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Por m, aos Atributos Efetivos pertencem as 
soluções construtivas e de sustentabilidade. 
Através dos fatores climáticos existentes na 
região, buscou-se empregar técnicas que 
produzam eciência energética e conforto 
térmico ao edifício e seus usuários. 

Por m, aos Atributos Efetivos pertencem as 
soluções construtivas e de sustentabilidade. 
Através dos fatores climáticos existentes na 
região, buscou-se empregar técnicas que 
produzam eciência energética e conforto 
térmico ao edifício e seus usuários. 

UNIDADE HABITACIONAL COLETIVA 
SOBRADINHO - BRASÍLIA 

UNIDADE HABITACIONAL COLETIVA 
SOBRADINHO - BRASÍLIA 



CIRCULAÇÃO VERTICALCIRCULAÇÃO VERTICAL
CIRCULAÇÃO HORIZONTALCIRCULAÇÃO HORIZONTAL

ESPAÇO PRIVADOESPAÇO PRIVADO
ESPAÇO PÚBLICOESPAÇO PÚBLICO

O fato do edifício estar sobre pilotis, 
possibilita  integrar o público ao 
privado, estabelecer conexões visuais, 
fazer da praça uma extensão  da rua e 
principalmente criar um lugar que 
estimule o convívio e a permanência
das pessoa
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As tipologias foram projetadas com 2 e 3 dormitórios, sendo todas adaptáveis para 
uso de portadores de necessidades especiais, de acordo com a NBR 9050. Foi 
proposto tipologias que respeitam o padrão e as dimensões necessárias para uma 
habitação de interesse social. A proposta busca compor de maneira que a 
implantação, de cada tipologia, promova o conforto térmico na residência. 
Pensando na orientação solar a maior parte dos quartos foi posicionada para as 
fachadas nordeste e noroeste, criando espaços bem orientados, ventilados e 
ilumindo
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Para a fachada norte  foram colocadas venezianas 
móveis, em trilho, que auxiliam  no bloqueio 
 da entrada direta dos raios solares, 
quando for de conveniência. 
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TTendo em vista que a construção do edico deveria ser 
concisa, a proposta buscou partir de um sistema 
construtivo funcional e econômico quanto a sua execução, 
o projeto possui estrutura mista, utilizando sistema de 
vigas e pilares no subsolo e térreo e alvenaria estrutural nos 
pavimentos tipo. 
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Cobertura Verde
A proposta da cobertura verde é feita pelos benefícios ecológicos e por questões de conforto 
ambiental. Ela melhora o isolamento térmico da edicação, contribuindo com a proteção de 
temperaturas mais elevadas, já que ameniza a absorção de raios solares. Ajuda na qualidade 
do ar e no isolamento acústico, já que a vegetação absorve ruídos, além de reter melhor a 
água da chuva, que contribui no sistema de capitação das mesmas.
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AA captação da água da chuva acontece através da cobertura verde e é levada para o  
reservatório de águas cinzas no subsolo (como uma cisterna). Este mesmo reservatório é 
utilizado no sistema de reuso das águas, onde são captadas águas do chuveiro, lavatórios, 
máquinas de lavar e tanques, e encaminhadas ao subsolo. Deste Reservatório de águas cinzas, 
a água passa por um ltro e posteriormente é bombeada para o reservatório de água de 
reuso, que ca junto aos reservatórios superiores de abastecimento. A água de reuso é então 
utilizada para descargas, lavagem de áreas comuns de irrigação dos jardins. 
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No pNo pavimento da praça, onde se encontra o acesso de veículos, próximo a circulação vertical, 
duas áreas foram projetadas com a nalidade de tratamento dos resíduos. Uma delas é a sala 
de compostagem doméstica (2) onde devem existir tanques para compostagem (3) do lixo 
orgânico doméstico. Além de estar reutilizando os resíduos e diminuindo a quantidade de lixo 
recolhida pela prefeitura, a compostagem produz para o bem comum da edicação e até 
mesmo do bairro, um chorume que serve como adubo e pesticida, e o próprio adubo 
orgânico para ser utilizado no jardim, na cobertura verde e até mesmo para uso de áreas 
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uxo de descarte pelos próprios moradores. Esta sala além de incentivar a prática da 
reciclagem é proposta como uma solução usada no edifício, am de evitar a disposição de lixo 
nos corredores e áreas comuns do prédio, evitando mau cheiro e entrada de insetos.
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Tendo em vista os aspectos climáticos de Sobradinho, foram adotadas 
medidas de sustentabilidade para maior economia, eciência energéticae 
aproveitamentodas ferramentas naturais. Dentre as soluções 
ecoecientes foi proposto um sistema de captação de água da chuva
pela cobertura,  um sistema de reuso das águas cinzas, 
uma cobertura verde total do edifício, uma área de compostagem 
doméstica e uma área para armazenamento de recicláveis.
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