo em que são espaço de vivência
e encontro. Estes espaços comuns são estruturadores da dinâmica do
edifício e também podem se tornar estruturadores da comunidade.
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Unidade habitacional | Três princípios fundamentais orientam o
desenho das unidades habitacionais: qualidade ambiental, privacidade
e flexibilidade. Os dois primeiros são garantidos pelo rigoroso
dimensionamento das unidades e abertura de todos os ambientes,
possibilitando a ventilação cruzada em todos os apartamentos e
assegurando a privacidade em relação às circulações de acesso. A isso
se acrescenta a diversidade ambiental do sistema de circulações, que
assegura variedade espacial e ambiental nas áreas de convívio e evita a
constituição de espaços excessivamente funcionalizados. O conceito de
planta livre, com a ausência de pilares e paredes estruturais no interior
das unidades, completa o conceito de flexibilidade. A imponderabilidade
e a velocidade com que se modificam a organização familiar, tendo como
condicionantes sua religião, trabalho, valores simbólicos, dentre outros,
justificam a hipótese das unidades como salões abertos, flexíveis[4].
Dada a obrigatoriedade dos apartamentos terem dois ou três dormitórios,
optou-se por uma diversidade tipológica com 80% de 2 dormitórios (44
unidades) e 20% de 3 (11 unidades), procurando-se otimizar sua área a
partir da redução dos espaços de circulação. Os dormitórios se abrem
diretamente para o ambiente da sala em ambos os lados. Da mesma
forma a sala é conjugada com o espaço da cozinha, ladeada pela área de
serviço e pelo banheiro, dois espaços mais reservados, alinhando todos os
ambientes providos de instalações hidráulicas.
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