UNIDADES HABITACIONAIS COLETIVAS - SOBRADINHO
O CONCEITO

A casa, lar, habitação, é responsável por inúmeras experiências vividas por seus
moradores, sejam elas físicas ou emocionais. Ela reflete a maneira com que se
vive, os costumes e hábitos de cada indivíduo. Assim como a sociedade, que é
um organismo mutável e que cada vez mais usa a tecnologia e a velocidade de
produção a seu favor, o conceito de morar tem sofrido modificações ao longo
dos anos. Como consequência da vida que se leva hoje em dia e desse conceito
do morar atual, o espaço doméstico projetado hoje busca espaços flexíveis e
adaptáveis. Levando esse conceito em consideração, o projeto de habitação
surge do propósito de promover habitação de qualidade, flexível e acessível para
todos, sem desconsiderar condições específicas do programa proposto, as
condições do entorno e dos distintos terrenos.

ESTRUTURA

Por sua elevada resistência e baixo peso próprio, as estruturas de aço permitem
a execução das mais variadas obras, com soluções leves e econômicas. As
colunas de aço ocupam um menor espaço em relação à convencional e em geral,
implicam em uma redução do número de pilares necessários; as garagens ficam
mais amplas e tem-se maior área. O projeto com estrutura metálica permite
facilidades na utilização de materiais complementares pré-fabricados, condições
para projetar economicamente grandes vãos livres, flexibilidade de utilização
dos espaços construídos e liberdade de formas.

O EDIFÍCIO

O projeto possui um subsolo contendo uma vaga para cada habitação que não foi completamente
enterrado por três motivos. O primeiro deles foi para que o projeto pudesse ser adaptado para os
cinco terrenos diferentes, uma vez que todos possuem topografias diferentes, sendo alguns
planos e outros irregulares. O segundo foi para evitar a movimentação de terra que um subsolo
enterrado causaria. Além disso, como consequência desse subsolo com entrada pelo térreo
tem-se um acesso em nível que dispensa rampas de acesso. O terceiro motivo vem de encontro
com a oportunidade que se teve de criar uma praça elevada acessível a todos, moradores e
comunidade, onde fosse possível ter visuais de dentro para fora do terreno. Essa praça, o espaço
dos pilotis, é composta somente pelo acesso às edificações e pela parte de serviços do edifício,
ficando ela inteiramente livre para interações sociais que fazem parte da vida em sociedade.
Do primeiro ao sexto pavimento localizam-se os apartamentos. Remetendo à uma vila, porém
verticalizada, os apartamentos são separados, não tendo nenhuma parede em comum. Isso
deve-se à escolha de se ter uma estrutura independente para que os apartamentos tivessem
flexibilidade, conforto térmico e acústico, além de visuais distintas. O pavimento é interligado por
um corredor aberto que dá acesso a todos os apartamentos. Como as habitações estão separadas,
esse corredor cria diversos tipos de vistas que surpreendem o olhar do morador, que além de
variar em um pavimento, varia também em altura, uma vez que se tem uma perspectiva diferente.
Cada pavimento possui duas circulações verticais que, assim como toda a estrutura, é independente do edifício. A escada possui as laterais vazadas para proporcionar uma maior circulação de
ar entre os apartamentos e também vistas distintas.

A HABITAÇÃO

O projeto é constituído por uma estrutura metálica independente para cada apartamento, ficando
ela localizada sempre nas paredes externas. Isso permitiu ao projeto uma flexibilidade em planta,
ou seja, é possível a retirada de paredes para uma melhor adaptação do apartamento ao estilo de
vida dos moradores. Com relação às tipologias, existem apartamentos de dois e três quartos que
foram dispostos intercalados em cada pavimento. Cada apartamento é uma unidade independente que foi disposta formando cheios e vazios, contribuindo para a circulação de ar cruzada entre
os módulos habitacionais.

MATERIALIDADE E TECTÔNICA

Com relação aos materiais, a combinação de concreto e
metal se faz presente em todo o projeto. Toda a estrutura
do edifício é metálica, material escolhido por apresentar
praticidade e agilidade de execução. Os apartamentos
possuem alvenaria de vedação em blocos de concreto
com revestimento texturizado na cor cinza, porém as
paredes internas dos apartamentos são de gesso acartonado para que a flexibilidade ocorra mais facilmente. O
módulo de circulação vertical possui fechamento com
elementos vazados de madeira plástica. A fachada norte
possui proteção térmica para que se possa ter um maior
conforto nos apartamentos.

SUSTENTABILIDADE E CONFORTO

O projeto leva em consideração as questões relativas à qualidade
e à sustentabilidade (ambiental, econômica, social e cultural),
utilizando soluções que traduzem as exigências do conforto
ambiental e o menor impacto possível como no exemplo da
utilização da madeira plástica/ecológica aplicada na forma de
guarda-corpos e elementos de vedação presentes nos corredores
principais de acesso aos apartamentos e nos volumes escada/elevador. Essas soluções acarretam maior eficiência no seu aspecto
funcional, não só no que diz respeito a recursos financeiros como
também aos recursos naturais. A iluminação e a ventilação
naturais são aproveitadas ao máximo em todos os ambientes e
em todos os pavimentos, pois, através das aberturas que
permitem maior circulação dos ventos entre os blocos edificados,
todos os apartamentos tem a possibilidade de obterem ventilação e iluminação natural nas áreas comuns e privadas. Sobre a
madeira plástica ainda é importante ressaltar que se trata de um
produto 100% reciclado e reciclável, com aparência de madeira
natural, aceitando ser furada, serrada, colada, pintada, revestida,
aparafusada, pregada como a convencional, sendo ela um
material completamente sustentável.
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AS IMPLANTAÇÕES
Como o projeto de habitação deveria ser implantado em 5 terrenos com as


mesmas dimensões, porém com
topografias distintas, as estratégias
projetuais adotadas deveriam ser flexíveis para que fossem aplicadas em todos eles.
Através da estrutura
metálica, que facilita o processo construtivo e através de

torres independentes foi possível gerar a mesma implantação em todos os
terrenos, variando somente a entrada do subsolo de lugar, em alguns casos.
Alguns terrenos, por serem mais íngremes, necessitam
de uma maior
movi

mentação de terra, porém o que se tiraria em um dos casos poderia ser

utilizado em outro. Por conta da estrutura independente,
seria possível ainda
que algumas torres pudessem ser mais verticalizadas para que se subtraísse
outra torre. Sendo assim, seria possível ter diferentes implantações e variar as
alturas dos edifícios.

