A proposta arquitetônica concebida para as unidades habitacionais coletivas em sobradinho é
fruto de uma profunda busca de referências históricas e contemporaneas da arquitetura e cultura
do Centro Oeste braslieiro. O projeto prezou pela simplicidade como princípio conceitual,
presente em todas as decisões projetuais que definiram a arquitetura da edificação. A edificação
trás, em seu conceito a busca pela composição plástica austera, economica e de clareza construtiva objetivando sua execução com custo reduzido e adaptado as necessidades contemporâneas
como sustentabilidade e qualidade de vida.
Evolução da Forma
O projeto apropria-se de uma tipologia recorrente da rica arquitetura moderna de habitação
coletiva da capital federal. A ausência de recuos, trás a possibilidade de um bloco de 60x15m e
um gabarito de 23m de altura no terreno. Utilizando-se das premissas da legislação municipal
vigente, propomos a máxima utilização de unidades por andar (12 unidades). Estas unidades
foram divididas em 6 andares cada uma com 12 unidades de 2/4 e 2 e unidades de 3/4 em um
total de 72 unidades na edificação. Partindo das dimensões mínimas fornecidas pelo edital, utilizamos da possibilidade de ampliação da área dos quartos deslocando o volume dos armários
na marquise de proteção solar, ampliando este ambiente já reduzido com um pousco mais de
área livre, facilitando a vida em especial para o para os portadores de necessidades especiais.
Optou-se também por ceder o espaço de 2 unidades de 3/4, criando uma area de destaque do
térreo com é direito duplo.nas duas extremidades dos blocos. O projeto valorizou os corredores
prropondo um eixo de circulação ventilado e iluminado. Desta forma a edificação foi dividida
ao meio em sua dimensão longitudinal, o que possibilitou o aumento da area e da zona de conforto do corredor, Esa opção também possibilita este espaço como uma extensão das unidades.
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Sistema Construtivo
O sistema construtivo sugerido para o projeto é igualmente simples as das edificações modernas do DF. Sua aplicação é recorrente em edifícios de natureza semelhante, sendo composto
por pilares e vigas em concreto armado e lajes de painéis treliçados.
As vedações externas foram propostas para serem executadas em painéis de concreto pré-fabricados e para as divisões dos apartamentos foi proposto o uso de blocos de concreto e todas as
esquadrias em alumínio anodizado natural. Optou-se também por utilizar chapa de aço micro
perfurada para filtragem da incidência solar nos painéis que compõem as fachadas e nos guarda-corpos das varandas e escada de acesso aos pavimentos. A cobertura é composta por uma
camada vegetal com calhas que permitem a captação das águas pluviais, para reuso na horta
comunitária e rega do paisagismo.
Composição de Cores
A ideia de uma edificação que se valorize a natureza da cidade de Sobradinho e não “ofenda”
sua vizinhança esteve presente desde o início do processo de evolução formal da edificação.
A cada andar as aberturas recuadas dos dormitórios e salas alternam-se, criando um ritmo para
fachada que busca também o máximo de eficiência térmica e conforto visual.
A disposição das cores nas paredes das fachadas, mimetiza a paisagem do cerrado, com sua
tonalidade e texturas. Seguindo esse conceito optou-se por utilizar uma paleta de 6 cores: três
tons de verde representando a vegetação marcante do cerrado e três tons de azul representando
o lindo céu do Distrito Federal. Para a composição destas cores ao longo da edificação uma
imagem do cerrado foi vetorizada e disposta na fachada, harmonizando a vizinhança e enaltecendo a beleza do Distrito Federal, destacando e valorizando a edificação. Essa ideia de uso
da paleta de cores e mimetizção da paisagem deverá sofrer alterações nas outras edificações
propostas para os diversos lotes.
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