
identidade, flexibilidade e sustentabilidade
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Partimos da premissa que os projetos para 
habitações unifamiliares e casas sobrepostas 
serão destinados a ocupar vazios urbanos 
gerados a partir de áreas que foram 
regularizadas ou que precisam ser adensadas, ou 
seja, que provavelmente estarão inseridas em 
uma comunidade. Portanto é importante que as 
construções sejam flexíveis e possuam um 
projeto formal e estético adaptável e 
identificado com o entorno.

Escolhemos a opção casa sobreposta com dois 
quartos em função do tamanho médio das 
famílias do Distrito Federal e sua Região 
Metropolitana, de 3,5 habitantes por domicílio, 
desta maneira atenderemos ao máximo de 

população em duas habitações por lote. A opção 
de expansão proposta possibilitará agregar mais 
conforto para os habitantes ou até mesmo 
espaços de trabalho (prestação de serviços ou 
comércio), flexibilizando os espaços mínimos, 
dentro de uma estrutura pré-determinada. Desta 
maneira evitaremos futuras construções 
desordenadas.

O conceito principal do partido é a 
sustentabilidade. Para minimizar os impactos 
ambientais propusemos concentrar a edificação 
no centro do lote liberando duas faixas de 
terreno: o recuo frontal e de fundos. Ao projetar o 
recuo frontal sem muros pretendemos garantir a 
permeabilidade, ampliar a área de vivência 

comunitária, possibilitar a guarda de 
automóveis, e criar fachadas vivas 
proporcionando mais espaço comum e 
segurança aos transeuntes.

O projeto proposto atende ao Programa Minha 
Casa Minha Vida e as diretrizes das seguintes 
normas e legislações: Norma de Desempenho- 
NBR 15.575; Norma de Acessibilidade- NBR 
9050; Lei de Uso e Ocupação do solo do Distrito 
Federal; Código de Obras e Posturas do Distrito 
Federal; Norma de Desempenho Térmico de 
Edificações-NBR 15.220; e o Programa Nacional 
de Eficiência Energética em Edificações- 
PROCEL EDIFICA.
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definição de um terreno de 
8,5x15m (127,5m² de área). 

01.

definição de duas áreas não 
ocupadas: um recuo de fundo 
para atividades da casa e um 
recuo frontal para as 
entradas e as vagas. Esses 
recuos delimitam, entre si, a 
área da edificação

setorização da planta da 
casa em uma parte de 
serviço, uma íntima e uma 
social, posicionando esta 
última no centro.

acréscimo de um pátio 
interno propiciando maior 
ventilação, além do espaço 
para o terceiro quarto.

02.

03.

04.

adição da caixa de escada 
na volumetria final, 
possibilitando acesso à casa 
sobreposta, ao mesmo 
tempo em que divide os 
lotes

05.
+

+

bloco cimentício

metal branco

cores primárias
tons escuros

O objetivo principal do projeto foi elaborar 
um sobrado com independência das duas 
unidades residenciais, e que fosse flexível 
para atender às diferentes necessidades dos 
usuários. A dinâmica de ampliação ou usuários. A dinâmica de ampliação ou 
mudança dos usos, sem alteração do 
perímetro exterior, será possibilitada pela 
criação de vigas estruturais em dois pontos 
estratégicos: na divisão entre o quarto da 
frente e a sala, e na divisão da sala no 
sentido longitudinal.

Para possibilitar a distribuição dos setores Para possibilitar a distribuição dos setores 
funcionais (íntimo, social e serviços) em funcionais (íntimo, social e serviços) em 
paralelo, propusemos um terreno mais largo paralelo, propusemos um terreno mais largo 
que o usual, com 8,50 metros por 15,00 

metros de profundidade, com área de 127,50 metros de profundidade, com área de 127,50 
. A opção de limitar ao 

máximo o recuo de fundos objetiva 
proporcionar o máximo de área para o recuo 
frontal, não eliminando a possibilidade do frontal, não eliminando a possibilidade do 
quintal, tão valorizado pela população para o 
cultivo de hortas ou criação de animais, 
porém dificultando a expansão irregular pela 
exiguidade do espaço (02). Ao dispormos os 
lotes nas quadras estes recuos serão 
somados, garantindo a ventilação cruzada 
nos ambientes internos. Os quintais 
possibilitam também uma integração entre 
os vizinhos.

