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Segundo Ferreira, Nogales e Penna (2008)¹ “no Distrito Federal,
desde o início da implantação da capital federal, as favelas e as
ocupações informais dos pobres foram ‘erradicadas’ da área
planejada, e a população deslocada no território e transferida
para os novos assentamentos promovidos pelo poder público
na periferia. ”
Nesses complexos habitacionais concebidos com infraestrutura precária não prosperaram a diversidade de atividades
econômicas que sustentassem a geração de emprego e renda

Diante do contexto exposto entendemos que a proposição de
uma unidade de habitação de interesse social para abrigar
população de baixa renda e elevado risco social deve
extrapolar o conceito reducionista e individualista da “máquina
de morar” de Le Corbusier, representado por uma casa
bonita e confortável, funcional e eﬁciente e à ideia
perfeitamente apta para atender às necessidades dos
ocupantes.
Buscou-se a harmonia espacial entre o conforto ambiental e a
privacidade dos usuários. Na espacialidade proposta a área
social se abre para a área de transição semi-pública e se
prolonga longitudinalmente até a cozinha e a área de serviço,
criando um espaço de convívio integrado e minimizando o
desperdício de áreas com circulações.

EMBRIÃO DA CASA TÉRREA
EMBRIÃO DA CASA SOBREPOSTA

da população corroborando para a manutenção da pobreza.

corte longitudinal

habitação econômica planta baixa térreo

EXPANSÃO DA CASA TÉRREA
EXPANSÃO DA CASA SOBREPOSTA

corte transversal
casa sobreposta planta baixa térreo

corte longitudinal
casa sobreposta planta-baixa pav. superior

A implantação das residências nos lotes foi pensada de forma
que fosse possível a conﬁguração de uma rede de espaços
semi-públicos positivos capazes de incentivar encontros e
permanências da comunidade, fortalecer os laços afetivos e o
sentimento de pertença. As expansões nos térreos têm um
enorme potencial para o desenvolvimento de diversas atividades.

corte transversal

O zoneamento da UHs no lote proposto foi pautado na
privacidade e no conforto térmico dos ambientes. Sendo o
Leste a direção predominante dos ventos, recomenda-se que o
desenho das quadras priorize a disposição dos lotes com o lado
maior voltado para nordeste ou sudeste de tal forma que a
ventilação cruzada perpasse os quartos.
A escolha do partido estrutural levou em consideração vários
condicionantes dentre os quais podemos elencar: A
necessidade de um processo construtivo que fosse
normatizado e racionalizado; redução do desperdício e do
tempo de obra, disponibilidade de insumos locais; facilidade
para expansões e a relação cultural do sistema com os futuros
usuários.
A construção do edifício em alvenaria estrutural envolve uma
paleta básica de materiais como bloco de concreto e as lajes
treliçadas aparentes que dispensam aparatos tecnológicos,
escoras e acabamentos soﬁsticados, o que barateia os custos.
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