1.

O concurso para construção de unidades habitacionais
coletivas em Sobradinho demanda a solução articulada e
integrada de problemas de distintos níveis e escalas, que
abrangem desde as particularidades urbanísticas da cidade
até a provisão de unidades habitacionais de excelência.
A aplicação parcial de elementos arquitetônicos e urbanísticos
característicos do Plano Piloto de Brasília – pilotis, gabarito e
edifícios em lâminas – em uma cidade satélite, carente dos
elementos fundantes dessa matriz, não são suficientes para
engendrar um espaço urbano de qualidade.
Em oposição a superfície homogênea de Brasília, a tipologia
proposta para Sobradinho procura tornar mais complexa e
qualificada a relação entre chão e edifício.

O desenho da rés do chão adensa as operações centrais
para evitar um espaço urbano genérico e desconexo do
contexto em que se insere, afim de aferir um endereço
próprio a cada uma dessas edificações.
A tipologia proposta tem como gesto fundamental a criação de
uma praça de acolhimento com pé-direito duplo, resultante da
subtração volumétrica de trecho do 1o pavimento do edifício.
Atuando como pivô, a praça de acesso é locada em pontos
estratégicos dentro de seu contexto, procurando estabelecer ligações com vias de pedestres, pontos de ônibus
e núcleos comerciais. Afim de afirmar a excepcionalidade
desse acesso, um salão comum do bloco habitacional é
configurado no 1º pavimento.

A edificação proposta tem como matriz formal a tipologia de lâmina com algumas alterações que visam tornar sua apreensão
mais complexa e geradora de situações excepcionais: o
projeto se articula em quatro blocos, cujas “frestas“ servem
para dissipar ventos e possibilitar ricas visuais na circulação; a
horizontalidade volumétrica é resgatada por janelas horizontais
que definem continuidade do exterior e oferecem às unidades
horizontes mais amplos de Sobradinho, tirando proveito de seu
gabarito alto; a circulação horizontal é extrovertida e construída
independentemente dos blocos habitacionais, rompendo soluções de circulações introvertidas e justapostas as unidades,
aumentando a ventilação e a insolação do conjunto.
Dentro dos parâmetros econômicos estabelecidos por edital,
são propostas três tipologias habitacionais, procurando
abranger diversidades de renda e perfis sociais.

Todas as unidades possuem duas aberturas para exterior e
uma para circulação, garantindo ventilação cruzada e pelo
menos uma orientada para sol. Ao total são ofertadas 44
unidades: 22 unidades de 68.00 m² com 3 dormitórios e
varanda (T1), 11 unidades de 48.80 m² com 2 dormitórios (T2);
e 11 unidades 67.70 m² com 3 dormitórios (T3). Conforme
norma técnica, 3 unidades são adaptadas para pessoas com
necessidades especiais e todas são facilmente adaptáveis.
A estrutura do edifício é mista: subsolo e embasamento são
realizados em concreto armado, afim de garantir a permeabilidade física e visual demandada pela aplicação dos pilotis;
por sua vez, os pavimentos tipo, destinados as unidades
habitacionais, são feitos em alvenaria estrutural, se valendo
da técnica de construção dominante nas empreitadas de
habitação social no Brasil.

vista externa da fachada voltada para via Q2 Q4
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2. pilotis e rés do chão

1.a. Superquadra:
relação intrínsica entre
lâmina e áreas verdes

2.a. Sobradinho:
matriz fundiária fragmentada e baixo gabarito

3.a. Sobradinho:
linha do horizonte
como patrimônio

1.b. Conjunto B4:
máximo potencial
construtivo na tipologia de
lâmina

2.b. Conjunto B4:
decomposição da lâmina
em diferentes blocos

3.b. Conjunto B4:
aberturas horizontais
voltadas para valorização
da paisagem

Implantação Conjunto B7 e C6:
A contrução de endereços
Os componentes constitutivos da edificação se mantém
nos outros lotes, adaptando apenas a orientação e
locação da praça de acesso, núcleo vertical de circulação
afim de orientá-los para equipamentos, comércios ou
eixos de circulação.

4. Conjunto B4:
potencialização da
circulação e do térreo
como espaços coletivos
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Conjunto C6

Planta térreo
1:400
1. Praça de acesso
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2. Acesso habitação
3. Recepção e Correios
4. Bicicletário
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5. Acesso carros
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6. Travessia pedestres
7. Ponto de ônibus Q2-Q4
8. Comércio local
9. Via peatonal
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Conjunto B7
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3. espaços de convívio

praça de acesso com espaço de uso comum

Corte transversal
1:125
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galeria de circulação horizontal com via Q2 Q4 ao fundo

3

4. lâmina revista: fragmentação e unidade
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Planta subsolo
nível 1104.20

1. Estacionamento
44 vagas total, sendo 3 vagas PNE
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2. Vestiários
3. Área técnica
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vista externa da fachada voltada para via Q2 Q4
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vista da fachada sul, com galerias de circulação

Planta 1º pavimento
nível 1109.90

1. Unidade tipo 1
2. Unidade tipo 2
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3. Unidade tipo 3
4. Espaço de uso comum
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Planta cobertura
nível 1127.40

1. Paineis solares
2. Caixa d’água
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5. tipologias habitacionais
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Planta tipo [2º ao 6º pavimento]
níveis 1112.80, 1115.70, 1118.60, 1121.50 e 1124.40
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Sistema estrutural
Planta unidade tipo 1 [T1]
1:100
área: 68.00 m2
22 unidades

Planta unidade tipo 2 [T2]
1:100
área: 48.80 m2
11 unidades
Unidades
Alvenaria armada e laje
de concreto armado

Planta unidade tipo 3 [T3]
1:100

Pilotis
Pilares de concreto armado e
conjunto de vigas de transição
Subsolo
Superestrutura em concreto armado
Circulação
Core de circulação vertical em concreto armado
Passarelas de acesso às unidades em estrutura de
portico metálico sobre pilares de concreto armado

área: 67.70 m2
11 unidades

Planta unidade tipo 2
adaptada para PNE
1:100
Todas as unidades são adaptáveis
para pessoas com necessidades
especiais através das alterações
indicadas na área destacada

Resumo de áreas
Área total de construção

Área descontada

Subsolo [vestiários]

Subsolo [garagem]

11.61 m2

1291.40 m2

Térreo			695.86 m2
1º pavimento		

544.23 m2

Pavimento tipo [x5]

687.00 m2

Total			4686.70 m2

C.A.			5.21
T.O.			77.32%
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