
MINHA CASA TEM VIDA
A arquitetura para habitação coletiva tem 
sido abordada recentemente meramente 
como uma conta matemática. Busca-se 
fazer o mínimo com o mínimo de recursos.  
Programas como o Minha Casa Minha Vida 
têm replicado “fórmulas” para a habitação 
de maneira exponencial, sem preocupação 
com topografia, conforto, sustentabilidade, 
qualidade espacial, aspectos urbanos e hu-
manos.

MÁXIMO PROVEITO
A proposta aqui apresentada busca romper 
com esse paradigma e se inspira em uma 
arquitetura cuja prioridade, independente 
de classe social, é a humanidade, a decên-
cia e a qualidade espacial; ou seja, a própria 

definição de arquitetura. Surgiu assim o de-
safio de se brincar com o máximo, respeit-
ando as limitações econômicas.

QUEBRA DA MONOTONIA
O partido proposto permite diversidade 
espacial, variedade arquitetônica e 
flexibilidade habitacional. O combate à 
monotonia e morosidade urbana é essen-
cial para se propor uma mudança qualita-
tiva da paisagem, fortalecendo um grupo, 
incentivando o convívio, ampliando conse-
quentemente a segurança local, propondo 
a preservação dos espaços e instigando a 
busca do querer mais. Uma legítima acupun-
tura urbana, onde o benefício não é apenas 
a supressão do déficit habitacional, mas a 
extinção da letargia do cotidiano, do fim do 

piloto automático de sobrevivência, e o in-
centivo à vivência, à inclusão do prazer, do 
respeito, de orgulho do meio onde vive, o 
despertar para a dignidade, para o respeito 
do privado e do público, e acima de tudo, a 
permissão para sonhar e respirar vida.  

CONVÍVIO E AMPLITUDE
Levando em consideração a limitação im-
posta pelo programa da área por habitação, 
fica clara a necessidade de se ampliar o 
espaço habitável para além dos limites das 
quatro paredes e abraçar os espaços de 
convívio como uma extensão da própria 
casa. Tendo isso como fio condutor, uniu-se 
todas as áreas verdes, respeitando os lim-
ites e afastamentos de cada lote, ampliando 
intensamente os espaços comuns e pos-

sibilitando assim a criação de um grande 
parque linear, uma enorme área de con-
vívio, uma revigorante extensão da sala 
de estar que se alonga para uma bucólica 
“varanda”, trazendo a escala do verde para 
dentro da habitação e dos habitantes. A inte-
gração dos afastamentos dos lotes remete à 
Unidade de Vizinhança, acrescentando uma 
gentileza urbana na união das partes. Como 
resultado, a alameda verde se torna uma 
praça de praças, onde pequenos mundos 
comungam um universo.
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Foram estudadas três opções de ocupação dos lotes, tendo como ponto de partida a limitante norma 
do COE/DF que exige uma vaga para cada unidade, além das questões de economicidade e prazo. 
Priorizou-se o melhor custo-benefício (C); ou seja, a opção que prioriza as áreas verdes, o pedestre e 
o ciclista em detrimento do carro e das áreas asfaltadas. Ao propor a garagem semi-enterrada para os 
lotes, entende-se que o custo pouco maior se justifica pelo número muito maior de famílias atendidas, 
bem como pelas qualidades estéticas, espaciais, sociais e ambientais possibilitadas.

ESTUDO DE OCUPAÇÃO DO NÍVEL TÉRREO
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AFASTAMENTO OBRIGATÓRIO (5m) ÁREA VERDE MÍNIMA
(TX. DE PERMEABILIDADE 30%)

POTENCIAL ÁREA DE PROJETO

O partido adotado para os edifícios dos conjuntos tem na versatilidade da forma sua característica 
principal, através da adição e subtração de módulos, que se traduzem em apartamentos. Dentro de 
um mesmo conceito, sistema construtivo e modulação propostos, cria-se a possibilidade de derivar 
até nove tipologias distintas, as quais viabilizam ampla adequação à diferentes lotes e necessidades 
individuais de conforto ambiental. Essa diversidade cria grande riqueza visual e espacial, instigando 
curiosidade através de ângulos, eixos e perspectivas inusitadas, e fugindo da previsibilidade e estag-
nação de uma implantação repetitiva e rigorosa. Apesar do pátio central, uma constante em todas as 
variações, a quantidade de unidades por edifício torna-se mutável, permitindo a criação de prédios 
mais ou menos densos de acordo com as intenções e necessidades de cada lote. 