A área social foi centralizada articulando 

todos os ambientes da habitação, evitando 
perda de área com corredores. Outra 
importante função desta distribuição 
espacial é proporcionar ventilação cruzada 
em todos os ambientes em todos os ambientes (03)(03).

O setor íntimo teve sua disposição em 
paralelo dividida pelo WC e por um pátio 
interno. A localização do WC, no centro da 
edificação, permite seu acesso por diversos 
lados, flexibilizando os usos no entorno. As 
aberturas voltadas para o pátio interno 
contribuem para a exaustão do WC e otimiza 
o conforto ambiental dos quartos (04).

O setor de serviços foi disposto alinhado e 
próximo à rua racionalizando as instalações 

e a captação dos serviços de água, energia e 
gás.

 As unidades habitacionais são 
independentes, uma escada externa dá 
acesso à unidade superior ao mesmo tempo acesso à unidade superior ao mesmo tempo 
que divide os lotes (05). A eliminação dos 
muros frontais, com o primeiro lance das 
escadas dividindo os lotes, cria um espaço 
multifuncional onde as crianças podem 
recrear durante o dia à vista dos familiares, 
aumentando sobremaneira a perspectiva da 
via. As varandas frontais permitem uma 
maior integração interior-exterior ampliando 
a vivência comunitária.

A opção de manter ao máximo os materiais em suas texturas originais é um dos princípios 
norteadores do projeto. O sistema construtivo em blocos de cimento foi mantido aparente em 
parte da fachada e no interior dos ambientes proporcionando economia dos materiais e 
processos construtivos.

Optamos por revestimento texturizado pintado nas cores primárias em tons mais escuros no 
bloco do setor íntimo para gerar identidade visual à habitação e valorizar a materialidade do 
bloco de cimento aparente. As esquadrias são em alumínio branco assim como os aços da 
escada e dos guarda-corpos.

Os revestimentos das áreas molhadas do piso e paredes são em material cerâmico 
esmaltado na cor branca. Os pisos dos demais ambientes são em cimentado alisado. A 
simplificação das especificações e a padronização dos materiais contribuem para diminuir os 
custos da construção e permitem a fácil composição com a personalização que será promovida 
naturalmente pelos futuros moradores.

PARTIDO ARQUITETÔNICO
identidade, materialidade, funcionalidade

materialidade

perspectiva final | habitação
escala 1:200
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o da expansão da
casa com uma área aberta

uso misto com adição
de um ponto comercial

ala ampliada com
retirada de um quarto

layout acessível

planta |
escala 1:125

planta |
escala 1:125

ambientes
1. estar | jantar

2. área de serviço
3. cozinha

4. quarto 1
5. banheiro
6. quarto 2

7. jardim de inverno
8. área de expansão

9. quintal

unidade térrea unidade superior

GSEducationalVeVeV rsion

UNIDADE DE HABITAÇÃO
flexibilidade, sustenbilidade

A planta resultou de uma busca pela adequação da legislação vigente (Norma de Desempenho, Norma de 
Acessibilidade, Lei de Uso e Ocupação do Solo) de modo a proporcionar boas condições de moradia, bem como 
condições adequadas de conforto térmico e lumínico.

