
MEMORIAL
A proposta que ora se apresenta parte do es-
forço de conciliar as demandas específicas de 
habitações de interesse social com a qualidade 
urbana encontrada nas superquadras do Pla-
no Piloto de Brasília. Sendo de baixa renda o 
usuário, a racionalidade na estrutura portante 
e na distribuição espacial se impõem antes de 
toda sorte de condicionantes. Por outro lado, se 
se quer contribuir para uma vida mais digna e 
feliz, a arquitetura precisa produzir resultados, 
antes mesmo de belos, íntimos das relações 
sociais típicas da vida urbana, criando níveis de 
percepção e uso que estimulem apropriações 

em gradações distintas, do público ao priva-
do. Pareceu-nos, portanto, oportuno criar uma 
proposta que se apresentasse de modo mais 
grave e impessoal em sua volumetria, passasse 
ao caráter semi-público típico de vizinhos próxi-
mos ao se vencer a soleira da entrada, atingindo, 
por fim, o derradeiro nível, da intimidade do lar. 
Propomos então a antinomia de uma persona/
máscara pública que oculte as ternas entranhas 
da vida doméstica.

No que concerne à implantação, tomou-se par-
tido do natural aclive do terreno para a criação 
de um pódio ajardinado, simultaneamente dis-

simulando o estacionamento e enobrecendo o 
volume edificado. Com isso, os acessos se dis-
tanciam da esquina, podendo ser feitos por uma 
larga escada de poucos degraus ao centro do 
volume, ou ao mesmo nível dos pilotis, a oeste 
e a norte da projeção, sem constrangimentos 
para moradores com mobilidade reduzida. No 
nível dos pilotis, acesso aos apartamentos, um 
jardim cruzado por um piso irregular de cantos 
arredondados faz referência ao modo carioca de 
se apropriar da paisagem, tipicamente presente 
nas tapeçarias e jardins de Burle Marx. 

Os pavimentos residenciais foram concebi-

dos com circulação central comum afastada 
das paredes dos apartamentos, em caráter de 
ponte, que deixa passar a iluminação vinda de 
uma claraboia linear na cobertura do edifício, 
ao mesmo tempo em que afasta os moradores 
das janelas das cozinhas e áreas de serviço. Cada 
pavimento é composto por 12 unidades habita-
cionais, sendo 4 de três quartos com 56,10m², 2 
de três quartos com 52,71m², 4 de dois quartos 
com 49,34m² e 2 de dois quartos com 42,03m². 
Os apartamentos foram compostos sobre uma 
malha estrutural de pilares em concreto armado, 
afastados 5,50m entre si, aliando flexibilidade e 
economia sem, contudo, abrir mão de um pouco 

de poesia, como na linha de blocos de vidro dis-
posta acima das bancadas das cozinhas e áreas 
de serviço das unidades.

A volumetria desejada, embora detentora de 
grande peso visual, precisava do ritmo e do 
colorido cúmplices da vida doméstica. Por isso, 
conciliou-se uma superfície de fachada em grel-
ha, derivada da modulação espacial|estrutural, 
com um conjunto de planos alternadamente 
coloridos e transparentes – paredes e janelas. O 
caráter abstrato é alcançado devido à disposição 
das cozinhas e áreas de serviço para o vazio in-
terno ao edifício, deixando apenas as janelas de 

quartos e salas para as fachadas. Devido à lim-
itação das áreas de esquadrias, optou-se por 
aberturas de pouca largura, mas que aproveitas-
sem todo o pé-direito do pavimento, reforçando 
os ritmos da fachada.
 
Espera-se que as aparentes antinomias, entre 
peso e cor, o impessoal e o acolhedor, entre rígi-
do concreto e livre jardim, revelem, sobretudo, 
uma conjuração de qualidades históricas da ar-
quitetura brasileira, a favor de uma população a 
qual se logrou, desde os governos militares, os 
espaços mais ascéticos e desprovidos de poesia.
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FACHADA SUDESTE (ACESso exclusivo de pedestres)
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PLANTA TÉRREO 1:250

PLANTA TIPO1:250

ÁREA DO TIPO 886,5m²

Circulação vertical              41,00m² 
Circulação comum                114,30m²

APARTAMENTOS                        731,20m²

 06 (03 QUARTOS)

 06 (02 QUARTOS)



IMAGEM INTERNA DOS APARTAMENTOS CIRCULAÇÃO inTERNA

01 SALA / 02 COZINHA + ÁREA DE SERVIÇO / 03 BANHEIRO / 04 DORMITÓRIO CASAL / 05 DORMITÓRIO SOLTEIRO

UNIDADE02  42,33m²

01
05 04

02 03

UNIDADE01  48,50m²

01

05 04

03

02

UNIDADE03  56,65m²

01
04 05 05

03 02

UNIDADE04  53,24m²

01
04 05

0203

05

*Possibi l idade de reversão de dormitór ios em escri tór io.

01 02 03 04 05 06

Módulo inicia l de  dimensões inter-
nas 2,60mx2,60mx5,95m.

Adição da espessura de parede à 
part i r das dimensões internas.

Posicionamento de módulos idênt i-
cos para os dormitór ios.

Secção destes para os demais 
usos.

Avanço das la jes para proteção so-
lar e posicionamento das aberturas 

(2m²).

Vão estrutural 5,5mx4,75m e vigas 
recuadas das bordas.

01

05
05

04

03

02

UNIDADEs ADAPTADAS 1:125
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PLANTA DE COBERTURA 1:600

PLANTA SUBSOLO 1:600 (72 vagas)

CORTE BB’ 1:300CORTE AA’ 1:300

Projeção da projeção

Reservatório Inferior
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IMPLANTAÇÃO01 (QD.02, CJ. B7, PROJ.A) IMPLANTAÇÃO02 (QD.02, CJ. B7, PROJ.C) IMPLANTAÇÃO03 (QD.02, CJ. C6, PROJ.A) IMPLANTAÇÃO05 (QD.02, CJ. B4, PROJ.B)IMPLANTAÇÃO04 (QD.02, CJ. C6, PROJ.C)

5/5
Concurso Nacional de Arquitetura

unidades habitacionais coletivas
Sobradinho - Brasília |  DF 

A implantação transposta para os demais terrenos sugeridos segue os mesmos princípios 
ordenadores da Implantação 01, alvo deste concurso. Rogando pela simplicidade e pela uni-
formidade das soluções, atentou-se para três características principais:

01 A altura máxima do edifício, limitada a 23 metros a partir da soleira, que varia entre os 
terrenos. No caso mais íngreme (QD.02, CJ. B7, PROJ.C), a soleira está a  -3,51m da cota mais 
alta do terreno. Assim, a solução para a implantação 01 do concurso é um edifício mais baixo, 

que responde a esse problema a ser enfrentado num futuro próximo (demonstrado no 
corte BB’ da prancha anterior).

02 Tendo em vista a topografia como maior guia para as soluções, tornou-se padrão alocar 
o acesso de pedestres pela cota mais alta do terreno, pelo patamar criado com a con-
strução do estacionamento sobre a projeção, alinhado subsequentemente nas cotas mais 
baixas, dispensando em alguns casos a construção de rampas para acessar o nível do esta-

cionamento. As caixas de circulação vertical sempre faceam os elevadores para a fachada 
principal.

03 A fachada, mista, foi pensada para proteger a face noroeste, mais preocupante,  pre-
sente em quatro das cinco implantações. Ela se repete nas demais fachadas pelo conceito de 
módulo e facilidade de execução.

Acesso Pedestres
Acesso Estacionamento