PARTIDO

A área de projeto da quadra 700 do Sol Nacente engloba 3 conjuntos (F,G,H) e 14 lotes no total. Apesar 
da proposta considerar e trabalhar com cada lote individualmente, além de permitir eventual separação 
física entre eles, entende-se que o potencial arquitetônico e urbanístico jaz na compreensão do todo 
como um grande conjunto habitacional. 

Foram respeitados os afastamentos obrigatórios de cada lote, bem como suas taxas de ocupação e 
áreas máximas de construção. As áreas verdes remanescentes, uma vez vistas como uma só, permi-
tem a visualização de um grande parque linear, que atravessa e une os três conjuntos, sem no entanto 
desrespeitar a individualidade de cada lote.

IMPLANTAÇÃO

O jogo de cheios e vazios das projeções das edificações é ampliado e repetido nas fachadas, que 
respeitando a mesma modulação e malha estrutural permitem também a variação tipológica tridimen-
sional. Ao adicionar ou subtrair unidades habitacionais no nível térreo, é possível quebrar ou ampliar 
a continuidade do pilotis, criando espaços mais intimistas em determinados lotes ou estabelecendo a 
continuidade do vazio entre eles. Soma-se a esta diversidade a dança de luz e sombras criada nas 
fachadas, através do uso de placas levemente inclinadas como fechamento das unidades. Estraté-
gicas explosões de cor enriquecem o visual da paisagem e do conjunto habitacional, e ajudam na 
identificação de cada prédio. O resultado é uma estimulante topocepção, resultante da variação de 
cor e forma das fachadas bem como da interação espacial das edificações tanto entre elas quanto 
com o entorno da cidade.

VARIAÇÃO TIPOLÓGICA
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Se as vagas no nível térreo limitariam o número de unidades a uma quantidade muito abaixo do po-
tencial dos terrenos, ao propor a garagem semi-enterrada para cada um deles acerta-se duas vezes: 
maximiza-se o número de famílias atendidas, visto que uma vaga é igual a uma unidade de acordo 
com o COE/DF, e libera-se o nível térreo para criação do parque, de “sub-praças”, pátios e pilotis.

Para completar, a criação de uma modulação e malha estrutural que viabiliza a alta diversidade 
de edifícios utilizando e brincando com os mesmos elementos construtivos permite a criação de um 
conjunto heterogêneo, que preza pela surpresa e variedade em detrimento da monotonia, pela adap-
tabilidade e maximização em detrimento da rigidez e do desperdício.

SITUAÇÃO/COBERTURA
ESCALA 1:2500
1



SUBSOLO | CONJUNTO G LOTE 2
ESCALA 1:400
1

TÉRREO | QUADRA 700 | F, G, H
ESCALA 1:900
2

0 5 10 30

2

H
F

2 231 1 1

4
4

6

3
3

54

A

A

B B

01

07

08

10

02

0403

06

09

09

LEGENDA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ENTRADA/SAÍDA GARAGEM SEMI-ENTERRADA
HALL DE ACESSO / CIRCULAÇÃO VERTICAL
DEPÓSITO / MATERIAL DE LIMPEZA
CAIXAS DE CORREIO / QUADRO DE ENERGIA
VAGAS GARAGEM (33)
TALUDE (VENTILAÇÃO GARAGEM SEMI-ENTERRADA)
VAGA TÉRREA (P.N.E.)
UNIDADE TIPO 4 (ADAPTADA P.N.E.)
UNIDADE TIPO 5
UNIDADE TIPO 2
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Foi estabelecida uma modulação e malha estru-
tural que permitisse flexibilidade na configuração 
das plantas dos apartamentos, atendendo assim a 
vários formatos de integração familiar. No total, cin-
co modelos de apartamentos foram propostos, 
incluindo uma tipologia específica adaptada para 
P.N.E. (sempre localizada no térreo dos edifícios de 
modo a garantir o acesso e atender à NBR9050). 
Todas as tipologias cumprem integralmente os cri-
térios de funcionalidade e eficiência bem como 
atendem às dimensões mínimas e áreas (mínimo de 
41m² úteis e máximo de 68m² no total) estabele-
cidas pelo programa de necessidades, além de se 
adequarem às diretrizes do Programa Minha Casa 
Minha Vida.
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PAVIMENTOS TIPO | QUADRA 700 | F, G, H
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CONJ. F LT. 1 = TIPOLOGIA 1 = 18 UNIDADES + 2 TÉRREAS = 20
CONJ. F LT. 2 = TIPOLOGIA 2 = 24 UNIDADES + 2 TÉRREAS = 26
CONJ. F LT. 3 = TIPOLOGIA 3 = 24 UNIDADES + 2 TÉRREAS = 26
CONJ. F LT. 4 = TIPOLOGIA 4 = 27 UNIDADES + 2 TÉRREAS = 29
CONJ. F LT. 5 = TIPOLOGIA 2 = 24 UNIDADES + 2 TÉRREAS = 26
CONJ. F LT. 6 = TIPOLOGIA 1 = 18 UNIDADES + 2 TÉRREAS = 20
CONJ. G LT. 1 = TIPOLOGIA 2 = 24 UNIDADES + 2 TÉRREAS = 26

