
       HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 
 O projeto demonstra que é possível conciliar otimização e 

flexibilização dos espaços, além de beleza e conforto.  
 A proposta atende os anseios de uma população de menor poder 

aquisitivo, com a realização do sonho da moradia digna, que reconhece as suas 
necessidades e desejos, principalmente com a possibilidade de ampliação do 
embrião original, não somente com a adição do terceiro dormitório, mas com o 
respeito às particularidades da família, através da possibilidade de adição de 
outro ambiente anexo a sala de estar, aumentando a área social da casa, ou de 
uma sala comercial por exemplo, atendendo às exigências de trabalho.  

 Atende às exigências de desenho universal quanto às necessidades 
de qualquer público, sejam pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou 
limitações físico-motoras temporárias ou permanentes, como idosos, gestantes e 
pessoas obesas. 

SISTEMA CONSTRUTIVO 
 
   O Sistema Light Steel Frame foi escolhido por apresentar 
vantagem com relação a Redução no prazo de execução, 
componentes estruturais mais leves e resistentes a corrosão; 
durabilidade; maior precisão na montagem de paredes e pisos; 
redução de perdas e desperdícios; custo reduzido; material 
reciclável. 

   Concepção racional para fabricação e montagem industrializada 
onde os PFF do tipo U enrijecido (Ue) são utilizados como 
montantes – equidistantes de 600mm – para a composição dos 
painéis reticulados destinados à execução de paredes com função 
estrutural, estruturas de pisos, estruturas de telhados e de fachadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONCEITO 

 
 A Implantação com interior da quadra ajardinada oferece áreas 
sombreadas, frescas, com frutos e variadas florações durante o ano. 
Da mesma forma a rua com calçadas alargadas e estacionamento 
entre árvores favorece o conforto 

 Como a radiação solar direta é maior durante os meses de inverno e 
difusa nos meses de verão as janelas dos dormitórios receberão 
painéis deslizantes que funcionarão como protetores solares e 
permitirão a ventilação necessária 

 A disposição das casas permite a irregularidade de alinhamento 
proporcionando a entrada dos ventos predominantes do quadrante 
Leste. 

PARTIDO 

 
•  Conformar espaços externos positivos; 
•  Proporcionar o controle da privacidade e da comunicação, vistas para o 

exterior; 

•  Possibilitar a ampliação da área; 
•  Utilizar conceitos bioclimáticos de construção e manutenção: 

•  - sombreamento ou isolamento das empenas Leste Oeste; - ventilação 
cruzada e umidificação; - uso de terraços  e jardins 

Considerando estas premissas a habitação foi lançada dentro de uma 
malha reguladora múltipla de 1,20m com um pátio coberto e 
sombreado onde será possível a futura ampliação 

ESTRATÉGIA BIOCLIMÁTICA 
 
 
 
 

O projeto foi pensado a partir do estudo das condições climáticas do local 
considerando, em especial, a elevada amplitude térmica, as altas temperaturas 
diurnas e as baixas noturnas, bem como os meses de seca. 
A ventilação cruzada será potencializada através dos painéis deslizantes vazados 
instalados na fachada dos dormitórios. 
Para garantir o sombreamento das esquadrias do estar foram propostas lajes 
estendidas  
  
A presença de vegetação nos pátios da frente e dos fundos proporciona o 
resfriamento e a umidificação das massas de ar seco  
Para melhorar o conforto ambiental da casa, o projeto propõe o uso de pé direito 
de 2,60m, aberturas compatíveis com os níveis de iluminação e ventilação 
necessários ao clima e aquecedor solar para a água de consumo  em todas as 
unidades, como suporte ao aquecimento elétrico. 
  

