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O ENTORNO

Sobradinho,  umas das cidades satélites  de Brasília  no  Distrito Federal, 
será local  de  implantação dos cinco edifícios  de habitação de interesse 
social objeto deste concurso. Teve seu desenvolvimento urbano iniciado 
a partir da ocupação de famílias imigrantes de Goiás e da Bahia às mar-
gens da estrada que liga Planaltina em Goiás à Brasília  a partir de 1959.  
Assim como a Capital Federal, Sobradinho também é uma cidade plane-
jada, seu plano foi desenvolvido pelo urbanista Paulo Hungria, integrante 
da equipe de Lúcio Costa, e por conta disto, o plano diretor de Sobradi-
nho também segue os conceitos de superquadras, a exemplo de Brasília. 

CONCEITO SUPERQUADRAS
PERMEABILIDADE - VISUAIS - DINÂMICA DA PAISAGEM

O CONCEITO

Partindo do conceito do próprio  plano diretor  com as faixas livres de ve-
getação entre os edifícios e a  permeabilidade visual   gerada  pelo térreo
livre, esses elementos foram trazidos  para dentro da edificação,  criando 
um átrio que se  articula por todo  o edifício,  sendo  praça arborizada de 
convivência e lazer no pavimento térreo, e elemento integrador  nos pavi-
mentos tipo, onde o usuário poderá criar hortas verticais comunitárias ao 
longo da circulação. 

O OBJETO

O direito à moradia é um direito humano universal,  aceito e aplicável em 
todas as  partes do  mundo como  um dos direitos  fundamentais para a 
vida das pessoas. 
O desafio desta proposta foi criar unidades  habitacionais com qualidade 
espacial, conforto  ambiental e  com estética agradável, sem comprome-
ter os conceitos  de  economia,  simplicidade  e  sustentabilidade  tão im-
portantes em uma obra pública. 
Desenvolvido atendendo à legislação pertinente, o edifício se distribui em 
6 pavimentos acima  do  pavimento térreo com pilotis,  contemplando 72 
unidades  habitacionais  com 2 dormitórios.  Buscou-se a economia com 
uma modulação  adequada  de forma  que  há apenas 2 tipos de plantas 
de apartamentos. 
No pavimento térreo com pilotis há uma grande interação entre o interior 
e exterior,  que  acabam  se tornando um único espaço, livre, arborizado, 
protegido do sol,  com ventilação natural.  Além de praças de integração, 
desenvolve-se também a área de lazer do edifício, com salão de festas e 
salão de jogos; e também o hall de acesso aos pavimentos. 
No subsolo estão as 72 vagas de estacionamento, sua ventilação é feita 
através de vazios ajardinados e  também pelos bancos criados na praça 
descoberta no térreo.  
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SUSTENTABILIDADE

O clima predominante da região é caracterizado  como tropical de Sava-
na, tendo no verão grande precipitação pluviométrica, já no inverno gran-
des períodos  de  estiagem com níveis  muito baixos de umidade  relativa 
do ar.  É nesse contexto que o átrio também contribui  para a  criação de 
microclima mais agradável. No verão, facilita a ventilação cruzada e efeito 
chaminé contibuindo para a eficiência energética; e no inverno,  por esse 
átrio ser arborizado,  aumenta os  níveis de umidade relativa  do ar dentro 
do edifício. 
Com o objetivo de  melhorar ainda  mais o conforto  térmico, brises-soleil 
móveis de madeira foram  instalados na fachada,  afim de barrar os raios 
solares  nas horas mais quentes do dia.  Mesmo que o terreno  e seu en-
torno  sejam  dados  relevantes  para  o  desenvolvimento  do  projeto,  a 
adaptabilidade  aos  5 terrenos  distintos  foi resolvida a partir do desloca-
mento  dos  brises  conforme orientação solar  diferente  de cada terreno. 
Além de agregar conceitos de sustentabilidade,  os brises-soleil na facha-
da geram identidade ao edifício, de  modo que cria-se uma fachada dinâ-
mica a partir da interação do próprio usuário. 
Na cobertura,  foi utilizado  o telhado  verde,  uma alternativa viável e sus-
tentável perante   os telhados e lajes tradicionais,  porque facilita o geren-
ciamento de  grandes cargas de águas pluviais e atua como  isolamento 
acústico e térmico.

A flexibilidade  foi  atingida pela  disposição  dos quartos nas plantas,  de 
modo que dependendo  das necessidades de cada usuário,  a sala pode 
ser  ampliada  e o  dormitório  ser transformado  em suíte.  Atendendo  à 
acessibilidade universal, todas as unidades são adaptáveis para pessoas 
com  necessidades especiais,  assim  como  a proposta  de 2 elevadores 
justifica-se por uma eventual manutenção de um dos elevadores, a aces-
sibilidade ainda estará garantida.

TECTÔNICA E MATERIALIDADE

Afim de facilitar a obra  e diminuir custos,  foi previsto o sistema construti-
vo tradicional, com estrutura de concreto armado, alvenaria de blocos de 
concreto  nas paredes externas com o  objetivo  de maior isolamento tér-
mico, resfriamento  de fachada  e  economia;  e alvenaria  cerâmica  nas 
paredes internas para viabilizar a  flexibilidade das plantas. Com a modu-
lação de 7,45m  atingimos vãos  econômicos, de fácil exequibi-lidade. As 
esquadrias em alumínio anodizado preto são protegidas pelos brises-soleil 
em madeira na fachada,  distanciados um do outro por uma varanda que 
percorre toda a fachada. 
O uso  de elementos  vazados de concreto  voltados para o átrio  central 
confere  iluminação  difusa e ventilação natural e cruzada para a área de 
serviço e cozinha dos apartamentos. 
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07 CISTERNA ÁGUA PLUVIAL
08 RAMPA

04 JARDIM INTERNO
05 CISTERNA REUSO
06 CISTERNA ÁGUA POTÁVEL

01 ESTACIONAMENTO
02 MOTOS/BICICLETA
03 ESCADA

1 : 300
01º. SUBSOLO ÁREA CONSTRUÍDA: 2.024,88 m²

Nº. VAGAS:   72 VG
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1 : 300
PLANTA TÉRREO

01 PILOTIS
02 HALL
03 VAZIO
04 ESCADA
05 MEDIDORES
06 FESTAS
07 JOGOS
08 PCD FEM.
09 PCD MASC.
10 JARDIM

ÁREA CONSTRUÍDA:         862,78 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO: 7.843,86 m²
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1 : 300
PAVIMENTO - TIPO (6x)

1 : 150
TIPOLOGIA B

1 : 150
TIPOLOGIA A

1 : 150
TIPOLOGIA B ADAPTADA

1 : 150
TIPOLOGIA A ADAPTADA

ÁREA CONSTRUÍDA:                  814,04 m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 814,04 x 6 = 4.884,24 m²
Nº. UNIDADES: 72 UN

ÁREA PRIVATIVA: 54,80 m²
Nº. UNIDADES:           48 UN

ÁREA PRIVATIVA: 54,12 m²
Nº. UNIDADES:           24 UN

01 ESTAR/JANTAR
02 COZINHA
03 ÁREA SERVIÇO
04 SACADA
05 CIRCULAÇÃO
06 QUARTO 01
07 BANHO
08 QUARTO 02
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