
2 x 1 é uma rede habitacional de zonas físicas e 
programáticas projetada para conectar três lotes na 
região de Sobradinho-DF. Esta proposta apresenta um 
método de projeto que compreende um sistema de 
habitação e infraestrutura ambiental cuja adaptação 
e repetição busca organizar os aspectos sociais e 
ambientais onde são inseridos.

Nossa abordagem reflete a convicção de que a 
habitação social pode enfrentar uma série de desafios 
que se colocam frente à vivência urbana como 
(1) gestão de recursos naturais e renováveis, (2) 
conexões urbanas, (3) lazer e espaços de recreção 
e (4) participação. O projeto procura responder a 
essas questões através de espaços e superfícies 
que se utilizam das qualidades únicas do lugar para 
incentivar a apropriação urbana e a conformação 
de uma noção ampla de bairro. Com isso, o sistema 
2x1 de habitação e infraestutura ambiental procura 
transformar esta região de Sobradinho, interligando 
lotes isolados destinados à habitação em um conjunto 
urbano integrado.

O sistema é composto por:

(1) Rede de habitação

Captação de água

Conexões

(2) Rede de infraestrutura ambiental
Estruturada por elementos topográficos 
que contribuem para o equilíbrio social e 
biofísico. Os elementos são categorizados 
de acordo com sua função transformando 
o conjunto habitacional em um participante 
urbano ativo. 

Produção de energia

2 x 1

conjunto b4
baru

conjunto b7
cagaita

conjunto c6
pequi

A implantação nos terrenos se dá de maneira 
sistemática, utilizando o nível do subsolo para realizar 
o ajuste na topografia através de taludes que, além de  
fazerem parte da infraestrutura ambiental do sistema, 
constroem um desenho de paisagem que procura se 
relacionar com seu entorno.
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quadra 02 | conjunto b7 | cagaita

implantação e corte longitudinal
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cobertura 167,78m²

pavimento tipo 810,31m²

_tipologia 1 68,74m²
_tipologia 2 66,69m²
_tipologia 3 52,06m²

_tipologia 4 PNE 53,93m²

térreo 220,2m²
subsolo 1420,35m²

72 unidades

demanda do concurso

lote de 60x15
6 pavimentos

pilotis
subsolo

proposta conforto térmico

duas lâminas
6 pavimentos

pilotis
subsolo semi-enterrado

proposta circulação

3 núcleos de circulação vertical
pilotis interligados por ponte
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laje pré-moldada em painel treliçado de concreto
laje impermeabilizada
viga de transição em conreto armado moldado in loco
pilar em concreto armado moldado in loco
passarelas e escadas em estrutura metálica
cobertura metálica
bloco estrutural de concreto
parede em alvenaria revestida
fechamento vertical em telha metálica trapezoidal
caixilho metálico com fechamento em vidro
brise metálico em gradil eletrofundido

01.
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04.
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08.
09.
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11.

guarda-corpo metálico
fechamento vertical em placa cimentícea pré-moldada
piso em placa de concreto
piso cerâmico
painel solar
cisterna
unidade de armazenamento de energia
boyler
laje-jardim
jardim comunitário
bioswale
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Este projeto propõe um processo de desenvolvimento participativo que pode trabalhar em conjunto 
com a ferramenta de avaliação digital. Este processo começará em torno de dois elementos do 
projeto, as hortas comunitárias e do parque de skate, em que os arquitetos irão desenvolver 
esquemas para o jardim e o parque de skate em conjunto com os moradores. Juntamente com a 
ferramenta de avaliação digital, este processo visa assegurar que os moradores criem um senso 
de lugar e assumam a responsabilidade pela manutenção e melhoria dos sistemas propostos e 
espaços compartilhados. 

A rede de sistema solar consiste em uma sistema experimental que combina terraços jardim com 
painéis fotovoltaicos e painéis solares. O sistema contribui para a a absorção passiva de água bem 
como o conforto térmico da edificação além de produzir energia e realizar o aquecimento de água. 
Os painéis são organizados como uma pérgola que protege e ao mesmo tempo permite a entrada 
de luz par ao vazio entre os edifícios

O projeto conta com o sistema que apresenta uma série de zonas de absorção que direcionam 
a água, afastando-a do edifício. Estas zonas são compostas por vegetação específica que filtra e 
possibilita o reuso da água a ser armazenada em cisternas no subsolo dos edifícios.


