
“ Um dos maiores desafios é 
provar que a arquitetura é uma mais-
valia e não um custo extra.”

Alejandro Aravena - Prêmio Pritzker 2016

MEMÓRIA DE PROJETO

A área destinada à implantação do conjunto 
habitacional está localizada em uma região 
planejada da cidade satélite de Sobradinho/
DF, com predominância de habitação 
unifamiliar, não muito densa, arborizada 
e  próximo a uma importante rodovia. Em 
seu entorno encontra-se escolas, templos 
religiosos e a Secretaria de Educação e 
Cultura. 

ADEQUANDO ÀS NECESSIDADES

A proposta busca responder aos desafios 
e exigências econômicas sem que haja 
prejuízo da qualidade espacial  e do 
conforto ambiental. Além disso, em vista 
das constantes alterações que ocorrem 
nos núcleos familiares, crescendo e 
modificando com o passar do tempo, foram 
propostas unidades habitacionais flexíveis. 
Assim, os apartamento de 2 quartos têm 
a possibilidade de expandir para até 3 
quartos, utilizando as varandas como área 
flexível. À partir das intervenções, o edifício 
cria de maneira 

IMPLANTAÇÃO, VOLUMETRIA E CONFORTO

A fachada principal está voltada para sudeste 
e é protegida do vento predominante no 
inverno através do jogo de volumes criado 
pelas diferentes configurações de plantas. 
A circulação vertical e horizontal foram 
estrategicamente situados na fachada 
noroeste do edifício, dada sua maior 
insolação que foi protegida por brises 
e vegetação. Criam-se vãos  entre os 
apartamentos e a passarela possibilitando 
a troca e circulação do ar e amenizando a 
insidência solar sobre os apartamentos. A 
vegetação constribui também para melhoria 
do microclima e umidade do ar.

SISTEMA CONSTRUTIVO E MATERIAIS

O Projeto recorre a três sistemas construtivos 
diferentes: alvenaria, metálico e tradicional.
A consultoria de engenheiro especializado 
em alvenaria autoportante foi de grande 
importância para garantir a possibilidade de 
retirada de paredes, propiciando a criação 
de varandas e ao mesmo tempo possíveis 
áreas de expansão. Esta flexibilidade 
é controlada dentro do projeto, sendo 
balanceadas em estruturas especificas 
permitindo apenas a incorporação de novas 
paredes a serem indicadas em documento 
técnico. 



Buscando a flexibilização dos apartamentos as plantas foram 
desenvolvidas de forma que permitissem a independência dos 
ambientes sem impedir sua integração. 

Os espaços indicados para expansão, além de criar uma dinâmica ao 
conjunto, permitem a customização da habitação criando um vinculo 
de entendimento entre habitante e edificação. 

As janelas dos quartos são indicadas como painéis pré-moldados, 
reduzindo ainda mais o custo da obra, já a cozinha recebe um 
conjunto de janelas altas que fazem uma ventilação cruzada por todo 
o apartamento, além de garantir a privacidade interna. Os quartos 
foram pensados em três tamanhos diferentes, sendo possível a 
adaptação de diversos perfis de família.

LEGENDA:

1. Sala de Estar/Jantar _ 16,92 m²
2. Cozinha _ 4,79 m²

3. Área de Serviço _ 2,97 m²
4. Banheiro _ 4,16 m²

5. Quarto _ 9,37 m²
6. Quarto _ 8,85 m²
7. Quarto _ 7,68 m²

8. Circulação _ 2,85 m²
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PLANTA BAIXA _ UNIDADE HAB. BASE
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Elementos Fixos:
Sala + Cozinha + 
Banho + Vão de 
ventilação

Apartamento Completo:
Elementos Fixos +
3 Quartos

Arranjos possíveis:
Elementos Fixos + 2 Quartos + Varanda (área de ampliação)

Quartos como 
Possibilidade de 
Variação 
( ou varandas como 
áreas de expansão)



A fachada noroeste foi projetada diante do estudo 
da dinâmica dos ventos e da constante insolação 
recebida principalmente no período do verão. 

A largura da varanda e os brises horizontais 
estudados, propiciam a iluminação natural dos 
ambientes de estar e serviço do apartamento.  
Jardineiras são indicadas na busca de uma 
melhoria da umidade relativa do ar nesta fachada 
de grande amplitude térmica, atuando também 
como ambientes de descanso, ampliação da sala 
do apartamento,  integração e convivência dos 
moradores. 

Toda a estrutura da varanda é pensada 
independente do bloco principal do prédio, 
contando com perfis metálicos e jardineiras pré-
moldadas para uma rápida execução.
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Como parte do programa do concurso esta a 
demanda por replicabilidade deste projeto em 
outros terrenos determinados no mapa ao lado.

Nestes outros 4 terrenos onde o projeto será 
replicado, dada sua proximidade e orientações 
semelhantes, exigem poucas adaptações com 
relação ao projeto original.

As adaptações em questão são principalmente os 
acessos do edifício, tanto de veículos quanto de 
pedestres.

O lote do Conjuto B4-B tem orientação diferente 
dos demais, com a via de acesso ao lote 
localizada no lado opsto dos demais. Por esta 
razão, os acessos do edifício foram invertidos 
de forma que a fachada protegida por brises se 
mantenha voltada para a direção Nordeste, onde 
a incidência solar é maior.
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