
Simplicidade, facilidade e realidade são os pilares 
que norteiam a proposta apresentada. Tendo em 
vista a demanda de uma célula habitacional que 
possa ser expandida na própria unidade, assim como 
numa outra sobreposta, de uso independente, ainda 
mais que essas unidades autônomas devem partir 
do pressuposto que podem ser implantadas cada 
uma em lotes independentes, em lugares diferentes, 
não em conjunto, mas de modo isolado e que 
devem ser de custo muito baixo, buscamos então, 
desenvolver, um modelo enxuto, de baixa variação 
de mão-de-obra, poucos e precisos materiais, e 
de construção racional e rápida que gerasse uma 
arquitetura pautada na responsabilidade com a 
cidade e com a realidade do uso urbano do espaço. 
Partimos baseados na ideia de um lote máximo de 
128m², o valor de 72 mil reais como custo fi nal por 
unidade, decidimos que desenvolveríamos o projeto à 
partir de uma ideia de implantação que propiciasse 
um uso diverso na área frontal do lote (optamos 
por um genérico, plano, de 8m X 16m – frente X 
fundos), onde a família que ali habite possa defi nir 
da melhor forma como usar. E que a escolha de 
materiais bases para parede, piso e teto, fossem com 
texturas simpáticas e que tivesse, essencialmente, 
efi ciência em termos da transmissão termo-acústica. 
Pois desenhar algo que resolva a técnica e a estética 
de modo combinado é um fator importantíssimo 
tendo em vista as condicionantes econômicas.  
Materiais.
Para as paredes optamos pela alvenaria estrutural 

cerâmica, sistema que propicia mais rapidez na 
execução da obra, por ser um tijolo leve, entrega 
melhor desempenho térmico, absorve menos água, o 
seu processo de fabricação emite menos CO2 que o de 
concreto, a geometria dos blocos propicia a passagem 
de tubulações de elétrica e hidráulica de modo fácil 
sem desperdício de material e tempo de obra. A laje 
escolhida é do tipo painel, o que agiliza a construção 
e o uso dela aparente já é uma prática consagrada. 
No piso nas áreas de sala e dormitórios optamos por 
cimento queimado, que é de fácil e rápida execução 
e alta durabilidade, nas áreas molhadas revestimento 
cerâmico tanto no piso como nas paredes onde há 
maior incidência de água, paredes da área do chuveiro 
e logo acima da pia na área da cozinha. Como caixilhos, 
utilizamos portas em madeira nos dormitórios (tanto 
o que deverá ser construído quando o que poderá 
ser ampliado) com bandeira basculante em vidro 
translúcido e incolor, solução essa que se repete nas 
janelas e na porta da sala que são em alumínio branco 
com vidro transparente e translúcido. Nas áreas 
externas usamos um piso 90 X 90cm em concreto 
poroso o que contribui com a permeabilidade do solo, 
nas áreas onde não colocamos o piso indicamos 
a plantação de grama, como área ajardinada.

Tipologias.Unidades com até dois dormitórios.
O desenho das tipologias partiu da resolução das 
áreas molhadas dentro da modulação do sistema 
construtivo, de modo a aproximar e concentrar 
a infraestrutura hidráulica em uma única parede 