CONJ. G LT. 2 = TIPOLOGIA 5 = 21 UNIDADES + 3 TÉRREAS = 24
CONJ. G LT. 3 = TIPOLOGIA 3 = 24 UNIDADES + 2 TÉRREAS = 26
CONJ. G LT. 4 = TIPOLOGIA 2 = 24 UNIDADES + 2 TÉRREAS = 26
CONJ. H LT. 1 = TIPOLOGIA 3 = 24 UNIDADES + 2 TÉRREAS = 26
CONJ. H LT. 2 = TIPOLOGIA 6 = 21 UNIDADES + 2 TÉRREAS = 23
CONJ. H LT. 3 = TIPOLOGIA 1 = 18 UNIDADES + 2 TÉRREAS = 20
CONJ. H LT. 4 = TIPOLOGIA 2 = 24 UNIDADES + 2 TÉRREAS = 26

PIOR ORIENTAÇÃO: PREFERÊNCIA POR CORREDORES E/OU POUCAS ABERTURAS
MELHOR ORIENTAÇÃO: FACHADAS CONTÍNUAS E MUITAS ABERTURAS

A preocupação com o conforto e responsabilidade ambiental foi uma cons-
tante no projeto. Buscou-se o aproveitamento de recursos naturais, correta 
orientação das fachadas e presença nos edifícios de iluminação e ventilação 
natural. Nesse sentido, buscou-se sempre expor a menor área de fachadas 
para noroeste e as maiores fachadas para o sudeste, sem deixar de priorizar 
a dinâmica espacial. Mesmo em menor quantidade, buscou-se amenizar as 
fachadas com pior orientação com corredores de circulação, aliados ao estraté-
gico plantio de árvores como formas de amenizar a incidência solar direta, além 
do aproveitamento do sombreamento das edificações adjacentes. No âmbito 
sustentável, a criação do cinturão verde contribui diretamente para a melhora 
microclimática, com a redução do calor através do sombreamento dos espa-

ços; da umidificação do ar pela evapotranspiração das copas; da diminuição da 
poluição sonora; da melhoria da qualidade do ar; sem falar da redução das in-
cômodas ilhas de calor. A camada vegetal permite ainda o bloqueio da radiação 
direta ao mesmo tempo que possibilita a entrada de luz natural e da ventilação 
refrescada. A ventilação cruzada é possível em todas as unidades, ampliando 
a sensação de conforto dos usuários. O uso de elementos pré-fabricados 
representa a busca pela redução do desperdício nas obras, enquanto a coleta 
de águas pluviais viabiliza o seu reuso para diferentes finalidades. Placas so-
lares instaladas na cobertura de cada edifício contribuem para a redução dos 
gastos com energia.

ESTRATÉGIAS SUSTENTÁVEIS

A inclusão do verde como um dos elementos norteadores no projeto de habita-
ção social, aliado à criação de espaços de convívio tais quais praças, pátios e pi-
lotis, é uma quebra de paradigma que se traduz em humanismo. O humanismo 
tem na preocupação pelo bem-estar humano, tanto físico quanto psicológico, 
seu eixo central. Seus efeitos transcendem desde os aspectos de beleza até os 
sustentáveis, passando por dimensões sensoriais, emocionais, psicológicas e 
físicas. A preocupação em aliar as escalas bucólica e gregária como uma exten-
são da escala residencial transforma a experiência de morar, indo além do espa-
ço habitacional privado. O parque, o jardim, a praça, o pilotis, todos também se 
tornam “casa”. Gregário e bucólico, juntos, permitem um alívio da realidade, um 
senso de comunidade, de interação, integração e inserção social.

