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Legenda:
1 - Garagem
2 - Reservatórios
3 - Elevadores e Hall
4 - Escadas de emergência com ante-câ-
maras
5 - Cômodo de instalações e bombas
6 - Salão de festas
7 - Espaço Gourmet
8 - Portaria
9 - Depósito
10 - Pilotis
11 - Área verde
12 - Rampa
13 - Circulação horizontal do pavimento: 
Hall, Corredor, Lixeira, Instalações e 
Ventilação
14 - Barrilete
15 - Casa de bombas de incêndio
16 - Caixa d`água
17 - Cobertura

Memorial Descritivo e Justificativo
Partido Arquitetônico
A solução arquitetônica proposta incorpora os conceitos e 
princípios do modernismo brasileiro, tão bem definido na 
capital do país. Haja vista que estas tipologias de edifica-
ções só existem em Brasília.
A proposta se define como um elemento marcante e convi-
dativo na paisagem na cidade de Sobradinho no Distrito 
Federal.
A orientação solar e os ventos predominantes foram fatores 
decisivos quanto a disposição dos ambientes em planta, 
visando atender o conforto ambiental e lumínico, gerando 
uma diminuição dos gastos e bem estar para os usuários.
O princípio funcional do projeto está em base a disposição 

em duas juntas de projeto cada uma com 6 apartamentos 
que se configuram-se em 3 tipos, uma de três quartos e 2 de 
dois quartos.
Story Board
A Tipologia da ``Projeção`` é uma lâmina espacial elevada 
do plano do ser hu   culações verticais e horizontais entre as 
unidades das juntas e entre os pavimentos.
Pavimentos
Subsolo: Composto de forma a abrigar as vagas de estacio-
namento das 72 unidades residenciais econômicas, sendo 
que dessas 4 vagas são para Portadores de necessidades 
especiais e 68 vagas normais de acordo as normas vigen-
tes, possui ainda 2 escadas de emergência com ante-câma-
ras, bicicletário (18 unid.), 4 elevadores, cômodo de instala-
ções e bombas e reservatório inferior para o consumo com 
reserva técnica de incêndio;
Térreo: Composto por espaços destinados ao lazer dos 
futuros moradores, com 1 salão de festas e 1 espaço Gour-
met, 2 escadas de emergência com ante-câmaras, 2 cômo-
dos de instalações, Portaria e depósito e ampla área de 
lazer livre e aberta do pilotis da edificação para o convívio;

1º ao 6º Pavimento: Compostos por 12 unidades residen-
ciais sendo 4 de 3 quartos (T1) , 4 de 2 quartos (T2) e 4 de 
2 quartos (T3), 2 escadas de emergência com ante-câma-
ras, 2 lixos, 2 corredores, 2 dutos de ventilação dos corredo-
res, 4 shafts de instalações técnicas;
 Cobertura Técnica: Composta por 2 barriletes, 2 casa de 
bombas de incêndio, 2 escadas, 2 casas de máquinas de 
elevadores e cobertura externa da laje;
Caixa D`água: 2 caixas d`água, dividas septos para otimizar 
a manutenção.
Conforto Térmico
Para os espaços foram previstos amplas janelas e prote-
ções em forma de brises verticais e horizontais de acordo a 
orientação solar e dos ventos predominantes, para otimizar 
a o consumo de energia.
Sustentabilidade
Foi previsto reservatório para o reaproveitamento da água 
de chuva para lavagem de calçadas e áreas de piso em 
geral, assim como a possibilidade da instalação de placas 
de coletores solares para o aquecimento da água.
Sistema Construtivo

O edifício será em estrutura de concreto armado convencio-
nal e monolítico com divisões internas dos apartamentos 
em alvenaria estrutural em bloco de concreto de 7,5 á 12 
mpa de resistência mecânica a ser definida.
Descrição do sistema construtivo nos pavimentos:
O Subsolo será paredes em bloco cerâmico de vedação, 
cortinas, pilares, lajes e vigas de concreto armado;
O Térreo será em paredes em bloco de concreto armado, 
pilares, lajes e vigas de concreto armado;
1º pavimento será em laje de concreto armado, nível da 
transição para o sistema monolítico de paredes de concreto 
e alvenaria estrutura sem pilares e vigas, neste pavimentos 
apenas o limite das unidades residenciais, poços de eleva-
dores e caixas de escadas de emergência;
2º ao 6º será em laje de concreto armado, sistema monolíti-
co de paredes de concreto e alvenaria estrutura sem pilares 
e vigas, neste pavimentos apenas o limite das unidades 
residenciais, poços de elevadores e caixas de escadas de 
emergência
Cobertura e caixa d`água será toda no sistema monolítico 
de concreto armado.
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