eprumada (no caso das casas sobrepostas), o que 
otimiza todo o sistema de hidráulica e esgoto, além 
da disposição do layout fi car mais interessante. 
Com isso resolvido, deixamos integrada a cozinha 
a sala de estar e optamos em deixar como área a 
ser expandida o espaço logo atrás da sala de estar 
e o dormitório a ser entregue na aquisição da casa 
(seja ela unifamiliar ou casas sobrepostas) localiza-
se mais ao fundo, alinhado à lavanderia. Isso resolve 
alguns problemas, seja de ordem construtiva pois já 
oferecemos todos os panos de lajes, fazendo com que 
a ampliação seja simplifi cada acrescendo só alvenaria 
e um caixilho, tendo em vista que entregaremos com 
todos os pontos elétricos montados e de ordem de 
vizinhança. Com isso, nas casas sobrepostas evitamos 
um confl ito na hora da ampliação da unidade, seja ela 
a do térreo ou do superior haveria um entrave pois, por 
exemplo, o morador do andar superior para ampliar 
precisaria construir a laje de piso e a cobertura, o que 
proporcionaria a construção imediata do teto do vizinho 
do inferior, benefi ciando-o ou mesmo incomodando, 
já o morador do térreo, ampliando, construiria o piso 
do superior, além de toda uma dinâmica pesada de 
obra a ser gerenciada pelo morador. Construindo 
essa laje entre a sala e o dormitório resolvemos esse 
embate e geramos um espaço novo de múltiplo uso, 
que num primeiro momento pode ser uma varanda 
em ambas tipologias, um estar coberto. Além disso 
todas as unidades em planta são iguais, o que difere 
é a presença da escada nas casas sobrepostas que 
locamos na fachada, escada essa em concreto pré-
fabricado, apoiada sobre perfi s metálicos engastados 

na laje. A planta está dimensionada dentro dos 
padrões construtivos da alvenaria cerâmica estrutural, 
normas específi cas de acessibilidade, contendo assim 
espaços confortáveis com aberturas generosas que 
propiciam ventilação e iluminação natural constantes.

Imprevisibilidade / realidade.
O entendimento conceitual de que mesmo sendo 
uma unidade de baixo custo, o morador deve ter 
espaços para de estar abertos, confortáveis para o 
ócio dele e de sua família, além de ter a possibilidade 
de ter um carro e sua casa ter espaço para guarda-
lo, foi elemento norteador deste projeto. Na área 
frontal deixamos um recuo de 5.55m onde pode ser 
utilizado das mais diversas formas possíveis, como 
também é espaço sufi ciente para duas vagas de 
carro. Achamos melhor proporcionar de uma forma 
inteligente espaços como esse do que ignorar 
a realidade. Segundo o Jornal Nexo, em 2016, a 
relação habitante X carro é de 2.5 em Brasília. Como 
também prevemos um gradil modulado, removível, 
em alumínio branco, leve que de pronto sugere uma 
relação mais próxima da cidade que delimita o 
terreno dos moradores mas demonstra o desejo de 
pertencimento e integração da casa com a cidade.

Casa unifamiliar sem 
ampliação - Pátio sendo 
utilizado como lazer infantil.

Casa unifamiliar com 
ampliação - Pátio sendo 
utilizado como lazer e garagem.

Casas Sobrepostas som 
ampliação - Pátio sendo utilizado 
como garagem para dois carros.

Casas Sobrepostas com 
ampliação - Pátio sendo utilizado 
como lazer.

TELHA TERMOACÚSTICA

CAIXA D´ÁGUA 1000L

CALHA METÁLICA

BASE COBERTURA EM BLOCO CERÂMICO
ESTRUTURAL E ENCHIMENTO

CALHA METÁLICA

RUFO METÁLICO

ALVENARIA ESTRUTURAL CERÂMICA

LAJE PAINEL

CAIXILHO EM ALUMÍNIO
COM VIDRO TRANSLÚCIDO

GRADIL EM TUBO METÁLICO

FUNDAÇÃO EM SAPATA CORRIDA 
DE CONCRETO

GÁRGULA METÁLICA

TELHA TERMOACÚSTICA

CALHA METÁLICA EM ZINCO

CAIXA D’ÁGUA EM POLIETILENO 
DE MÉDIA DENSIDADE - 1000L

BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL

LAJE PAINEL

CAIXILHO EM ALUMÍNIO BRANCO

GRADIL EM TUBO METÁLICO 

FUNDAÇÃO EM SAPATA CORRIDA

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR RESIDÊNCIAS SOBREPOSTAS

ABRIGO GÁS

ESCADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

MÃO FRANCESA METÁLICA

GUARDA-CORPO METÁLICO
COM TELA QUADRICULADA
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