
A análise dos tipos de lotes que eram implanta-
dos nas cidades satélites do Distrito Federal 
revelou a repetição certas de características 
que influenciaram alguns pontos fundamentais 
para este projeto. A maioria das habitações tem, 
aproximadamente, nove metros de testada. Esta 
largura foi apropriada no lote padrão aqui repre-
sentado, de maneira a se aproximar do contexto 
urbano existente. Outra vantagem da aproxima-
ção desse padrão é a possibilidade de implan-
tar a habitação em qualquer lote vazio dentro de 
uma quadra já consolidada, não restringindo o 
projeto a uma malha feita especialmente para 
abrigar o projeto, que no final da construção iria 
encarecer todo o processo.

Na análise das habitações das cidades satélites, também foi 
encontrado um inconveniente urbano que se repetia ao longo 
das quadras: o isolamento das habitações em relação à rua. 
Pensar uma habitação que instigue o contato com as ativida-
des que ocorrem na rua é projetar de modo que a troca demo-
crática aconteça, que os vizinhos possam conversar, que as 
crianças possam brincar, que as ruas sejam seguras e atrati-
vas, que os acontecimentos se auto estimulem e que possa-
mos ver e ser estimulados para participar. Assim, a reflexão 
deste projeto aborda um modo que permita que o morador 
construa uma estrutura social participativa, mas sem que sua 
residência perca características como a privacidade. Enquan-
to o pátio interno promove o encontro familiar, a frente de cada 
casa procura favorecer o senso de comunidade e segurança 
oferecida pelos olhos das casas. 

O resultado desse pensamento nos direcionou a 
adoção da tipologia da Casa Pátio. Com um lote 
consideravelmente reduzido, a casa pátio apre-
senta a vantagem de inserção em área urbana 
densa, garantindo qualidades de ventilação, 
iluminação e privacidade. Essa adoção tipológi-
ca é reforçada por conta das condições biocli-
máticas típicas do Distrito Federal, onde a 
amplitude térmica cria dias excessivamente 
quentes e noite com uma considerável queda 
de temperatura. 
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