GRUPO 3 - HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ECONÔMICA
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A premissa básica do presente projeto foi aquela de levar
habitação digna, de qualidade funcional e estética aos habitantes
do Distrito Federal que são atendidos por sua Companhia de
Desenvolvimento Habitacional. A arquitetura proposta busca
estimular o usuário através da associação de planos e tectônica
dos materiais, com o intúito de evocar sentimentos e experiências
enriquecedoras ao indivíduo e bem estar da comunidade.
A ﬂexibilidade proporcionada pelo programa permite a
criação de espaços intermitentes (4), cujos usos são livres, podendo se tornar área de lazer, contemplação ou trabalho. A transição
entre os âmbitos público e privado se faz assim, através de uma
área coberta, que propõe a transição entre esses domínios, garantindo maior privacidade de forma leve.
A criação de tais espaços proporcionam maior complexidade às plantas e fachadas, que ainda assim solucionam-se em
simples arranjos geométricos puros (8), tornando os volumes
interessantes àqueles que o vivenciarão.
Como diretriz para solução de volumetria, trabalhou-se a

partir da forma pura (1), no caso o paralelepipedo. O conceito
consiste na subtração de módulos de acordo com a ﬂexibilidade de
cada programa.
A estrutura inicialmente nasce na forma pura a partir do
módulo de três metros (9), levando em consideração a dimensão
de dormitórios e salas, e meio módulo para sanitários e áreas de
serviço. Compatibilizando malha e programa, chega-se ao dimensionamento ﬁnal, o retângulo de aproximadamente 10,5 x 6
metros.
A estrutura em concreto armado busca atender uma modulação eﬁciente quanto ao dimensionamento dos elementos e os
vãos propostos, a ﬁm de permitir melhor compatibilidade com o
programa habitacional e economia de insumo.
Tal solução estrutural permite a maleabilidade de
programa buscada. É possível assim, apresentar soluções com
variadas possibilidades de planta, expansão de salas, varandas e
adaptação de ambientes para unidades acessíveis, já que os
elementos estruturais faceam o projeto.
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VISTA POSTERIOR

PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO
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PLANTAS CASA TÉRREA 1:100
A

B

OPÇÃO A - SALA COM VARANDA

OPÇÃO B - SALA EXPANDIDA

UNIDADE PcD

CORTES 1:100

COBERTURA

ISOMÉTRICAS

CORTE A

CORTE B
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PLANTAS CASA SOBREPOSTA 1:100
A

B

OPÇÃO A - SALA COM VARANDA

OPÇÃO B - SALA EXPANDIDA

COBERTURA

CORTES 1:100

ISOMÉTRICAS

CORTE A

CORTE B
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A vedação das unidades se dá por blocos cerâmicos aparentes, trabalhando a plasticidade das fachadas,
cujas aberturas são dimensionadas para atender o necessidade de cada ambiente, seguindo a modulação dos
mesmos, não apresentando grandes panos de vidro, para assegurar viabilidade econômica e conforto térmico.
Nas áreas internas, o bloco cerâmico é pintando de branco, as paredes das áreas umidas e pisos internos são
revestidos com cerâmica branca.

As áreas de varanda criadas a partir da subtração de módulos, podem apresentar fechamento com
guarda-corpo ou a partir do assentamento espaçado dos blocos cerâmicos de vedação, uma alusão mais
econômica ao elemento de ventilação - cobogó. Também em blocos espaçados, as platibandas permitem ventilação natural por baixo das telhas de cobertura apoiadas em estrutura de madeira, resfriando assim a laje.
Além disso, na opção de planta B, a varanda dá lugar a sala expandida, e como consequência, os brises dão
lugar ao telhado.

SERRALHERIA - R$ 13.767,47

COBERTURA - R$ 3.924,02

.Brise ﬁxo lâminas de aço galvanizado
.Guarda-corpo com corrimão
.Chapa de aço xadrez para piso
.Escada metálica soldada
.Grades para porta-janela

.Telha de ﬁbrocimento
.Estrutura de madeira
.Rufos em chapa de aço galvanizado
.Cumeeira articulada

VEDAÇÕES - R$ 4.871,25
.Bloco cerâmico 9x9x29 cm
.Bloco cerâmico 14x9x29 cm

ESTRUTURA - R$ 51.282,12
.Laje em vigotas pré-moldadas e tijolo
.Sapata corrida em concreto
.Armadura de aço
.Concreto
.Formas

ESQUADRIAS - R$ 20.383,28
.Porta de madeira
.Janela de alumínio de correr
.Janela de alumínio maxim-ar
.Janela de alumínio basculante

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - R$ 23.320,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
COMPLEMENTARES - R$ 27.560,00
REVESTIMENTO DE PAREDE - R$ 9.525,55
.Chapisco com argamassa de cimento
.Emboço com argamassa de cal
.Cerâmica em placa 20x20 cm
.Pintura com tinta látex branca

IMPERMEABILIZAÇÃO - R$ 910,78
.Com argamassa polimérica
.Com manta asfáltica para área úmida

REVESTIMENTO DE PISO - R$ 6.199,28

SERVIÇOS PRELIMINARES - R$ 698,40

.Piso cerâmico esmaltado 40x40 cm

.Capina e limpeza de terreno
.Escavação de solo
.Transporte de terra

RODAPÉS E SOLEIRAS - R$ 901,40
.Rodapé cerâmico 9 cm esmaltado
.Soleira de granilite pré-moldado

TOTAL CASA SOBREPOSTA - R$ 163.638,68

LIMPEZA FINAL DA OBRA - R$ 295,12

TOTAL POR UNIDADE - R$ 81.819,34
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