
CONTEXTUALIZAÇÃO

Sobradinho é uma das regiões administrativas do Distrito Federal, localizada a cerca de 15 km a Nordeste de Brasília. Conhecida por seu clima

ameno e por ser um centro de lazer rural e ecoturismo é uma das primeiras cidades satélites criadas, possuindo características do

planejamento inicial de Brasília. Embora essas características tenham se perdido com a expansão territorial, ainda é possível observar esse

padrão em algumas áreas da cidade. É justamente em uma dessas áreas remanescentes, próximas a Rodovia DF-440, que estão localizados os

terrenos destinados à implantação das unidades habitacionais coletivas em Sobradinho. A área de inserção em questão possui em seu entorno

próximo uma variedade de ocupações comerciais e de serviços, principalmente no setor limítrofe à Rodovia DF-440. Observa-se no seu entorno

imediato a existência de unidades residenciais térreas de padrão médio baixo e unidades de habitação coletiva de até três pavimentos, não

possuindo presença significativa de comércio vicinal, sendo portanto, predominantemente residencial. Verifica-se ainda áreas livres ou

ajardinadas nos recuos das residências e uma notável extensão de áreas verdes livres públicas alocadas de forma difusa na região.
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CONCEITO
a analise das condições legais, climáticas, e do programa

apresentado, gerou o «o conceito do microclima de pátios »,
que tem objetivo de proteger as fachadas mais vulneráveis a
insolação, produzindo aberturas voltadas a vazios verdes

entre os blocos, que usam como solução vegetação e o
pátio, resgatando este elemento tradicional da arquitetura

brasileira.
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O ponto de partida inicial para o projeto, após os estudos de clima, se

relaciona com a densidade bruta habitacional. Tendo como embasamento a Lei

Complementar nº 56 que define a quantia de 200hab/hec, foram feitas análises

do entorno, considerando aproximadamente quatro pessoas por habitação

para estimar a quantidade de habitantes existentes, resultando em uma média

de 50 pessoas por área de implantação. Vale ressaltar que este estudo

contempla também as futuras áreas de inserção das habitações coletivas.

Através dessas análises, foi possível obter um valor de 40 apartamentos, que

acomodam até quatro pessoas confortavelmente.

Distrito de Sobradinho

área de inserção

LOCALIZAÇÃO

PERSPECT IVA

FACHADA OESTE
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volume elevado para sistema de
captação de agua da chuva

guarda corpo metalico
quadro +tela metálica

guarda corpo metalico
area de manutenção
acesso restrito

fachada cega com revestimento
cerâmico - proteção solar

esqueleto de concreto armado

beiral de concreto armado

pátio interno - microclima
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a definição do método estrutural a ser utilizado foi

determinante para o desenvolvimento de todo o

projeto. um sistema de construção rápido, durável

e que demandasse o minimo de manutenção foi

considerado prioridade.

A estrutura escolhida forma um esqueleto,

composto por pilares de concreto retangulares e

laje nervurada de concreto, que permite vãos livres

de grandes dimensões e flexibilidade no layout dos

ambientes. Ressaltamos que a escolha pelo sistema

de lajes, se justifica com a possibilidade de utilizar

as formas recuperáveis, o que viabiliza a repetição

para todas as unidades habitacionais coletivas,

incluindo as futuras implantações.

VENTILAÇÃO NO SUBSOLO

A intenção era desenvolver um sistema de ventilação que fosse eficiente,

de baixo custo e seguro no pavimento térreo. para isso, foi elaborado um

banco no pavimento térreo, que através de uma soltura, permite a

ventilação do subsolo. Esse elemento além de atender sua principal

função, também proporciona maior relação públicoxprivado,

usuárioxedificação, uma vez que amplia as áreas de convivência, sendo

utilizado como mobiliário, grantindo maior qualidade no espaço projetado.
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1 - rampa de acesso veículos           7 - hall de entrada             13 - mobiliário externo
2 - Acesso de pedestres                  8 - jardim microclima           14 - horta comunitária
3 - Rampa                                        9 - pátio piloti                     15 - elevador
4 - hall de entrada                         10 - pátio convivência          16- escada subsolo
5 - acesso escada subsolo              11 - extensão publico          17 - acesso rampa
6 - elevador                                   12 - talude                          18 - vaga pne
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Através de uma solução que se assemelha a um pátio interno entre os blocos, foi

possível atender às intençõe projetuais. A criação dos pátios gera um microclima na

edificação possibilitando excelente iluminação e ventilação a todas as unidades

residenciais.