ESCALA BUCÓLICA + GREGÁRIA
Com o foco em economicidade e rapidez, variáveis fundamentais para a viabi-
lidade do projeto, o sistema construtivo proposto no projeto é composto de pou-
cos elementos, que usados repetidas vezes e de forma variada permitem que 
a construção seja erguida com agilidade, precisão e baixo custo. Os pilares 
e as vigas do corpo do edifício são todos dimensionados igualmente, seguindo 
uma modulação padrão e podendo ser pré-moldados, evitando desperdícios 
na obra. As paredes internas são de gesso acartonado, que possibilita também 
agilizar a construção, sem perdas, e alivia a carga estrutural. As áreas molhadas 
foram concentradas, reduzindo os custos de instalação e infraestrutura predial. 
A vedação externa nas fachadas principais é feita com placas pré-moldadas, 

com apenas três variações de tamanho. Sua instalação é feita seguindo o ân-
gulo do gabarito, criando assim toda a expressão plástica e movimentação 
nas fachadas através de um jogo de luz e sombra ao longo de todo o dia. Um 
mesmo modelo de esquadria, em um único tamanho, é utilizado em todas as 
fachadas principais. Instalando uma, duas ou três juntas, diferem-se também 
os ambientes: cozinha, dormitórios e sala. Nas fachadas secundárias, onde se 
tem o corredor de circulação, novamente buscou-se usar a repetição de poucos 
elementos de fechamento, consistindo de um tipo de esquadria alta e cobogós, 
para garantir a ventilação cruzada e sempre com a preocupação sob o aspec-
to econômico e de conforto ambiental. 

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS



PAVIMENTO TIPO | CONJUNTO G LOTE 1
ESCALA 1:250
1

UNIDADE TIPO 1 | 2 QUARTOS
ESCALA 1:150 | ÁREA TOTAL = 57,20m²
A UNIDADE TIPO 2 | 2 QUARTOS

ESCALA 1:150 | ÁREA TOTAL = 54,70m²
B UNIDADE TIPO 3 | 2 QUARTOS

ESCALA 1:150 | ÁREA TOTAL = 59,20m²
C UNIDADE TIPO 4 | ADAPTADA

ESCALA 1:150 | ÁREA TOTAL = 59,20m²
D UNIDADE TIPO 5 | 3 QUARTOS

ESCALA 1:150 | ÁREA TOTAL = 68,00m²
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SALA   (ÁREA ÚTIL = 22,50m²)
BANHEIRO  (ÁREA ÚTIL = 2,25m²)
DORMITÓRIO 1 (ÁREA ÚTIL = 8,00m²)
DORMITÓRIO 2 (ÁREA ÚTIL = 8,00m²)
COZINHA  (ÁREA ÚTIL = 4,00m²)
ÁREA DE SERVIÇO (ÁREA ÚTIL = 3,40m²)

ÁREA ÚTIL TOTAL =  48,15m²
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SALA   (ÁREA ÚTIL = 17,20m²)
BANHEIRO  (ÁREA ÚTIL = 2,70m²)
DORMITÓRIO 1 (ÁREA ÚTIL = 7,70m²)
DORMITÓRIO 2 (ÁREA ÚTIL = 8,20m²)
COZINHA  (ÁREA ÚTIL = 6,20m²)
ÁREA DE SERVIÇO (ÁREA ÚTIL = 3,00m²)

ÁREA ÚTIL TOTAL =  45,00m²
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SALA   (ÁREA ÚTIL = 20,20m²)
BANHEIRO  (ÁREA ÚTIL = 2,25m²)
DORMITÓRIO 1 (ÁREA ÚTIL = 11,60m²)
DORMITÓRIO 2 (ÁREA ÚTIL = 9,90m²)
COZINHA  (ÁREA ÚTIL = 3,75m²)
ÁREA DE SERVIÇO (ÁREA ÚTIL = 3,00m²)

ÁREA ÚTIL TOTAL =  50,70m²
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SALA   (ÁREA ÚTIL = 20,60m²)
BANHEIRO  (ÁREA ÚTIL = 3,00m²)
DORMITÓRIO 1 (ÁREA ÚTIL = 10,40m²)
DORMITÓRIO 2 (ÁREA ÚTIL = 9,90m²)
COZINHA  (ÁREA ÚTIL = 3,75m²)
ÁREA DE SERVIÇO (ÁREA ÚTIL = 3,00m²)

ÁREA ÚTIL TOTAL =  50,65m²
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SALA   (ÁREA ÚTIL = 21,20m²)
BANHEIRO  (ÁREA ÚTIL = 2,70m²)
DORMITÓRIO 1 (ÁREA ÚTIL = 7,80m²)
DORMITÓRIO 2 (ÁREA ÚTIL = 7,50m²)
DORMITÓRIO 3 (ÁREA ÚTIL = 9,90m²)
COZINHA  (ÁREA ÚTIL = 6,70m²)
ÁREA DE SERVIÇO (ÁREA ÚTIL = 3,00m²)

ÁREA ÚTIL TOTAL =  58,80m²


