
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL CODHAB
SOL NASCENTE/DF

INTRODUÇÃO 

A produção de habitação de interesse social no Brasil, desde quando passou a ser entendida como uma 
política social, adota padrões generalistas e com profunda defasagem tecnológica e formal. Parte-se do 
princípio, totalmente errôneo que, por se tratar de uma arquitetura de baixo custo, a única alternativa à 
ocupação informal e desordenada passa a ser a implantação de grandes conjuntos habitacionais 
monolíticos, áridos, sem maior cuidado estético e espacial, assim como a sua integração à dinâmica das 
cidades. Nesse sentido, o projeto idealizado busca uma nova abordagem, partindo do entendimento de 
que o déficit habitacional não se resume a uma questão quantitativa, mas trata-se, também, de uma 
questão qualitativa.

INTEGRAÇÃO

O partido proposto visa à integração das unidades com seu entorno imediado. O térreo é aberto em sua 
porção voltada para a rua. O espaço convida a comunidade para a apropriação do seu jardim descoberto e 
varanda frontal. O banco projetado é um elemento integrador do ambiente coberto e descoberto, uma vez 
que abriga quem está voltado a qualquer um deles.

O cobogó faz a interface entre o público e o privado ao revelar sutilmente a dinâmica interna do edifício, 
onde se desenvolvem jardineiras sobre a laje da garagem, salão de festas, administração e, também, 4 
(quatro) unidades habitacionais ao fundo, sendo 2 (duas) delas adaptadas para PNE. Todas as demais 
unidades são adaptáveis e há um cômodo onde temos uma previsão de elevador.

SINGULARIDADE

Apesar de a solução ter sido desenvolvida para o lote 1 - conjunto J - quadra 700, a mesma é perfeitamente 
adaptável aos demais terrenos e atende, de forma plena, aos parâmetros urbanísticos exigidos. A ideia é 
que, se replicada em todos os terrenos, a solução se espelhe através da rampa da garagem, com o objetivo 
de utilizar apenas um muro no trecho entre dois condomínios.

Apesar de idênticas, as torres irão se diferenciar pela cor das suas espalas internas e pela numeração na 
fachada do térreo. O espelhamento das torres abre novas fachadas aos transeuntes e, com isso, retira a 
monotonia característica dos conjuntos habitacionais tradicionais.

O partido adotado é advindo do deslocamento das unidades justapostas, proporcionando, assim, a 
diferenciação de planos, a desconstrução da aparência de monólito e o tratamento das 4 (quatro) fachadas 
com igual importância estética. Assim, a circulação horizontal resultante assume o importante papel de 
elemento organizador do espaço.

IMPLANTAÇÃO GERAL
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SUBSOLO
escala gráfica 0 2 51 10m

LEGENDA

1. acesso pedestres
2. acesso veículos
3. varanda frontal
4. banco
5. i.s. p.n.e.
6. administração
7. salão de festas
8. unidade adaptada
9. unidade adaptável
10. circulação vertical
11. rampa garagem
12. jardineira
13. jardim frontal
14. reservatório inferior

TÉRREO LOTES 1 E 2 QUADRA 700 CONJUNTO J
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SUSTENTABILIDADE

No que se refere as unidades, temos nos quartos e sala 
aberturas verticais para melhor aproveitamento da luz 
solar durante o dia, bem como para ampliar as 
perspectivas da rua, inclusive, para quem está sentado ou 
deitado.

A prateleira de luz e a laje da varanda atuam como brises 
horizontais. A prateleira reflete a luz solar para o teto, 
ampliando a iluminação natural do mesmo e, em conjunto 
com a laje das varandas, protege os cômodos da radiação 
solar excessiva. A esquadria entre a prateleira e a laje 
também pode ser aberta de forma totalmente 
independente, permitindo controlar a aeração dos 
ambientes.

Na porção voltada para a cozinha, sala de jantar e 
banheiro, temos uma esquadria horizontal alta retornada 
para os vazios da circulação horizontal. Estes elementos 
em conjunto permitem a ventilação cruzada da unidade e a 
dissipação do calor através do efeito chaminé. Os cobogós 
da área de serviço permitem a ventilação e iluminação 
permanentes do cômodo. Com isso, temos maior 
economia de energia, pois tais soluções diminuem a 
necessidade de luz artificial durante o dia e da utilização de 
meios artificiais para resfriamento do edifício, como 
ventiladores e aparelhos de ar-condicionado.

Em relação à taxa de permeabilidade, as diretrizes 
urbanísticas estabelecem 30% de área permeável. A 
proposta extrapola esse parâmetro ao atender a 35% de 
área permeável, no pior caso. Além disso, toda a área 
impermeabilizada sobre a laje do subsolo será tratada com 
jardineiras. A cobertura contará com placas solares para 
captação da energia solar e haverá captação de água 
pluvial para reuso nos jardins.

ECONOMICIDADE

Além de todos os todos os parâmetros do item SUSTENTABILIDADE, temos:

O subsolo utilizado como garagem de veículos acontece sob a torre, aproveitando 
fundações e pilares da mesma, sem deslocamento do seu perímetro. O espelhamento 
pela rampa também visa à economia do conjunto por quarteirão, caso sejam construídos 
de dois em dois.

As unidades tipo foram projetadas de modo a atender o melhor custo-benefício possível 
em se tratando de habitação popular. São 8 (oito) unidades por pavimento que, se não são 
adaptadas, poderão ser adaptáveis sem quebra de paredes. A área total da unidades é de, 
aproximadamente, 53m². O número total de unidades é 28 (vinte oito).

O sistema construtivo escolhido foi concreto armado para os subsolos e pilotis. Não há 
nenhuma transição de pilar ou outro elemento que possa encarecer a estrutura. Já nos 
pavimentos tipo foi utilizada alvenaria estrutural. Isto porque, esse parece ser o sistema 
construtivo mais compatível com as condições de nossa cultura construtiva, tanto do ponto 
de vista de absorção e adequação de mão-de-obra, quanto das possibilidades de 
racionalização e redução de custos.
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CORTE
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LEGENDA

1. ventilação cruzada (efeito chaminé)
2. reservatório de água superior
3. placas para captação de energia solar
4. reservatório inferior
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