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HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CATEGORIA 03
Segundo Ferreira, Nogales e Penna (2008)¹ “no Distrito Federal, desde o 
início da implantação da capital federal, as favelas e as ocupações infor-
mais dos pobres foram ‘erradicadas’ da área planejada, e a população 
deslocada no território e transferida para os novos assentamentos promo-
vidos pelo poder público na periferia. ”
Nesses complexos habitacionais concebidos com infraestrutura precária 
não prosperaram a diversidade de atividades econômicas que sustentas-
sem a geração de emprego e renda da população corroborando para a 
manutenção da pobreza. Ainda segundo as autoras “as características da 
população moradora também con�guram um quadro de vulnerabilida-
des como:
1. A fragilidade dos laços que unem a população ao território devido 
esses moradores não terem uma história de vida comunitária e às diversas 
remoções; o trabalho no local de moradia inexiste ou é informal; deslo-
cam-se diariamente para ir trabalhar, o que esvazia o lugar e desagrega o 
grupo social; não se conhecem e não construíram laços de vizinhança 
nem organização social, não criaram uma identidade territorial.
2. Condições sociais, econômicas e culturais limitam a capacidade de 
enfrentamento das adversidades.  Diante do contexto exposto entende-
mos que a proposição de uma unidade de habitação de interesse social 
para abrigar população de baixa renda e elevado risco social deve extra-
polar o conceito reducionista e individualista da “máquina de morar” de 

Diretrizes Projetuais
As unidades atendem as diretrizes do Programa Minha Casa Minha Vida, 
da Norma de Desempenho NBR 15.575 e da Norma de Acessibilidade 
NBR 9050. Os parâmetros adotados na de�nição do projeto das unida-
des habitacionais seguem a linha de raciocínio de Barros e Pina (2010) 
no tocante a inclusão de conceitos humanizadores no processo de 
projeto de habitação coletiva e dividem-se em duas categorias: senso 
de urbanidade e senso de habitualidade.

Senso de Urbanidade – Escala de implantação
A implantação das residências nos lotes foi pensada de forma que fosse 
possível a con�guração de uma rede de espaços semi-públicos positivos 
capazes de incentivar encontros e permanências da comunidade, 

 Le Corbusier, representado por uma casa bonita e confortável, funcional e 
e�ciente e à ideia perfeitamente apta para atender às necessidades dos 
ocupantes. No projeto de habitação coletiva as con�gurações morfológi-
cas e os arranjos espaciais devem convergir para a criação de ambientes 
que atendam aos anseios da comunidade e promovam o resgate do 
senso de lugar e de habitar, a sustentabilidade social e ambiental, a 
vitalidade urbana, a identidade e a privacidade.

fortalecer os laços afetivos e o sentimento de pertença. A demarcação 
dos acessos e os espaços de transição arborizados no afastamento 
frontal do lote criam gradientes de privacidade entre a rua e a entrada 
das UHs. A materialidade das UHs despojadas de revestimentos e com 
discretas reentrâncias no relevo das superfícies oferecem um amplo 
leque de possibilidades personalizações, customizações do edifício e 
construção de identidades.

Notas
1. BARROS, Raquel R. M. P.; PINA, Sílvia A. M. G. Uma abordagem de inspiração
humanizadora para o projeto de habitação coletiva mais sustentável. Ambiente Construído,
Porto Alegre, v. 10, n. 3, p. 121-135, jul./set. 2010. 
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Diretrizes Projetuais
As unidades atendem as diretrizes do Programa Minha Casa Minha Vida, 
da Norma de Desempenho NBR 15.575 e da Norma de Acessibilidade 
NBR 9050. Os parâmetros adotados na de�nição do projeto das unida-
des habitacionais seguem a linha de raciocínio de Barros e Pina (2010) 
no tocante a inclusão de conceitos humanizadores no processo de 
projeto de habitação coletiva e dividem-se em duas categorias: senso 
de urbanidade e senso de habitualidade.

Senso de Urbanidade – Escala de implantação
A implantação das residências nos lotes foi pensada de forma que fosse 
possível a con�guração de uma rede de espaços semi-públicos positivos 
capazes de incentivar encontros e permanências da comunidade, 

Senso de Habitalidade – Escala das edi�cações
O partido é de�nido pela busca de uma 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 circula-
ções. O setor íntimo foi disposto na porção lateral do lote com os quartos voltados para a 
parede cega do vizinho de forma a valorizar o conforto térmico e a privacidade dos mesmos. 
As lajes de coberta foram pensadas planas e impermeabilizadas para criar o solo subtraído 
das edi�cações sobrepostas e oferecer possibilidades de espaços de usos propícios ao lazer e 
a sociabilidade, tão escassos nas comunidades. 
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Legenda
Bloco para cinta tipo "U" 29x14x19

Cinta tipo "J" 29x14x19

Bloco de concreto família 29 
(14x29x19)

Bloco e meio de concreto família 29 
(14x44x19)

Meio bloco de concreto família 29 
(14x14x19)

Lajes maciças das varandas frontais e 
posteriores

Lajes superiores em painel treliçado 
T25

Escada pré-moldada de 
concreto modelo "jacaré”

Fundação tipo Radier

De acordo com o Selo Azul elaborado pela 
CAIXA, o DF federal encontra-se em uma zona 
bioclimática que indica a ventilação seletiva no
verão, desta forma foi elaborado para as
unidades esquadrias basculantes de 6 secções 
com abertura em pares. Para não se tornar um elemento completamente 
translucido, foi proposto a alternância da vedação dos basculantes, sendo 
os superiores em chapa metálica branca e os inferiores em vidro temperado translucido.

Quanto ao desempenho térmico das vedações do edifício foram observadas as normas NBR 15220-3
 para a Zona Bioclimática 4 onde se insere o Distrito Federal e seu entorno. Na cobertura da 
residência optamos por utilizar a laje impermeabilizada para possibilitar uma possível apropriação
 pelos moradores. O tratamento em vermiculita expandida possibilitou manter níveis de conforto 
térmico interno dentro dos padrões recomendados. Por se tratar de unidades habitacionais que 
serão replicadas em diferentes áreas, inicialmente no DF e posteriormente em todo o Brasil, 
a proposta foi criar um objeto que otimize o conforto térmico da edi�cação em diferentes 
implantações. Para isso, partimos da solução espacial de colocar todos os quartos com abertura 
para uma mesma direção, maximizando a potencialidade de proteção solar, privacidade e 
circulação de ventos em diferentes implantações. 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.

ESQUADRIA

MATERIAIS
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 so�sticados, o que barateia os custos, reduz os desperdícios e facilita o processo 
de ampliação pós ocupação. 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. Por �m a escolha das escadas pré-moldadas do tipo “jacaré”, com esperas 
formadas por vigas dentadas facilitam oprocesso de execução reduzindo os custos e otimizando 
o andamento da obra.

DESEMPENHO TÉRMICO
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CENÁRIO A - HABITAÇÃO “GENÉRICA” RECÉM CONSTRUIDA CENÁRIO B - HABITAÇÃO “PERSONALIZADA” ANOS APÓS A CONSTRUÇÃO
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