vila vertical em sobradinho

Os parâmetros urbanísticos, o contexto e a tradição arquitetônica local
norteiam a ocupação dos lotes por uma tipologia amplamente adotada no
planejamento urbano moderno: prismas suspensos sobre pilotis. A vasta
produção deste modelo no Distrito Federal nos permite avaliar criticamente
seus resultados nos âmbitos urbano e habitacional. Ao mesmo tempo
que podemos valorizar este patrimônio, também podemos traçar novas
perspectivas e possibilidades de construção das nossas cidades.
Neste contexto, a racionalização da construção, a densidade e a fluidez entre
público e privado, proporcionada pelo térreo livre contrapõe-se à repetição
excessiva, e a determinação de espaços vagos e sem uso ou significado,
o que muitas vezes acaba se traduzindo em territórios monótonos. Essa
padronização se reflete em massificação e falta de identidade.
Em contraposição, as habitações unifamiliares horizontais ainda permeiam
o desejo de moradia de grande parte da população por permitir maior
flexibilidade e dinamização da transformação dos espaços, maior identidade,
apropriação dos usuários e maior interface com a rua e com o espaço
público.
No entanto, o desafio da demanda habitacional brasileira e o crescimento
das áreas urbanas limita a criação de modelos de baixa densidade. Diante
disso, como produzir habitação coletiva, que possua as características
positivas das casas?
A proposta da Vila Vertical em Sobradinho pretende repensar o edifício em
formato de lâmina, evitando as repetições e padronizações e ampliando a
relação entre os espaços privativos, coletivos e públicos.
Foram pensados espaços de convivência para o edifício que refletem
diferentes esferas de interação social e convivência:
O térreo permeável, possui um caráter mais público, devido à fruição e
interface com a rua, que também pode ser frequentado por pessoas que
não são moradoras. Procuramos potencializar o uso dos pilotis a partir da
introdução de espaços, mobiliários e elementos que ampliam as bordas e a
interface com o espaço público.
A rua aérea, situada no pavimento intermediário, é um espaço de
convivência mais íntimo dos moradores, se configura como uma pequena vila
de sobrados, onde os vizinhos podem se sentar para papear e as crianças
podem brincar tranquilamente sob o olhar dos pais. Uma releitura da
potência coletiva da rua que amplia a interface entre os espaços privativos e
comuns, abrigados de intempéries e agraciados pela perspetiva área.

com o sol, para lazer ou eventos, festas, reuniões, etc.
No edifício há dois acessos através de duas caixas de circulação vertical. A
circulação horizontal de distribuição dos apartamentos assume diferentes
dinâmicas nos pavimentos. No primeiro pavimento a circulação aberta
recuada amplia a relação entre os pilotis e os apartamentos duplex. Neste
pavimento, a circulação é fragmentada em dois corredores menores
reduzindo o número de unidades por circulação e, portanto, de vizinhos.
No terceiro pavimento a rua aérea interage com os vazios das passarelas
suspensas do quarto e do quinto andar. Esses andares são banhados com
iluminação e ventilação natural da cobertura dos grandes vãos laterais
fechados por cobogós.
Para criar a diversidade na composição, foram desenvolvidas tipologias
térreas e duplex. Essa variedade resulta em diversas possibilidades de
espaço e numa identificação maior entre o morador e seu lar. Todas as
unidades são adaptáveis a portadores de necessidades especiais.
Propomos trazer algumas especificidades da casa para o prédio, como a
possibilidade de se ter um “quintal”. Nesse sentido, foram incorporados
elementos que aumentassem o contato das unidades com o exterior e a rua.
Ao chegar à sua unidade, o morador é recebido por um espaço flexível com
fechamento em cobogós, que formam caixas visualmente permeáveis ao
longo da circulação comum.
Devido aos cobogós, esses espaços contribuem para a ventilação natural
da unidade e do edifício. Podem servir como áreas de serviço ou podem ser
incorporadas à sala de estar, sempre adjacente.
A composição das aberturas e dos volumes do edifício cria uma fachada
dinâmica, com intensa diferenciação entre cada uma das unidades
habitacionais e uma variação rica de formas e de escalas de detalhe e
percepção. Exemplo disso é a aplicação do cobogó, que traz a possibilidade
de ventilação permanente e um efeito de iluminação diferente para o interior
do edifício. Outro elemento é o uso da janela piso-teto, que aumenta os vãos
e traz mais ventilação e iluminação. O peitoril em frente a estas janelas e
as floreiras permitem que o morador também intervenha na fachada. Além
disso, nas varandas as pessoas podem ter seu próprio jardim ou horta, mais
uma forma de aproximar o apartamento ao formato da casa.
A Vila Vertical em Sobradinho propõe uma nova dinâmica para a habitação
coletiva, pensando o edifício como casa e preservando a privacidade, ao
mesmo tempo que potencializa as escalas de vizinhança.

O terraço comunitário na cobertura é um espaço social mais amplo, com
caráter mais comunitário, onde os vizinhos podem se encontrar e ter contato

habitação coletiva:
prisma sobre pilotis

habitação unifamiliar:
casas com quintais
+ adensamento
+ racionalização
+ térreo livre
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