Entendemos, ao longo do processo, que as famílias brasileiras possuem configurações diferentes, que resultam em 
necessidades distintas, e buscamos uma maneira de nos adequarmos a essas variações sem que isso causasse 
prejuízo à unidade pensada, ou resultasse em uma construção desordenada. Assim, ao definirmos os setores paralelos 
e posicionarmos o WC no centro da edificação, possibilitamos a geração de uma série de opções de layout interno. Ao 
analisarmos as opções possíveis e os limites impostos pelo sistema estrutural, decidimos pelo acréscimo de duas 
vigas extras: a primeira para a opção da retirada da parede entre o quarto da frente e a sala, e a segunda dividindo a 
sala em duas. 

Os usuários podem optar por expandir a planta inicial acrescentando o terceiro quarto e eliminar o quarto da frente e 
em seu lugar montar um espaço de prestação de serviços como a popular vendinha, ou uma lan house, ou oficina de 
costura etc. 

Outra opção será levar o quarto para a expansão aumentado a área social. A área social também poderá ser ampliada 
utilizando o espaço de expansão como área de refeições, próximo a cozinha.

A planta embrião possibilita a acessibilidade a todos os ambientes como vemos na planta específica. 

taxa de ocupação: 54,42%
taxa de permeabilidade: 27,9%

quarto 1: 8,05m²
quarto 2: 7,76m²
banheiro: 3,77m²
estar | jantar: 18,99m²

cozinha: 4,30m²
serviço: 2,77m²
área de expansão: 7,78m²

áreas dos ambientes

área total | unidade térrea: 65m²
área total | unidade pvto superior: 68m²

índices urbanísticos
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Partimos das premissas de fácil 
execução, modulação e economicidadeexecução, modulação e economicidade, ao 
optarmos pelo sistema de alvenaria 
estrutural com blocos de cimento e lajes 
pré-moldadas. Os ambientes foram 
dimensionados obedecendo a modulação 
dos blocos de cimento (14X29X19) cm, que 
também orientaram a dimensão das 
aberturas e esquadrias. Foram 
acrescentadas duas vigas de concreto para 
permitir a flexibilização dos usos dos 
espaços internos.

As instalações foram otimizadas ao 
máximo: os ambientes de serviço foram 
localizados próximo à rua economizando o 
acesso dos serviços de água, luz e gás, que 

entram direto na unidade inferior e sobem 
com total independência pela empena 
divisória dos lotes, ao lado da escada, para 
a unidade superior; as caixas d’água de 
polietileno com 1.500 litros cada foram 
localizadas sobre a laje e descobertas para 
facilitar a manutenção e as instalações dos 
painéis solares. O abastecimento de água e 
gás e, o esgotamento do serviço e da 
cozinha serão distribuídos sob as 
bancadas, onde será feito um enchimento 
para armazenar as tubulações, tipo uma 
“bancada técnica”, que poderá ser 
pré-fabricada otimizando os processos no 
canteiro de obras.

A coberta proposta é de baixo custo e fácil 

execução, em telha de fibrocimento com as 
características da telha TopComfort da 
Brasilit que é pigmentada na cor branca e 
tem propriedades térmicas que refletem os 
raios solares e proporcionam uma 
diminuição da temperatura interna 
economizando energia e dando 
sustentabilidade ao meio ambiente. 
Projetamos a estrutura de apoio da telha 
em treliça metálica com baixo peso, 
pré-fabricada e de fácil montagem.

As esquadrias externas, em alumínio, 
possuem um guarda-corpo em veneziana 
fixa e um sistema de basculantes 
articuladas de alumínio e vidro que 
controlam a ventilação e proporcionam 

iluminação. Estas esquadrias basculantes 
têm a função de grade para aumentar a 
segurança. Projetamos aberturas 
verticalizadas para economizar vergas 
estruturais e diminuir custos.

A varanda da unidade superior e o segundo 
lance da escada de acesso foram 
projetados em estrutura metálica para 
facilitar a execução no canteiro de obras e 
liberar a varanda do pavimento térreo de 
interferências estruturais. O primeiro lance 
da escada em pré-moldado de concreto tem 
múltiplas funções abrigando os 
reservatórios de gás, medidores, e servindo 
de divisão de lotes.

