
A PROPOSTA DA UNIDADE HABITACIONAL E A FLEXIBILIDADE 

A proposta da unidade habitacional baseada na flexibilidade vem amparada por um sistema estrutural que ofereça 
suporte para qualidade de espaços abertos que possibilitam diversas apropriações e ao mesmo tempo possa garantir 
custo acessível. Assim, o sistema construtivo adotado foi a alvenaria estrutural de bloco de concreto, buscando aliar a 
modulação do bloco a espaços e a aberturas que possibilitam o máximo de flexibilidade. As paredes estruturais foram 
lançadas no sentido longitudinal (perpendiculares às paredes frontais e de fundos) e dispostas de maneira que também 
visam, além da economia construtiva (pequenos vãos), a flexibilidade de uso dos espaços. As aberturas dos cômodos 
foram locadas nas paredes não estruturais frontais e de fundos, dispostas nas extremidades das mesmas por facilidade 
construtiva e por se adequarem a um número maior de simulações de leiaute. Além disso, foram previstas com desenho 
vertical e largura única, permitindo que janelas possam se transformar em portas aproveitando o mesmo vão, sem neces-
sidade de remover paredes, garantindo economia e redução de custos futuros para o morador. Ao mesmo tempo, as pare-
des frontais e de fundos não sendo estruturais, podem ser facilmente removidas sem prejuízo da estabilidade estrutural, 
com liberdade total nas aberturas de vãos, e ainda preservando a qualidade de conforto, ventilação e iluminação dos 
ambientes.

PREMISSAS

A proposta tem como premissa contribuir com a 
cidade sugerindo para a comunidade e o entor-
no em que ela estará inserida, espaços que 
garantam equidade, bem-estar e inclusão, com 
áreas verdes, promovendo estilos de vida 
saudáveis e boa saúde física. Para isso, primei-
ramente o projeto busca resgatar no usuário a 
noção de pertencimento ao lugar e a forte iden-
tidade com o seu espaço na medida em que 
sugere habitação com grande potencialidade 
para apropriação. Propõe também espaços 
públicos mais livres e abertos para intervenção 
da comunidade. Essa premissa garante satis-
fação aos usuários a partir de fatores que 
consideram a promoção de sua saúde e o aten-
dimento às suas necessidades, respeitando 
suas condições econômicas, sociais e culturais. 
A oferta de espaços abertos de qualidade 
gerando liberdade para intervenções, sejam 
eles privados ou públicos, são importantes 
fatores que suprem diversas demandas dos 
usuários tanto como indivíduos na sociedade 
quanto como indivíduos em sua estrutura famil-
iar. 
As diferentes possibilidades de implantação 
sugeridas e simuladas para quadras variadas 
têm como premissa, tanto para a unidade hab-
itacional quanto para o agrupamento, a econo-
mia e a viabilidade técnico-construtiva. Preser-
va, ao mesmo tempo, qualidades espaciais do 
espaço público e do privado, visando atender 
soluções de conforto térmico e aspectos 
bioclimáticos, com recursos simples e funcion-
ais, considerando o clima quente e seco de 
Brasília.  
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