
                         
A ARQUITETURA E O URBANISMO 
Este Projeto de Arquitetura oferece dois mod-
elos de habitação econômica — a habitação 
térrea no lote unifamiliar e a casa superposta. 
Ambos projetos são orientados para a deman-
da de habitação de interesse social ocorrente 
no Distrito Federal. Adotam tecnologia con-
strutiva da alvenaria armada, de fácil execução 
e baixo custo de construção e conservação, 
sendo implantados em quadras estruturadas 
como ambientes condominiais abertos, pro-
porcionando a fruição da privacidade e a práti-
ca vantajosa da comunidade.

HABITAÇÃO TÉRREA E SUPERPOSTA IM-
PLANTADAS NO CENTRO DO LOTE 
Os projetos de arquitetura da casa térrea e da 
casa superposta são propostos como uma con-
strução isolada no centro do lote  para  possi-
bilitar: 1 a implantação em terrenos aclivados 
e não aclivados com redução de custo am-
biental; 2 que os ambientes de longa e curta 
permanência estejam voltados para as áreas 
externas beneficiados com iluminação natural 
e ventilação cruzada; 3 a guarda separada, ao 
lado de cada habitação, de até dois autos, mo-
tos e bicicletas, e, finalmente, 4 a posição em 
destaque da moradia no centro do lote, fato 
de que se orgulha o usuário pela identidade e 
valorização do seu endereço.

AMPLIAÇÃO COM PRESERVAÇÃO DA FACE 
PÚBLICA DA ARQUITETURA
Esse projeto prevê o crescimento e ampliação 
programados — de 1 quarto para 2 e de 2 para 
3 quartos- a partir de modificação e reforma, por 
isso a área molhada encontra-se na parte posteri-
or do imóvel, enquanto o primeiro dormitório do 
embrião encontra-se na parte frontal, tendo em 
vista assegurar uma fachada definitiva e livre de 
reformas.

CUSTOS DE AMPLIAÇÃO
O projeto prevê a individualização dos custos de 
ampliação e de manutenção, mesmo nas reformas 
não simultâneas, no sentido de evitar ou minimi-
zar despesas condominiais, ainda que transitórias.

ADAPTAÇÃO ÀS TECNOLOGIAS CONSTRUTI-
VAS ATUAIS
O Projeto é de fácil adaptação às tecnologias 
construtivas, e,g. alvenaria tradicional, alvenaria 
armada, painel de concreto. O uso intensivo de 
produtos pré-fabricados e industrializados, no-
meadamente materiais normatizados e com “pa-
drão de mercado”, e.g. caixilhos em alumínio ou 
aço galvanizado com pintura eletrostática, piso 
pavimentado com cerâmica, alvenarias revestidas 
e pintadas, paredes dos banheiros, cozinha e área 
de serviço revestidos com cerâmica ou outros ma-
teriais similares ofertados no momento da obra.

FICHA DE QUALIFICAÇÃO 
                                                              Unif Térreo       Superposta  

Renda familiar (Salário Mínimo)      >3SM            >3SM
Custo da habitação (nSM)                  nSM             nSM
Total de quartos (Q)                            3 Q            3Q
Área do Terreno (AT)                         100m2            100m2
Área de Construção 3Q                      60.22m2           60,40m2
Área de Projeção no Lote                    60,22m2           66,06m2
Número de frentes do Lote                 01            01
Testada Real do lote                             10m            12m
Testada Ideal do lote                            10m            6m/casa
Profundidade do Lote                          10m            12m
Área do Lote                                          100m2            120,00m2
Fração Ideal do lote                              100m2/casa     60m2/casa
Taxa de Ocupação do Lote                  60.22%            55,21
Indice de Utilização Casa 3Q               0.6 AT            1.05AT
Área da Super Quadra                         1.82 Ha            2,40Ha
Quantidade de Casas                            108 casas        200 casas
Densidade na Super Quadra               59 casa/Ha      84casas/Ha
Consumo de solo urbano AT/casa     308m2/casa    285m2/casa
Consumo de rede elétrica                    10m/casa        6m/casa
Consumo rede d`água/drenagem       10m/casa        6m/casa
Índice de Compacidade (3 Q)             0.84                 0,84

GESTÃO DOS SERVIÇOS
Cada domicílio terá medição individualizada do 
consumo de água, gás e energia;
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URBANISMO: 
A MICRO QUADRA, A RUA COMPARTILHADA, E 
A SUPER QUADRA CONDOMINAL ABERTA
As Casas, os Lotes, as Micro Quadras, os Pátios 
e as Ruas Compartilhadas compõem uma pais-
agem urbanística inovadora. A Rua Compartilhada 
congrega as Micro Quadras e Pátios.  Dá person-
alidade urbanística ao empreendimento. Configura 
e conforma Super Quadra agora reescrita como 
Super Quadra Condominial Aberta.

