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PROJETO PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CODHAB/DF

 → PONTOS CRUCIAIS A SEREM CONSIDERADOS

Propostas de conjuntos habitacionais, quando iniciados pela concepção da unidade residencial unifamiliar e, 
ainda mais, sem a prévia a definição das áreas onde serão implantadas, ao serem transpostas para a dura re-
alidade das glebas urbanas, podem reservar surpresas desagradáveis, surpresas estas que podem ocorrer nos 
âmbitos ambiental, social, urbanístico e paisagístico. Daí decorre um problema básico recorrente em projetos 
dessa natureza: como assegurar que um bom projeto isolado de moradia possa contribuir para a qualidade 
urbanística e paisagística do conjunto habitacional do qual a unidade será o elemento base? 

→ NOSSO PROJETO: um Embrião Arquitetônico

Partimos do pressuposto que – mesmo que o concurso esteja limitado ao projeto da unidade residencial unifa-
miliar – ou seja, da moradia – tal projeto possa (deva) ter a ambição de tanto controlar sua futura implantação 
numa gleba hipotética (já que o concurso não prevê gleba especifica para a sua implantação) quanto controlar 
também sua futura associação com outras unidades, controlando desta maneira, por consequência, o futuro 
ambiente das relações humanas, assim como os ambientes paisagísticos e urbanísticos daí resultantes. Este 
controle do processo de implantação e de associação de unidades residenciais visa a assegurar, ainda que em 
etapa bem anterior à escolha de terrenos, a desejável qualidade ambiental dos conjuntos habitacionais. 

Para demonstrar esta orientação, estamos apresentando diversos elementos gráficos que simulam conjuntos 
habitacionais hipotéticos.

         NA NOSSA PROPOSTA, NA QUAL A MORADIA É DEFINIDA COMO UM EMBRIÃO ARQUITETÔNICO E 
URBANÍSTICO, AS QUALIDADES FUNCIONAIS, TECNOLÓGICAS, DE CONFORTO E DE BELEZA INTEGRANTES DA 
UNIDADE RESIDENCIAL, DEVEM SER A GARANTIA DE QUE ESSAS SE REFLETIRÃO E SE TRANSFERIRÃO PARA O 
CONJUNTO DAS UNIDADES. PARA ASSEGURAR ESTE IMPORTANTE RESULTADO, ALGUMAS DECISÕES ESTRA-
TÉGICAS POR OCASIÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA UNIDADE FORAM TOMADAS, POR TEREM SIDO 
CONSIDERADAS DECISIVAS.

 

São eles:

-  ESTRATÉGIAS COMPOSITIVAS representadas nos desenhos ao lado.

-  Que a MORADIA deva se “resolver” - na sua totalidade – dentro dos limites do lote. Com isto, quer se evitar 
casos – reais - como os de conjuntos habitacionais que, com o passar do tempo, foram sofrendo transformações 
radicais em sua morfologia e funcionalidade iniciais pelo aparecimento dos “puxados”, dos acréscimos, dos 
abrigos para carros nos recuos obrigatórios, dos pequenos comércios integrados à habitação. Este fenômeno 
pode ocorrer de forma completamente desregrada e fortuita. 

-  Que a associação de várias unidades residenciais deve refletir e promover a “soma” das qualidades arquitetô-
nicas e urbanísticas da unidade. Isto significa que os conjuntos habitacionais resultantes da associação de várias 
unidades residenciais – independentemente de onde venham a ser implantados - devem configurar, obriga-
toriamente, conjuntos harmônicos, funcionais, com bons valores e qualidades paisagísticos, arquitetônicos e 
urbanísticos. Para pôr em prática esta nossa ideia, estamos apresentando uma proposta de MODELO TEÓRICO 
DE OCUPAÇÃO URBANÍSTICA. 

- Que fique garantido, através dessas decisões estratégicas, a qualidade de vida dos moradores da habitação 
e que esta possa estar assegurada nos diversos níveis de relacionamento: no familiar (dentro do lote), na vizi-
nhança (nas ruas e pequenas praças que unem os lotes) e no coletivo urbano (ou seja, no conjunto habitacional 
como um todo, nas áreas esportivas e recreativas, assim como no pequeno comércio que é inseparável destes 
aglomerados).

