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Este projeto foi elaborado para o Concurso Público Nacional de Projeto de  Arquitetura para Habitação de Interesse Coletivo, seguindo o 
regramento especifico do Edital do Concurso 01/2017 da CODHAB, Código de Obras do DF e Legislação Vigente, para elaboração de 
Projetos de Arquitetura para habitação de interesse coletivo para o Distrito Federal, Brasil, no grupo 02 – UH 02 quartos, na categoria 1-
Habitação unifamiliar econômica (expansão para 03 quartos), com área máxima de 68,00m², num espaço amostral máximo de 128,00m².
 A escolha do partido arquitetônico com área total de 67,19m², foi determinada pelo uso eficiente do espaço, a partir da reflexão sobre a 
função de cada ambiente dentro da casa, como estes espaços são usados e como eles se conectam, numa solução lógica e racional.
Procurando criar um espaço enxuto e de qualidade, optamos pela implantação em módulos, dispostos em dois pavimentos sobrepostos, 
num desenho arquitetônico linear, simples e de fácil construção. 
A proposta arquitetônica foi planejada para o espaço amostral de 126,00m², em forma de “L” que cria um espaço para pátio, que pode ser 
utilizado para vaga de estacionamento ou recreação. As esquadrias estão voltadas para este pátio o que confere privacidade para a unidade, 
mesmo quando geminada. 
São utilizados 8 módulos de 3,00mx3,00m, sobrepostos e alinhados para facilitar a construção em blocos de concreto da família de 29cm. 
Acomodam sala de jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, banho e 2 dormitórios, sendo possível a ampliação de mais 1 dormitório, 
através da acomodação da lavanderia no espaço abaixo da escada. Desta forma, a ampliação se torna econômica e prática, dispensando 
mão-de-obra qualificada.
A modulação foi pensada a partir da possibilidade de adaptação da casa para uso de PCD, desta forma se planejou o banheiro e a 
lavanderia com as mesmas dimensões, na largura de 1,50m, para poder alternar a posição destes ambientes. Assim, a casa se torna 
acessível dispondo de banheiro e dormitório no térreo, além de espaço para circulação largo, com 1,20m e 1,50m, possibilitando o giro de 
360º do cadeirante.
Seguindo a diretriz da sustentabilidade, a proposta foi qualificada através do emprego de técnicas construtivas e elementos sustentáveis, 
como terraço verde, kit de aquecimento solar, efeito chaminé, iluminação zenital e floreiras, além do uso de elementos construtivos 
aparentes que dão identidade visual ao conjunto. 
O projeto, de construção racional que utiliza materiais simples, viabiliza a construção das habitações com baixo custo, mas com qualidade 
espacial. A repetição das esquadrias e das próprias paredes, sempre nas mesmas dimensões e posições, além do uso de materiais 
aparentes, como os próprios blocos e formas das lajes, geram economia na construção, uma vez que dispensam acabamentos como forros 
e revestimentos, que só foram utilizados nas áreas molhadas.
Aliado a preocupação com a racionalização do espaço, buscou-se proporcionar conforto aos ambientes e isso se dá através da boa 
qualidade espacial, iluminação e ventilação naturais, eficiência energética e econômica, empregados através da escolha de materiais e 
técnicas construtivas sustentáveis e eficientes.
A partir de uma planta baixa simples e inteligente, propôs-se uma edificação contemporânea, com qualidade visual e volumétrica. A 
preocupação com a fachada, com a identidade, a heterogeneidade e a descompactação do tradicional modelo da casa retangular, são 
pontos chaves na elaboração da   proposta, que apesar de compacta, dá liberdade e privacidade aos moradores, através do acesso 
independente, do pátio “interno”, numa edificação contemporânea econômica, porém, de qualidade.
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