Neste Projeto de Urbanização têm-se:
1. Casas no centro do Lote naturalmente  ajusta-
das à topografia desfrutando de luz e vento dire-
tos e privacidade; 2. Casas configurando massas 
fragmentadas de baixa altura (gabarito de até 6m) 
circundadas por áreas verdes e em harmonia com 
o espaço da rua Compartilhada, com11m de lar-
gura, tudo conformando um ambiente  em escala 
humana e fartamente aberto ao céu; 3. Lotes de 
tamanho diminuto crescendo com a incorporação 
do espaço da Rua Compartilhada ao seu ambi-
ente e com bancos e jardineiras de concreto para 
restaurar-se o antigo hábito de cadeiras nas calça-
das que estimulavam a conversação no final das 
tardes. 4. Lotes com área privativa para a guarda 
de até dois autos, motos e bicicletas; 5. Micro 
Quadras curtas e estreitas com até sete lotes em 
cada, corrigem o efeito da repetição e monotonia 
ao tempo em que torna o endereço facilmente 
identificável.; 6. Pátio Central — localizado na 
confluência das ruas Compartilhadas, dispõem de 
micro lotes reservados para a edificações de inter-
esse comunitário e.g. de salas multiuso, crèche e 
outros usos; 7.A Rua Compartilhada congrega as 
Micro Quadras e dá personalidade urbanística ao 
empreendimento conformando a Super Quadra; 
8. Na Rua Compartilhada os visitantes e resi-
dentes — crianças, jovens e idosos, são os princi-
pais usuários; 9.A Rua Compartilhada atua como 
local de encontro e convivência.  Sua acessibili-
dade universal, congrega os residentes, estimula a 
comunicação comunitária, as relações sociais e a 
intermediação face a face. Nela ocorrem a circu-
lação, os encontros e a permanência; 10. Na Rua 
Compartilhada inexistem calçada, meio fio e via 
de veículos. A Rua Compartilhada é um grande e 
largo território com canteiros, árvores de sombra, 
playground e mobiliário, tudo de modo a permitir 
aos residentes a fruição do sol e da sombra, dos 
sons e do silêncio, a experimentação do ir e vir 
e do estar, do lazer, do movimento e do repou-
so, do exercício e do esporte. 11.Nela circulam 
apenas o carro, a moto e a bicicleta dos que nela 

residem, sempre em baixa velocidade (5km/hora). 
Não ocorre aí o tráfego de passagem. 12. A Rua 
Compartilhada é um ambiente socialmente vigiado, 
vivo, aberto, visível e seguro. 13. Na construção da 
Rua Compartilhada serão usados resíduos de con-
strução como insumos, a pavimentação com bloco 
cerâmico Inter travado, o poste solar fotovoltaico 
para iluminação pública, serão instaladas edícu-
las para a coleta seletiva, estocagem e transbordo 
de lixo, aparatos de sinalização e galerias para a 
instalação de rede de drenagem pública e sanea-
mento, adução de água e rede de eletricidade. 14. 
A Iluminação da Rua Compartilhada e por extensão 
da Super Quadra pública é de ser feita com o uso 
de poste com painel solar, bateria de acumulação 
e lâmpada LED. A gestão do Lixo contará com 
aparatos para coleta seletiva dispostos em edículas 
localizadas na Rua Compartilhada; 
Por fim, as Micro Quadras, as Ruas Compartilhadas 
e as Super Quadras, tudo com acessibilidade uni-
versal, garante ao residente, à sua habitação e ao 

seu contexto urbanístico padrões 
de qualidade, segurança, dura-
bilidade e flexibilidade, de modo 
que a casa e todos os ambien-
tes de uso comum possam ser 
usufruídos por todas as pessoas, 
residentes e visitantes por 24 
horas ao dia, de maneira harmo-
niosa, segura e democrática. 
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AMPLIAÇÃO COM PRESERVAÇÃO DA FACE PÚBLICA 
DA ARQUITETURA
Esse projeto prevê o crescimento e ampliação programa-
dos — de 1 quarto para 2 e de 2 para 3 quartos- a partir de 
modificação e reforma, por isso a área molhada, encon-
tra-se na parte posterior do imóvel, enquanto o primeiro 
dormitório do embrião encontra-se na parte frontal, ten-
do em vista assegurar uma fachada definitiva e livre de 
reformas. No caso de reformas de 1 para 2 dormitórios, o 
embrião deverá oferecer o quarto central para  expansão 
do quarto posterior, reduzindo desta forma o perímetro 
da construção. Tal possibilidade é compatível com as 
plantas oferecidas no projeto.
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FACHADA LATERAL OESTE
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ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 
O projeto respeita a aplicabilidade do 
conceito da acessibilidade universal 
i.é., a plena acessibilidade de todos 
a todos os lugares da casa no piso 
térreo e sua conectividade com a Rua 
Compartilhada; o projeto atende às 
Normas de Desempenho de Edifi-
cações (NBR 15.575); e atende às dire-
trizes estabelecidas pela NBR15220.



POST SCRIPTUM: FUTURAS AMPLIAÇõES 
Os projetos foram concebidos para atender   
ampliações desde 1 a 2 e  3 quartos o que 
gera nove estados possíveis de expansão, 
incluindo as reformas não simultâneas.Ao 
permitir as seis expansões não simultaneas 
o plano oferece terraços ora cobertosno 
térreo T, ora descobertos no piso superi-
or S.  A figura ao lado apresenta a matriz 
de combinações de todos os 9 estados:          
T1S1, T2S1, T3S1
 T1S2, T2S2,T3S2
 T1S3, T2S3, T3S3


