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identidade, flexibilidade e sustentabilidade
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Partimos da premissa que os projetos para 
habitações unifamiliares e casas sobrepostas 
serão destinados a ocupar vazios urbanos gerados 
a partir de áreas que foram regularizadas ou que 
precisam ser adensadas, ou seja, que 
provavelmente estarão inseridas em uma 
comunidade. Portanto é importante que as 
construções sejam flexíveis e possuam um 
projeto formal e estético adaptável e identificado 
com o entorno.

Escolhemos a opção casa sobreposta com dois 
quartos em função do tamanho médio das famílias 
do Distrito Federal e sua Região Metropolitana, de 
3,5 habitantes por domicílio, desta maneira 

atenderemos ao máximo de população em duas 
habitações por lote. A opção de expansão 
proposta possibilitará agregar mais conforto para 
os habitantes ou até mesmo espaços de trabalho 
(prestação de serviços ou comércio), 
flexibilizando os espaços mínimos, dentro de uma 
estrutura pré-determinada. Desta maneira 
evitaremos futuras construções desordenadas.

O conceito principal do partido é a 
sustentabilidade. Para minimizar os impactos 
ambientais propusemos concentrar a edificação 
no centro do lote liberando duas faixas de terreno: 
o recuo frontal e de fundos. Ao projetar o recuo 
frontal sem muros pretendemos garantir a 

permeabilidade, ampliar a área de vivência 
comunitária, possibilitar a guarda de automóveis, 
e criar fachadas vivas proporcionando mais 
espaço comum e segurança aos transeuntes.

O projeto proposto atende ao Programa Minha 
Casa Minha Vida e as diretrizes das seguintes 
normas e legislações: Norma de Desempenho- 
NBR 15.575; Norma de Acessibilidade- NBR 9050; 
Lei de Uso e Ocupação do solo do Distrito Federal; 
Código de Obras e Posturas do Distrito Federal; 
Norma de Desempenho Térmico de 
Edificações-NBR 15.220; e o Programa Nacional 
de Eficiência Energética em Edificações- PROCEL 
EDIFICA.

definição de um terreno de 
8,5x15m (127,5m² de área). 

01.

definição de duas áreas não 
ocupadas: um recuo de fundo 
para atividades da casa e um 
recuo frontal para as 
entradas e as vagas. Esses 
recuos delimitam, entre si, a 
área da edificação

setorização da planta da 
casa em uma parte de 
serviço, uma íntima e uma 
social, posicionando esta 
última no centro.

acréscimo de um pátio 
interno propiciando maior 
ventilação, além do espaço 
para o terceiro quarto.

02.

03.

04.

adição da caixa de escada 
na volumetria final, 
possibilitando acesso à casa 
sobreposta, ao mesmo 
tempo em que divide os 
lotes

05.

Partimos das premissas de fácil execução, 
modulação e economicidade
sistema de alvenaria estrutural com blocos de 
cimento e lajes pré-moldadas. Os ambientes 
foram dimensionados obedecendo a modulação 
dos blocos de cimento (14X29X19) cm, que 
também orientaram a dimensão das aberturas e 
esquadrias. Foram acrescentadas duas vigas 
de concreto para permitir a flexibilização dos 
usos dos espaços internos.

As instalações foram otimizadas ao máximo: 
os ambientes de serviço foram localizados 
próximo à rua economizando o acesso dos 
serviços de água, luz e gás, que entram direto 

na unidade inferior e sobem com total 
independência pela empena divisória dos lotes, 
ao lado da escada, para a unidade superior; as 
caixas d’água de polietileno com 1.500 litros 
cada foram localizadas sobre a laje e 
descobertas para facilitar a manutenção e as 
instalações dos painéis solares. O 
abastecimento de água e gás e, o esgotamento 
do serviço e da cozinha serão distribuídos sob 
as bancadas, onde será feito um enchimento 
para armazenar as tubulações, tipo uma 
“bancada técnica”, que poderá ser pré-fabricada 
otimizando os processos no canteiro de obras.

A coberta proposta é de baixo custo e fácil 

execução, em telha de fibrocimento com as 
características da telha TopComfort da Brasilit 
que é pigmentada na cor branca e tem 
propriedades térmicas que refletem os raios 
solares e proporcionam uma diminuição da 
temperatura interna economizando energia e 
dando sustentabilidade ao meio ambiente. 
Projetamos a estrutura de apoio da telha em 
treliça metálica com baixo peso, pré-fabricada e 
de fácil montagem.

As esquadrias externas, em alumínio, 
possuem um guarda-corpo em veneziana fixa e 
um sistema de basculantes articuladas de 
alumínio e vidro que controlam a ventilação e 

proporcionam iluminação. Estas esquadrias 
basculantes têm a função de grade para 
aumentar a segurança. Projetamos aberturas 
verticalizadas para economizar vergas 
estruturais e diminuir custos.

A varanda da unidade superior e o segundo 
lance da escada de acesso foram projetados em 
estrutura metálica para facilitar a execução no 
canteiro de obras e liberar a varanda do 
pavimento térreo de interferências estruturais. 
O primeiro lance da escada em pré-moldado de 
concreto tem múltiplas funções abrigando os 
reservatórios de gás, medidores, e servindo de 
divisão de lotes.
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planta | planta |

ambientes
1. estar | jantar

2. área de serviço
3. cozinha

4. quarto 1
5. banheiro
6. quarto 2

7. jardim de inverno
8. área de expansão

9. quintal

unidade térrea unidade superior

laje volterrana

forro | wc

alvenaria de tijolo
cimentício | 9cm

alvenaria de tijolo
cimentício + pintura | 14cm

laje volterrana

forro | wc

vigas em cimento

alvenaria de tijolo
cimentício | 14cm

escada de alvenaria

escada metálica
+ varanda

vagas em univerde

áreas de jardim

platibanda

fosso de ventilação

cobogós

estrutura metálica
para coberta

telha topcomfort
brasilit

placa fotovoltaica


