
CONCURSO CODHAB - SOBRADINHO

A proposta para os conjuntos habitacionais de Sobradinho DF buscou
englobar, em sua concepção central, promover a diversidade humana,
agregar sustentabilidade ao ambiente construído, e potencializar a
conectividade social. A conectividade e transições entre os espaços
públicos e privados, valorizam a relação com o meio e favorecem a
integração com a vizinhança, reforçando o sentimento de
pertencimento social.

APROPOSTA

O volume é composto por dois grandes blocos , elevados sobre pilotis,
e separados por uma torre de circulação vertical. O térreo, além de
conter ambientes para confraternizações, cria espaços de recreação
para as crianças. Os dois blocos são interligados por passarelas
ajasrdinadas, e se diferenciam as pelas tipologias habitacionais de 2 e
3 dormitórios.
Os apartamentos foram locadas seguindo estratégias passivas de
biorientação, observando-se as especificidades climáticas do local,
otimizam a ventilação e insolação natural. Nesse sentido, a disposição
de todas as unidades opta pela orientação norte para os quartos, e
propõe pequenos vazios na laje de circulação externa, permitindo a
ventilação e o alcance da luz natural para as áreas internas das
unidades.
O acesso à cada moradia ocorre pela transição do semi-privado ao
privado, por meio de pequenos espaços de apropriação espontânea,
que propiciam diversidade, identidade e interação com o meio. Tal
variação rompe com as tipologias tradicionais de circulação
enclausurada. Dessa forma, a relação com a cidade ocorre de maneira
natural e dinâmica. A fachada sudeste ajardinada enquadra diferentes
visuais da paisagem urbana, que acaba por compor o edifício
edificado, permite a privacidade visual e propõe a continuidade entre a
paisagem natural e a cidade com o conjunto edificado, na visão de
cada apartamento.
A circulação vertical contempla dois percursos distintos, um formal e
outro dinâmico. Este alterna patamares espaçosos de uso comum e
possibilita a relação visual e física entre níveis desconexos. Dessa
forma, os moradores poderão conversar, mesmo em diferentes
lances, enquanto realizam atividades rotineiras. Cada patamar sugere
um ambiente de conectividade e interação potencializando as
relações humanas sociais .