PRÍNCIPIOS CONSTRUTIVOS
fácil execução, modulação e economicidade

GSEducationalVersion

0,
90

perspectiva | cozinha e área de serviço
escala 1:100

paredes cortadas

espaço para instalações

escada em pré-moldado de concreto
escala 1:100
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98,0% |

87,4% |

de ocupação em conforto no quarto casal
60 GHdesconforto | 57 GHcalor | 3 GHfrio

de ocupação em conforto no quarto filhos
1847 GHdesconforto | 1813 GHcalor | 34 GHfrio

simulação termo-energética

incremento pelos ventos temperatura operativa média diáriafaixa de conforto térmico
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NORMAS
Os materiais e sistemas construtivos especificados no 

projeto apresentam características térmicas compatíveis 
com o clima da zona bioclimática 4, na qual se localiza 
Brasília, como transmitância, capacitância e absortância. 
Adicionalmente, através de estratégias como ventilação 
seletiva, e inércia térmica das vedações, o projeto se adequa 
aos requisitos trazidos pelas normas ABNT NBR 15.220 - 
Desempenho Térmico de Edificações e a ABNT NBR 15.575 - 
Norma de Desempenho de Edificações Habitacionais. Esta 
última, em especial, requereu uma simulação específica do 
desempenho térmico durante os solstícios de inverno e 
verão, cujos dados gerados comprovaram a aceitabilidade do 
desempenho dos sistemas de vedação externa e coberta.

SIMULAÇÃO TERMO-ENERGÉTICA
Simulações de conforto térmico foram realizadas para a 

unidade habitacional do segundo pavimento, uma vez que é a 
mais exposta as intempéries, analisar o seu comportamento 
térmico durante um ano típico de Brasília construído a partir 
do arquivo climático do programa IWEC em formato TMY. Para 
o cálculo de conforto térmico foi utilizado o modelo de confor-
to adaptativo com base em uma temperatura neutra dinâmi-
ca, atualizada diariamente, que gera uma faixa de conforto 
com amplitude de ±3,5°C o que corresponde ao conforto para 
80% das pessoas. Adicionalmente também foi incorporada o 
efeito de resfriamento causado pelos ventos, calculado a 
partir de uma velocidade de 0,15m/s, que aceleram o proces-
so de evapotranspiração durante os períodos mais quentes. 
Os indicadores de performance utilizados para a análise 
foram a porcentagem de ocupação em conforto (POC) e os 
graus-hora de desconforto (GHdesconforto). Ambos indica-
dores informam a qualidade térmica do ambiente, e os 
últimos se desdobram em indicadores de frio e de calor.

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DA DINÂMICA DOS FLUIDOS
Os estudos computacionais de dinâmica dos fluidos 

orientaram a localização e dimensionamento das aberturas 
para maximizar os efeitos da ventilação nos ambientes de 
permanência prolongada, utilizando como principal estraté-
gia a ventilação cruzada, que se mostra eficaz e confiável 
durante o período quente. Um modelo integrado foi utilizado 
para representar não só a edificação inteira, como também o 
efeito de canalização dos ventos gerado pela implantação 
dos vizinhos. Os resultados auxiliaram o processo de projeto 
de áreas de permanência prolongada, especialmente dos 
quartos e sala. Derivou-se também o projeto de um jardim de 
inverno, a fim de facilitar a exaustão do ar, ao mesmo tempo 
em que facilita a captação dos ventos incidentes e aumenta 
a sua velocidade dentro dos ambiente internos. Assim, o 
número de renovações de ar por hora aumenta, garantindo a 
salubridade do espaço interno e melhorando a condição de 
conforto térmico, reduzindo a necessidade do emprego de 
sistemas ativos de climatização, o que aumenta a eficiência 
energética do projeto e garante economia para as famílias de 
baixa renda.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
conforto térmico, ventilação natural

simulação computacional de dinâmica dos fluidos

planta | unidade térrea planta | unidade superior corte
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