HIS | IDENTIDADE E HUMANIZAÇÃO
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. ”

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.

Nesses complexos habitacionais concebidos com infraestrutura
precária não prosperaram a diversidade de atividades econômicas que
sustentassem a geração de emprego e renda da população corroborando
para a manutenção da pobreza. Ainda segundo as autoras: “as
características da população moradora também conﬁguram um quadro de
vulnerabilidades como:

No projeto de habitação coletiva as conﬁgurações morfológicas 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.

1. A fragilidade dos laços que unem a população ao território devido esses
moradores não têm uma história de vida comunitária e às diversas
remoções; o trabalho no local de moradia inexiste ou é informal;
deslocam-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.

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 deﬁnição do
projeto das unidades 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.

2. Condições sociais, econômicas e culturais limitam a capacidade de
enfrentamento das adversidades. “

Senso de Urbanidade – Escala de implantação - 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 atividades comerciais
diversas corroborando para a geração de emprego e renda e a vivacidade
urbana.
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.
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PLANTA BAIXA TÉRREO

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ECONÔMICA
ÁREA EMBRIÃO: 49,2 m²
ÁREA EXPANSÃO: 8,1 m²
TOTAL: 57,3 m²
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CASA SOBREPOSTA
ÁREA EMBRIÃO: 59,57 m²
ÁREA EXPANSÃO: 8,43 m²
TOTAL: 68 m²
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ÁREA EMBRIÃO: 59,23 m²
ÁREA EXPANSÃO: 8,80 m²
TOTAL: 68,03 m²

Senso de Habitalidade – Escala das ediﬁcações - O partido é
deﬁnido por um conjunto racional de módulos que se articulam
entre si criando vazios, por subtração e adição, os quais facilitam
arranjos diversos, a ﬂexibilidade da ediﬁcação, a apropriação de
novos usos, as expansões e as customizações inerentes a lógica
morfológica e espacial e a construção da identidade das
comunidades. Nesta escala 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.
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. A área disponível
para ampliação cria espaços externos “coringas” de expansão dos
gradientes de intimidade que pode ser apropriado por atividades
diversas não previstas pelo programa. As lajes de coberta foram
pensadas planas e impermeabilizadas para criar o solo subtraído
das ediﬁcações sobrepostas e oferecer possibilidades de espaços
de usos propícios ao lazer e a sociabilidade, tão escassos nas
comunidades. O embrião da UH foi pensado de forma que possa a
ediﬁcação pudesse crescer, ser alterada ou customizada sem
perda de coerência, a ﬁm de preservar suas características
técnicas, propriedades espaciais e qualidades intrínsecas.
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SUSTENTABILIDADE

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL

habitação unifamiliar econômica

habitação unifamiliar econômica

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL

casa sobreposta

casa sobreposta

Conforto térmico

Materiais

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. As esquadrias
basculantes também permitem o controle da entrada de luz
solar regulando a temperatura nos ambientes internos.

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, reduz os desperdícios e facilita o
processo de ampliação pós ocupação.

Ventilação e iluminação naturais

Reuso da água

O zoneamento da UHs no lote proposto foi pautado na
privacidade e no conforto térmico dos ambientes nas
possíveis variações de implantação. 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.

As lajes planas das coberturas também exercem um
importante papel na captação das águas pluviais,
direcionando-as para um reservatório de armazenamento
para reuso na lavagem de pisos, manutenção de jardins e
rega de hortas. A captação da chuva associado ao solo
permeável reduz signiﬁcativamente o lançamento de águas
sobre as vias e contribui para minimizar os alagamentos
urbanos.
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PARTIDO ESTRUTURAL
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 princípio optamos pela alvenaria de estrutura portante
utilizando-se dos blocos cerâmicos apoiada em
fundação do tipo radier. A literatura especializada e as
experiências em obra haviam nos fornecido motivos para
comprovar que este tipo de material era superior, em
vários aspectos, aos seus pares produzidos em concreto.
Entretanto após pesquisa informal em associações de
fabricantes, comércio e outras fontes, foi detectada a
precariedade da existência de indústrias que fabricam o
bloco cerâmico no espaço amostral deste concurso e
adjacências. Deste modo entendemos que ao utilizar
uma modulação que contemple os dois materiais
(concreto e cerâmica) ampliamos a possibilidade dos
projetos serem executados em qualquer um dos tipos,
sem prejuízos, dependendo da região onde se instale o
canteiro de obras. Com isso, especiﬁcamente para este
concurso, foi utilizado o bloco de concreto da família 29,
que tem modulação idêntica à mesma família 29
cerâmica.

SISTEMA CONSTRUTIVO
As lajes lançadas em painel treliçado P25 contém
enchimento superior em EPS proporcionam agilidade,
conforto térmico e, para os vãos deﬁnidos, dispensam
escoramento. Outro fator determinante para a escolha foi o
uso aparente da laje sem a necessidade de revestimento
inferior ou forro conferindo à arquitetura o aspecto
brutalista deﬁnido no seu partido. Nos pequenos balanços
de marquise forma propostas lajes maciças que deverão
ser engastadas, através de ferragens negativas, às vigas e
aos painéis. Por ﬁm a escolha das escadas pré-moldadas
do tipo “jacaré”, com esperas formadas por vigas dentadas
facilitam o processo de execução reduzindo os custos e
otimizando o andamento da obra.

Bloco para cinta tipo "U" 29x14x19
Cinta tipo "J" 29x14x19

01
02

BIM
Para otimizar o desenvolvimento da proposta a equipe
multidisciplinar adotou o sistema BIM como ferramenta de
mediação entre os projetos de arquitetura, os
complementares e a planilha do orçamento. Esta
ferramenta contribuiu sobremaneira para que as decisões
fossem tomadas pautadas na compatibilização entre os
componentes da ediﬁcação e no desempenho dos
mesmos.

Bloco de concreto família 29
(14x29x19)
Bloco e meio de concreto família
29 (14x44x19)
Meio bloco de concreto família
29 (14x14x19)

01 Lajes maciças das varandas
frontais e posteriores

03

02 Lajes superiores em painel
treliçado T25

04

03 Escada pré-moldada de

concreto modelo "jacaré”

04 Fundação tipo Radier
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CENÁRIO A - HABITAÇÃO “GENÉRICA” RECÉM CONSTRUIDA

CENÁRIO B - HABITAÇÃO “PERSONALIZADA” ANOS APÓS A CONSTRUÇÃO
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