
CONCURSO CODHAB - SOBRADINHO

A proposta para os conjuntos habitacionais de Sobradinho DF buscou
englobar, em sua concepção central, promover a diversidade humana,
agregar sustentabilidade ao ambiente construído, e potencializar a
conectividade social. A conectividade e transições entre os espaços
públicos e privados, valorizam a relação com o meio e favorecem a
integração com a vizinhança, reforçando o sentimento de
pertencimento social.

APROPOSTA

O volume é composto por dois grandes blocos , elevados sobre pilotis,
e separados por uma torre de circulação vertical. O térreo, além de
conter ambientes para confraternizações, cria espaços de recreação
para as crianças. Os dois blocos são interligados por passarelas
ajasrdinadas, e se diferenciam as pelas tipologias habitacionais de 2 e
3 dormitórios.
Os apartamentos foram locadas seguindo estratégias passivas de
biorientação, observando-se as especificidades climáticas do local,
otimizam a ventilação e insolação natural. Nesse sentido, a disposição
de todas as unidades opta pela orientação norte para os quartos, e
propõe pequenos vazios na laje de circulação externa, permitindo a
ventilação e o alcance da luz natural para as áreas internas das
unidades.
O acesso à cada moradia ocorre pela transição do semi-privado ao
privado, por meio de pequenos espaços de apropriação espontânea,
que propiciam diversidade, identidade e interação com o meio. Tal
variação rompe com as tipologias tradicionais de circulação
enclausurada. Dessa forma, a relação com a cidade ocorre de maneira
natural e dinâmica. A fachada sudeste ajardinada enquadra diferentes
visuais da paisagem urbana, que acaba por compor o edifício
edificado, permite a privacidade visual e propõe a continuidade entre a
paisagem natural e a cidade com o conjunto edificado, na visão de
cada apartamento.
A circulação vertical contempla dois percursos distintos, um formal e
outro dinâmico. Este alterna patamares espaçosos de uso comum e
possibilita a relação visual e física entre níveis desconexos. Dessa
forma, os moradores poderão conversar, mesmo em diferentes
lances, enquanto realizam atividades rotineiras. Cada patamar sugere
um ambiente de conectividade e interação potencializando as
relações humanas sociais .
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ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS PASSIVAS ADOTADAS:
INÉRCIA TÉRMICA PARA AQUECIMENTO
VENTILAÇÃO NATURAL
SOMBREAMENTO
RESFRIAMENTO EVAPORATIVO
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CORTE TRANSVERSAL
ESC: 1/125
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SISTEMACONSTRUTIVO

O conjunto é concebido seguindo uma lógica industrial, racional e
modular. A estrutura proposta em metal e pré-fabricada, fechamento
externo em placa cimentícia, espaço com ar encapsulado, e fechamento
interno em placas de gesso acartonado, atendendo à norma de
desempenho térmico.As divisórias internas foram previstas em bloco de
vedação leve - Sical. O subsolo é proposto em concreto armado
moldado no local, contornado por um muro de arrimo, pilares em
sequência e coberto por laje protendida. O núcleo central rígido foi
previsto em concreto armada moldado no local, utilizando a técnica de
formas deslizantes. Ao núcleo é ancorada a estrutura metálica,
composta por pilares, vigas e travamentos verticais e horizontais,
apoiando lajes tipo steel deck. Ao conjunto estrutural são aplicados
elementos modulares, compostos por gradis metálicos que darão
suporte à fachada vegetada.

SUSTENTABILIDADE

A eficiência energética foi abordada pela escolha das técnicas e
materiais de construção, pela adoção de estratégias bioclimáticas
passivas, e pela proposição de elementos naturais agregados aos
espaços. As fachadas externas prevêm a utilização de chapas
cimentícias externamente, e com gesso acartonado internamente. As
tonalidades e soluções visam aproveitar a iluminação natural e permitir
o controle solar. Nos dormitórios venezianas móveis permitem o
controle individual conforme as sazonalidades climáticas e a
preferência do usuário. A inclinação do telhado de cobertura orientada
à NNO, visa adequar a geometria à disponibilidade de radiação solar,
possibilitando utilização de tecnologias para o aquecimento solar da
água por painéis hidrossolares térmicos, ou sistemas fotovoltaicos para
geração de energia elétrica.