 
 



 
 











A











































5
0.7







0.75





0.75




0.75
0.75



5
0.7












0.75



0.75







 
 
 



 
 









 
 






 














 
 





 






0.75



0.75

0.75




Concurso Nacional de
Arquitetura
unidades habitacionais coletivas
Sobradinho - Brasília | DF



0.75

www.projetoAcg.com

alanaraujo@projetoacg.com

3/5

(83) 8862 5630 / 9908 7970 / 3244

 
 
 
 

ENERGIA SOLAR

Visto que a energia solar é considerada uma fonte de energia
renovável e inesgotável. Ao contrário dos combustíveis fósseis, o
processo de geração de energia elétrica a partir da energia solar
não emite dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOx) e
dióxido de carbono (CO2) – todos gases poluentes com efeitos
nocivos à saúde humana e que contribuem para o aquecimento
global. Assim, Estão previsto espaços com possibilidade de
instalação de paineis fotovoltaicos na cobertura podendo gerar
eletricidade para as áreas comuns do edifício e também para o
aquecimento de águas da cozinha e banheiros.

CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA

Possibilidade de captação de águas pluviais para reuso nas água
lavagens de pisos, carros, máquinas e nas descargas no vaso
sanitários e tanques dos apartamentos sendo as águas escoadas
por telhas termo-acústicas em direção as calhas que seguem para
sistema principal de reuso . Assim, é possivel reduzir o
escoamento do alto volume de água nas redes pluviais durante as
chuvas fortes e a quantidade de água infiltrada no solo.

ILUMINAÇÃO NATURAL

Amplos brises de madeira plástica/ecológica para as fachadas
norte e sul inclinados de acordo com a proteção necessária
garantem o aproveitamento da iluminação natural direta e
indireta sem comprometer a performance técnica do edifício.
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ELEVADORES INTELIGENTES

Elevadores otimizados para o menor número de paradas possível,
reduzindo assim o consumo desnecessário de energia.

SOMBREAMENTO

Varandas e sistema de brises: melhoria das condições de conforto
ambiental internas e proteção do ofuscamento da luz solar direta.
Fachadas com maior insolação sombreadas com os elementros
descritos reduzindo a carga térmica no interior do edifício
aumentando a eficiência enérgetica do edifício.
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INSTALAÇÕES PREDIAIS

Devido ao formato modular e com estrutura retilia e linear de
sobreposição dos apartamentos foi facilitada a questão das
instalações prédiais. Os equipamentos das instalações de
combate a incêndio, hidraúlica e esgoto ficam localizadas em
tubulações concentradas em cada bloco podendo se interligar
com um sistema única e central para a finalização de todos os
sistemas. Os parâmetros expostos permitem uma redução nos
custos de execução dessa etapa da obra e um maior controle de
desperdício de materiais no período de construção.
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PERCPECTIVA 02

PERCPECTIVA 03

DETALHE SISTEMA CONSTRUTIVO
A- Blocos de concreto mais bloco compensador para platibanda com proteção
térmica nas fachadas de incidência solar
constante.
B- Chapim cimentício aplicado para
proteção contra corrosão causada pelas
chuvas.
C- Rufo metálico
D- Telha metálica com eranspasse de 5
cm no caimento sobre calha de chapa
metálica
galvanizada.
E- Terça metálica em aço pintado para
fixação da telha metalica trapezoidal.
F- Calha pluvial para escoamento de
água para o sistema de drenagem e/ou
para sistema de reuso de água.
G- Descida de água pluvial prevista em
tubos de PVC.
H- Laje mista de concreto armado tipo
steel deck com telhas metálicas galvanizadas trapezoidais tipo sanduíche.
I- Estrutura metalica em perfis “I” galvanizados e pintura esmalte.
J- Luminárias de embutir com lâmpadas
em LED de alto desempenho.
K- Forro de gesso. Pintura, tirantes
fixados ao steel deck
L- Abertura para esquadria de madeira
e/ou vidro.
M- Piso cerâmico.
N- Parede de gesso acartonado e/ou
blocos de concreto com revestimento
em massa única, gesso ou concreto
regularizado para pintura.
OBSERVAÇÕES
1. O revestimento das áreas molhadas
deverá ter azulejo com altura mínima de
1,50 m em todas as paredes do banheiro,
cozinha e área de serviço.
2. Para todas as portas o vão livre deverá
ser de 0,80 m x 2,10 m.
3. Previsão de área de aproximação para
abertura das portas (0,60 m interno e
0,30 m externo), maçanetas de alavanca
a 1,00 m do piso.
4. Espaço livre de obstáculos em frente
às portas de no mínimo 1,20 m.
5. Janelas com vão de 1,50 m² nos quartos e 2,00 m² na sala, sendo admissível
uma variação de até 5%.
6. Piso cerâmico em toda a unidade, com
rodapé, e desnível máximo de 15mm.
Cerâmica no hall e nas áreas de circulação internas. Cimentado alisado nas
escadas.
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