
1/5Habitação de Interesse Social

Concurso Público Nacional de Projeto de Arquitetura para

Brasília | DF2 Quartos

Partido Arquitetônico
Este projeto tem como premissas:

• O desenvolvimento de um modulo básico que pudesse ser 

ampliado futuramente pelo proprietário;

• O proprietário de uma unidade de 2 quartos, pode ampliar num 

terceiro quarto ou suíte;

• Uso de materiais comuns na região do Distrito Federal visando 

baratear a construção e facilitar a adaptação das unidades 

pelos futuros moradores; 

• Uma construção rápida que pudesse atender um publico 

carente de habitação no menor espaço de tempo;

Implantação
• O modulo e suas variações foi  desenvolvidos num terreno 

base de 7,5 x 17,10 m;

• Terrenos mais estreitos aumentam a produtividade do 

loteamento, uma vez ser necessário menor infra estrutura para 

um numero maior de casas;

• Os módulos foram implantados dentro do terreno faceando o 

limite o lote pela direita, 1,5 m pela esquerda e afastamento 

frontal de 5 m. Isto promove ao morador uma vaga de 

garagem ou o mesmo poderá incluir no seu projeto uma sala 
para comercio local

Unidade de 2 Quartos

• O modulo base de 2 quarto conta com sala, 2 quartos, 

banheiro, cozinha, área de serviço e varanda;

• A área molhada constituída por cozinha, banho e área de 

serviço foi inserida na frente da construção para diminuir o 

custo das instalações, uma vez que as tubulações e cabos 

percorrem uma distancia menor para atende-la;

• A sala ampla atende uma família maior, no caso de futuras 

ampliações;

• A bancada do banheiro está localizada do lado de fora e 

protegida por uma parede de gesso. Isto maximiza o uso, pois 

os dois ambientes podem ser usados contiguamente com 

privacidade garantida;

Das Variações
O modulo base de 2 quartos pode ser repetido sem qualquer 

alteração de planta ou área, nas seguintes proposições:

• Casa térrea

• Casa Térrea Geminada

• Casa Sobreposta ( Sobrado)

• Casa Sobreposta Geminada ( Sobrado Geminado)

Desenvolvimento social
• O projeto propõem a mistura de unidades de áreas 

diferentes numa mesma região, afim de criar um ambiente 

integrado entre os moradores;

• A entrega de um modulo base proporciona a oportunidade 

de melhora da unidade pelo morador. Isto faz com que as 

pessoas procuram melhorar o local onde moram e 

consequentemente a si próprio;

Memorial Descritivo
• Fundação : cintas baldrame em concreto

• Estrutura: alvenaria estrutural de 20 cm e laje maciça;

• Revestimento interno: Gesso Liso nas áreas secas e reboco 

nas áreas molhadas;

• Revestimento externo: Pintura impermeabilizante sobre a 

alvenaria estrutural e detalhe em reboco na fachada 

principal;

• Piso: cerâmica 40x40;

• Paredes: Pintura PVA nas áreas secas e meia parede de 

azulejo nas áreas molhadas;

• Cobertura: platibandas em alvenaria de 15 cm não estrutural 

e telhado de fibrocimento;

• Instalações Elétricas: em tubo galvanizado aparente sobre a 

alvenaria estrutural; 

• Hidráulicas: tubos de PVC;

• Aquecimento solar: placas fotovoltaicas e reservatório;
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Planta Baixa Cobertura

Perspectiva

Fachada Principal

Fachada Lateral Direita

Fachada Posterior

Corte Longitudinal

Corte Transversal

Fachada Lateral Esquerda

Casa Térrea Área (m2)

Sala 18,90

Quarto 2 9,49

Quarto 1 7,56

Cozinha 4,78

Area de servico 2,26

Varanda 1,43

Área de vassoura 44,42

Área ConstruÍda 60,76

Planta Baixa e Perspectiva da unidade de 3 quartos

Todas as versões do modulo de 2 quartos contam com 

vigas moldadas, junto com a laje maciça, para receber 

posteriormente laje pré-moldada e transformar a 

unidade de 2 quartos  em 3 quartos
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Perspectiva

CoberturaFachada Baixa

Fachada Principal

Fachada Lateral Direita

Fachada Latera Esquerda

Fachada Posterior

Corte Transversal

Corte Longitudinal

Casa Térrea Geminada Área (m2)

Sala 18,90

Quarto 2 9,49

Quarto 1 7,56

Cozinha 4,78

Area de servico 2,26

Varanda 1,43

Área de vassoura 44,42

Área ConstruÍda 60,76

Repeticoes 2

Área do Lote ( 7,5 x 17,10) 256,5

Area Total Construída 121,52

Planta Baixa e Perspectiva da 

unidade de 3 quartos

Todas as versões do modulo de 2 

quartos contam com vigas moldadas, 

junto com a laje maciça, para receber 

posteriormente laje pré-moldada e 

transformar a unidade de 2 quartos  

em 3 quartos
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Perspectiva

Planta Baixa Térreo Planta Baixa 1º Pavimento

Fachada Principal

Fachada Latera Direita

Fachada Posterior

Fachada Lateral Esquerda

Corte Transversal

Corte Longitudinal

Sobrado Área (m2)

Sala 18,90

Quarto 2 9,49

Quarto 1 7,56

Cozinha 4,78

Area de servico 2,26

Varanda 1,43

Área de vassoura 44,42

Área ConstruÍda 60,76

Repeticoes 2

Área do Lote ( 7,5 x 17,10) 256,5

Area Total Construída 129,37

Planta Baixa e Perspectiva da unidade de 3 quartos

Todas as versões do modulo de 2 quartos contam com vigas 

moldadas, junto com a laje maciça, para receber 

posteriormente laje pré-moldada e transformar a unidade de 

2 quartos  em 3 quartos
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Planta Baixa Térreo Planta Baixa 1º Pavimento

Perspectiva

Fachada Principal

Fachada Direita

Fachada Posterior

Fachada Lateral Esquerda

Corte Transversal

Corte Longitudinal

Sobrado Geminado Área (m2)

Sala 18,90

Quarto 2 9,49

Quarto 1 7,56

Cozinha 4,78

Area de servico 2,26

Varanda 1,43

Área de vassoura 44,42

Área Construída 60,76

Repeticoes 4

Área do Lote ( 7,5 x 17,10) 256,5

Area Total Construída 258,74

Planta Baixa e Perspectiva da unidade de 3 quartos

Todas as versões do modulo de 2 quartos contam com 

vigas moldadas, junto com a laje maciça, para receber 

posteriormente laje pré-moldada e transformar a unidade 

de 2 quartos  em 3 quartos