PERCURSO SOLAR 

1.  SISTEMA CONSTRUTIVO 
ESTRUTURA EM PERFIS DE AÇO 
VEDAÇÃO EXTERNA: PAINÉIS OSB + LÃ DE ROCHA + PLACA CIMENTÍCIA 

VEDAÇÃO INTERNA: PAINÉIS ESTRUTURANTES 0SB + PLACA ACARTONADA 
 

2. COBERTURA 
TELHA TRAPEZOIDAL 

CÂMARA VENTILADA 
LAJE DE FORRO:  

GUIAS METÁLICAS +PAINEL ESTRUTURANTE OSB  
+ LÃ DE ROCHA+PLACA ACARTONADA 
 

 
 

 
 

 
 

 

3. PLACAS SOLARES 
PARA AQUECIMENTO DA ÁGUA DE CONSUMO 
 

4. PAINÉIS DESLIZANTES PARA SOMBREAMENTO 
VENEZIANAS EM ALUMÍNIO NATURAL  

INSTALADOS NAS JANELAS DOS DORMITÓRIOS 
 

5. JANELAS 
PROPORCIONAM ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAIS 

BANDEIRA PIVOTANTE – VENTILAÇÃO SELETIVA 
 
 

 
 

 
 

 

 
6. VEGETAÇÃO 
BARRAR E UMIDIFICAR OS VENTOS SECOS 

RESFRIAR A TEMPERATURA 
 

7. CISTERNA 
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DAS CHUVAS 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IMPLANTAÇÃO 
 
A Implantação com interior da quadra ajardinada oferece 

áreas sombreadas, frescas, com frutos e variadas florações 

durante o ano. Da mesma forma a rua com calçadas 

alargadas e estacionamento entre árvores favorece o 

conforto 

As casas foram implantadas para o Norte e para o Sul 

coladas a cada duas deixando cegas as fachadas Leste e 

Oeste configurando um pátio sombreado. A lateral da parede 

da cozinha fica afastada da divisa configurando um espaço 

permeável e onde foi implantada a escada no caso dos 

sobrados. 

Como a radiação solar direta é maior durante os meses de 

inverno e difusa nos meses de verão as Janelas dos 

dormitórios receberão painéis deslizantes que funcionarão 

como protetores solares e permitirão a ventilação necessária 

A disposição das casas permite a irregularidade de 

alinhamento proporcionando a entrada dos ventos 

predominantes do quadrante Leste. 

A configuração das áreas livres, o acesso ao meio da 

quadra, a presença da vegetação, objetiva a criação de um 

microclima agradável.  



IMPLANTAÇÃO_CASA UNIFAMILIAR 
PLANTA BAIXA_CASA UNIFAMILIAR 
ÁREA = 50,96m2  
 

CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL 

FACHADA SUL FACHADA NORTE JANTAR / COZINHA 



 
A DISPOSIÇÃO INVERTIDA DAS JANELAS  PROPORCIONAM O C CONTROLE DA PRIVACIDADE 

OS PAINÉIS DESLIZANTES GARANTEM O SOMBREAMENTO E A VENTILAÇÃO SEM PERDER AS 

VISTAS PARA O EXTERIOR 

A LAJE  DO PÁTIO FRONTAL POSSIBILITA A AMPLIAÇÃO DA ÁREA CONSTRUÍDA 

EMPENAS LESTE E OESTE CEGAS OU SOMBREADAS 

A PRESENÇA DE PERGOLADOS VEGETADOS GARANTE O RESFRIAMENTO DOS VENTOS 

QUENTES E SECOS 

 

CORTE LONGITUDINAL 

CORTE TRANSVERSAL FACHADA NORTE FACHADA SUL 

UNIDADE TÉRRA_CASA SOBREPOSTA 
ÁREA = 50,96m2  

UNIDADE SUPERIOR_CASA SOBREPOSTA 
ÁREA = 58,95m2  

IMPLANTAÇÃO_CASA SOBREPOSTA 

CASA SOBREPOSTA 



UNIDADE TÉRRA_CASA SOBREPOSTA 
ÁREA = 50,31m2  

UNIDADE SUPERIOR_CASA SOBREPOSTA 
ÁREA = 67,32m2  

CASA SOBREPOSTA_AMPLIAÇÃO TÉRREO 

PROPOSTA COM AMPLIAÇÃO CASA_SOBREPOSTA 

CASA SOBREPOSTA_AMPLIAÇÃO SUPERIOR 

PROPOSTA COM AMPLIAÇÃO 
CASA_UNIFAMILIAR 

UNIDADE TÉRRA_CASA UNIFAMILIAR 
ÁREA = 50,31m2  