a qualidade de vida na unidade, é priorizada, e a sustentabilidade é pauta em todas as

decisões projetuais, presente no sistema de ventilação do subsolo, na captação de

água da chuva, nas soluções para fechamentos e proteção solar e até mesmo na

proposta de hortas comunitárias no pavimento térreo do edificio.

VENTILAÇÃO PERMANENTE

PÁTIO PILOTIS

TALUDE

PERSPECTIVA HALL DE ENTRADA
ESQUEMA DE VENTILAÇÃO SUBSOLO

CROQUIS EXPLICATIVOS

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO

ESCALA 1/250

PLANTA BAIXA SUBSOLO
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CORTE LONGITUDINAL

ESCALA 1/200
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Não é preciso uma análise muito aprofundada nas habitações coletivas no Brasil, pricipalmente

as de interesse social para perceber que devido a simplicidade da composição formal e a

repetição dos planos de fachada, as mesmas se tornam monótonas e sem vinculo real com o

usuário. Apesar das caracteristicas necessárias nesse tipo de edificação, se tinha a intenção de

torná-las parte do todo na paisagem local, de forma que fossem atrativas e agradáveis para os

usuários. Considerando a importância de evidenciar a ordem e a variedade nesse tipo de

edificação, o uso da cor revelou-se como melhor alternativa, devido ao custo e influência que

essa pode ter sobre a percepção do ambiente, além de contribuir com a qualidade estética das

habitações e ser muito presente na arquitetura vernácula para personalizar e caracterizar as

casas.

Era importante para esse projeto a valorização da individualidade do usuário. Para tanto,

buscou-se na vegetação do cerrado uma espécie nativa que pudesse expressar a singularidade do

local, unindo o ambiente natural à essa individualidade. A espécie selecionada é comumente

chamada de 'pequizeiro', sua flor é bastante exótica e suas cores foram inspiração para o estudo

cromático da edificação. Além da sua beleza o pequizeiro ainda tem relação com a cultura da

região e é tombada como patrimônio ecológico do Distrito Federal.os painéis segundo a

preferência do morador.

A partir de uma imagem dessa flor,

foi determinado o pantone para a

aplicação de cores nas portas dos

apartamentos. cada bloco possui

uma cor, cada andar uma intensidade

da mesma cor, criando um efeito

degradê.

A edificação ganha mais identidade

com a criação de um azulejo inspirado

na flor do pequi e instaldo no hall

ESTUDO DE
CORES

Devido a linearidade do projeto, sentiu-se a

necessidade de dar ritmo a volumetria. para

isso, os volumes de apartamentos foram

dispostos de maneira  justaposta, mas

desalinhada em 0,50m.  a solução gera um

jogo de volumes, proporcionando a sensação

de movimento atribuindo singularidade a

obra.

a circulação vertical, locada na parte central

do edificio, distribui os fluxos e proporciona

ainda, áreas de convivência que funcionam como

bolsões de ar, sendo circundadas por

elementos projetados a partir de vergalhões

metálicos, que dão suporte a vegetação além de

assumir a função de proteção solar, a

inclinação nos brises, permite a melhor

incidência solar nas floreiras.

