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laje pré-fabricada treliçada, 
com somvreamento e 
captação de águas pluvias 
assegurado pela telha 
metálica

caixilho piso teto, recuado 
da fachada: proteção solar 
e estanqueidade

varanda: área para 
possível expansão

pátio interno (quintal) 
que permite melhor 
insolação e ventilação 
aos dormitórios

espaço para possível 
expansão na frente da 
habitação que pode abrigar 
um terceiro dormitório, 
garagem ou pequeno 
comércio/serviço local

fundação radier

gradil, mureta e pequeno 
recuo frontal: garantir 
privacidade e possibilidades 
diversas de apropriação: 
espaço de identidade

paredes de alvenaria 
estrutural 
blocos cerâmicos garantem 
melhor inércia térmica

abrigo caixa d´água, 
aproveitamento para 
incidência de maior 
luz e ar dentro da 
unidade habitacional
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UNIDADE EMBRIÃO

DA CASA À CIDADE
O projeto da unidade embrião 
proposto p CODHAB-Brasília 
foi pensado como a unidade 
formadora da cidade. A solução 
apresentada cria um conjunto 
urbano diversificado a partir do 
uso que se faz da área de ampliação: 
as variações ocorrem conforme a 
necessidade de seus habitantes. 
Por esse motivo, a área de expansão 
foi proposta na frente da unidade, 
onde pode ter diferentes usos: 
dormitório, garagem ou área para 
pequeno comércio ou serviços.

A solução formal partiu de um volume 
único, dividido longitudinalmente 
e deslocado, conformando dois 
blocos. Esse deslocamento permitiu 
a formação de um fluxo central, o 
aumento de superfície de fachada 
e o surgimento de áreas verdes que 
possibilitam uma melhor iluminação 
e ventilação dos cômodos. O núcleo 
hidráulico conforma-se como bloco 
único, reduzindo a quantidade de 
tubulações e otimizando a estrutura.

Assim, a unidade é entendida como 
embrião porque não gera apenas 
uma diversidade tipológica, mas 
também dá origem ao lote, à 
quadra e por extensão, à cidade, 
criando um conjunto compacto e 
diverso.

VOLUME ÚNICO

DESLOCAMENTO
> LUZ

CONFORMAÇÃO 
DE DOIS BLOCOS

FLUXOS, 
ILUMINAÇÃO, 
VENTILAÇÃO

SETORIZAÇÃO

PLANTA CASA TÉRREA
ESCALA 1:200

SEM EXPANSÃO COM EXPANSÃO PAV. TÉRREO
COM EXPANSÃO

PAV. SUP.
COM EXPANSÃO

PAV. TÉRREO 
SEM EXPANSÃO

PAV. SUP. 
SEM EXPANSÃO

PLANTA CASA SOBREPOSTA
PAV. TÉRREO
ESCALA 1:200

PLANTA CASA SOBREPOSTA
PAV. SUPERIOR
ESCALA 1:200
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