→ VERSATILIDADE

A- LOTE CONVENCIONAL

B- QUARTEIRÃO CONVENCIONAL B- CONJUNTO RESIDENCIAL

C- A CASA C- O EMBRIÃO ARQUITETÔNICO: 
A MORADIA

ESTRATÉGIA DE COMPOSIÇÃO

CONVENÇÕES

 LOTE
 RELAÇÃO SOCIAL
 BLOQUEIOS

CONCEPÇÃO

RUA VIA COMPARTILHADA

A- LOTE PROPOSTO

Como poderão ocorrer casos em que os terrenos escolhidos para 
implantação dos projetos pertençam à loteamentos tradicionais e/
ou à malha urbana consolidada – nas quais, em geral, predominam 
terrenos com a menor dimensão voltada para a rua – prevemos que, 
mesmo nesses casos, a adequação das moradias projetadas se dará 
de forma harmoniosa, estabelecendo boas relações espaciais/fun-
cionais com a vizinhança e com a rua. Se perda houver nesse proces-
so, ela se dará na organização geral do conjunto residencial, já que 
nosso projeto prevê – se aplicado na sua totalidade - ambientes e 
equipamentos de rua e de vizinhança planejados de forma a propi-
ciar aos moradores boa qualidade de vida .



ACESSO PEDESTRES

ACESSO AUTOMÓVEL
CERCAS - IN

TERVENÇÃO 

VERNACULAR

CASA TÉRREA

PLANTA DE COBERTURA
1:125

AXONOMÉTRICA

PLANTA BAIXA TÉRREO
1:125

ELEVAÇÃO FRONTAL
1:125

CORTE LONGITUDINAL
1:125

LOTE ÁREA = 127,74m²
EMBRIÃO ÁREA = 47,19m²

AMPLIADA ÁREA = 59,18m²

ELEVAÇÃO PÁTIO PRINCIPAL
1:125

ELEVAÇÃO DORMITÓRIOS
1:125

EMBRIÃO

AMPLIAÇÃO
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EMBRIÃO

AMPLIAÇÃO

ACESSO CASA TÉRREA

ACESSO CASA SOBREPOSTA

CERCAS - IN
TERVENÇÃO 

VERNACULAR

PLANTA BAIXA TÉRREO
1:125

ELEVAÇÃO FRONTAL
1:125

ELEVAÇÃO PÁTIO PRINCIPAL
1:125

CORTE LONGITUDINAL
1:125

CASA SOBREPOSTA
LOTE ÁREA = 127,74m²

EMBRIÃO ÁREA = 111,70m²
AMPLIADA ÁREA = 135,68m²

PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO
1:125

AXONOMÉTRICA

ELEVAÇÃO DORMITÓRIOS
1:125
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CASA SOBREPOSTA

CASA TÉRREA

TELHA DE FICROCIMENTO

ELEMENTO DE CONCRETO 
MOLDADO NO LOCAL: ARREMATE 

SUPERIOR DAS PAREDES

BLOCO DE CONCRETO PADRÃO

CAIXILHO DE CONCRETO

ELEMENTO DE VENTILAÇÃO: 
MADEIRA

PORTA DE MADEIRA PADRÃO

SISTEMA CONSTRUTIVO

CORTE DE PELE
1:25

AXONOMÉTRICA 
EXPLODIDA

A PARTICIPAÇÃO DO MORADOR 
 
Por outro lado, para evitar a monotonia de algumas soluções 
arquitetônicas e urbanísticas consideradas intocáveis a não ser 
por seus autores - propomos que os moradores possam inter-
ferir criativamente na sua unidade. O sonho da casa própria 
inclui isto: poder se organizar e adornar sua morada conforme 
seus anseios.  Assim é que cada um, cada grupo familiar pode-
rá intervir escolhendo, por exemplo, materiais para as cercas 
de divisa, para as pérgolas, para vedações, ou organizando seu 
próprio quintal, sua horta, sua churrasqueira além dos elemen-
tos habituais de livre escolha dos proprietários como pisos, re-
vestimentos de cozinhas e banheiros, cortinas etc.
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MODELO TEÓRICO DE OCUPAÇÃO URBANA

ESQUEMA COMPOSITIVO VISTA 1 VISTA 2 VISTA 3

V1
V2

V3

VIA COMPARTILHADA

VIA COMPARTILHADA

DILATAÇÃO PARA ULTRAPASSAGEM

DILATAÇÃO PARA ULTRAPASSAGEM

PRACINHA DE VIZINHANÇA

CONJUNTO RESIDENCIAL - MODELO TEÓRICO

ELEVAÇÃO GERAL