FLOR DO PEQUI

CROQUI EXPLICATIVO DA COMPOSIÇÃO FORMAL

PERSPECTIVA JOGO DE VOLUMES,

FECHAMENTOS E TÉRREO

PERSPECTIVA BLOCOS COLORIDOS E DEGRADÊ DE CORES

PERSPECTIVA FACHADA leste



beiral - laje de concreto nervurada
50cm

volume elevado para sistema de
captação de agua da chuva

portas paineis - telhas metálicas
sobre quadro metalico

guarda corpo metalico
quadro +tela metálica

gradil metálico
vergalhões de aço
suporte para vegetação
função de proteção solar

guarda corpo metalico
area de manutenção
acesso restrito

janela alta

fachada cega com revestimento
cerâmico - proteção solar
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com a intenção de preservar a linearidade do projeto

e o grande vão proporcionado pelas portas painéis

coloridas de correr, a ventilação e iluminação do

dormitório 01 e do banheiro social, foi pensada

através de uma bandeja de luz com abertura

basculante.

o fechamento do dormitório, com o mesmo sistema de

portas, foi pensado para possibilitar a integração do

dormitório e varanda, além de tornar dinâmica a parte

interna da habitação.
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LEGENDA

1 - Jardim interno
2 - Circulação coletiva

3 - Varanda
4 - Elevador

5 - Caixa de escada

Os apartamentos do

primeiro andar, próximos

a o e l e v a d o r f o r a m

destinados a porcentagem

PNE. Nessas habitações

foi proposto um modelo de

instal ação san i tár i a

espec i f ico , conforme

imagem. observa-se também

a abertura da porta, que

possibilita um vão maior.

Ao direcionar a maior fachada das unidades

para os pátios internos, ganha-se a

privacidade esperada além de motivar a

criação de uma varanda privada para cada

unidade, resgatando a ideia de quintal tão

presente na memória residencial brasileira, de

maneira que essa seja apropriada pelo

morador como lhe aprouver, conferindo o

caráter individual ao residencial coletivo.

Ainda sobre a privacidade nas unidades, foram

pensados fechamentos com painéis móveis de

telha metálica coloridos, dando ao morador a

possibilidade do uso flexível do espaço. Essa

flexibilidade é possível por meio da ocasional

ampliação da área social da residência

(ligação com a varanda privada e o vão do

microclima) ou pela alternativa de iluminação e

ventilação dada através da abertura dos

painéis segundo a preferência do morador.

O sistema de vergalhões metálicos adotado na

fachada oeste, se repete como fechamento nos

microclimas criados assumindo a função de guarda-

corpo até a altura de 1,10m e no restante de sua

dimensão, suporte para vegetação. A intenção é

auxiliar no controle da permeabilidade visual.

PERSPECTIVA VARANDA PRIVATIVA APARTAMENTO

PERSPECTIVA I.S PNE

PERSPECTIVA - ESQUEMA DE VENTILAÇÃO

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TIPO

ESCALA 1/350

PLANTA BAIXA APARTAMENTO TIPO

S/ ESCALA - ÁREA 49,00M²

PERSPECTIVA INTERNA DO APARTAMENTO

PERSPECTIVA JARDIM MICROCLIMA

ELEVAÇÃO LATERAL
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Seguindo a disposição dos blocos, os telhados se dividem

em quatro e foram pensados para ser um sistema simples, de

captação, armazenamento e distribuição de água pluvial,

apenas por gravidade.

a volumetria do coroamento do edifício foi desenvolvida

para que os reservatórios fossem posicionados logo abaixo

dos telhados, o que permite a ligação direta das calhas

com os filtros. O sistema de captação de água é

imprescindível para o sistema de irrigação permanente da

vegetação proposta nos brises.

As vegetações foram escolhidas a partir de

estudos, que buscaram espécies locais, de

baixo consumo hídrico e pouca manutenção.

PERSPECTIVA PAVIMENTO TÉRREO

PERSPECTIVA VARANDA PRIVATIVA

PERSPECTIVA HALL DE ENTRADA

PERSPECTIVA FACHADA NORDESTE
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PERSPECTIVA FACHADA OESTE


