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As Habitações de Interesse Social são 
programas recorrentes na realidade do Brasil. 
A concentração de moradias em conjuntos 
habitacionais coletivos é uma estratégia real 
e necessária para a situação urbanística das 
nossas cidades, em constante expansão e 
desenvolvimento. A inserção de um conjunto 
habitacional em um meio urbano deve atender 

a um urbanismo qualitativo e não apenas 
quantitativo. A residência é a unidade modular 
básica e essencial de uma cidade, sendo o 
conjunto dessas unidades e a maneira como 
estão arranjadas definidoras da qualidade do 
espaço urbano.
Nesse sentido, o partido surgiu da necessidade 
de criação de conjuntos habitacionais com 
diferentes possibilidades de implantação 
da residência no terreno, permitindo grandes 
ocupações urbanas com maior variabilidade 
e diversificação na paisagem, diferenciando-
se dos conjuntos habitacionais de interesse 

econômico construídos nos últimos anos.
Pata tanto, foi premissa do projeto o respeito aos 
afastamentos obrigatórios e a necessidade de 
adaptação a vários tipos de terreno. Foi proposta 
uma residência compacta que proporcionasse 
respiro nas fachadas, independente da 
existencia de construções vizinhas. 
O projeto prima pela economicidade desde 
o sistema construtivo até os revestimentos 
previstos. O sistema construtivo em estrutura 
pré-fabricada de concreto e fechamentos em 
bloco de vedação, acelera o processo de 
montagem e entrega das habitações. A opção 

por elevar a casa do nivel térreo, evita uma 
intervenção maior no solo, o qual não é definido 
devido a possibilidade de implantações em 
locais diversos.
 A Habitação unifamiliar economica pode 
ser utilizada em terrenos distintos conforme 
solicitado no edital, podendo ser acrescida de 
mais um pavimento, configurando a opção de 
casa sobreposta. Em relação a orientação solar, 
as aberturas são protegidas por marquises e 
cobogós, para os casos das orientações menos 
favoráveis.

Casa Matriz
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A habitação unifamiliar econômica é composta 
por um volume principal, retangular que abriga as 
áreas comuns da residência: sala, cozinha e área 
de serviço. Um outro volume, acoplado ao volume 
principal, recebe um quarto e a possiblidade 
de expansão para mais um quarto. A habitação 
unifamiliar com apenas um quarto possui 48m² e 
57m² na opção com dois quartos.
A residencia possui janelas em fachadas opostas, 
o que permite uma ventilação cruzada de ar 
nos ambientes, melhorando o condicionamento 
térmico e possibilitando uma iluminação natural 
adequada dos ambientes.

O sistema construtivo modular pré-fabricado 
permite que o quarto expansível seja construido 
sem intervenções na estrutura existente. Utilizando 
fechamentos em blocos de vedação, esquadrias 
metálicas, lajes alveolares e complementando 
as instalações elétricas aparentes existentes, o 
novo quarto seria facilmente construido por um 
profissional.
A integração da sala com a cozinha, separada 
por um cobogó interno, aumenta a sensação de 
amplitude do ambientes, que mesmo com áreas 
compactas estão de acordo com o Codigo de 
Obras do DF.

As residências estão elevadas cerca de 30cm 
em relação ao nivel da rua, de modo a possiblitar 
um maior isolamento térmico da edificação. O 
acesso às unidades se dá por meio de uma 
pequena rampa metálica na lateral da residência, 
proporcionando maior privacidade ao morador. 
Neste acesso existe ainda uma marquise em laje 
alveolar para proteção do usuário.
A preocupação com o meio ambiente e a 
economia em relação à utilização de recursos 
naturais também foram levadas em consideração 
para a elaboração do projeto. Como soluções 
sustentáveis, propomos a utilização de 

aquecimento solar de baixo custo, utilização de 
fossa biodigestora, bem como a captação e reuso 
de água da chuva como alternativas opcionais 
aos sistemas convencionais. As soluções 
propostas utilizam-se de elementos recorrentes 
em habitações coletivas de baixo custo, sendo 
de fácil aquisição e execução e manutenção. Tais 
alternativas, além de diminuir o impacto ambiental, 
representam uma economia significativa no 
orçamento mensal familiar.
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As soluções sustentáveis foram projetadas para as 
habitações, levando em consideração aspectos hídricos, 
energéticos e de resíduos. As unidades habitacionais 
possuem sistema de reaproveitamento de água pluvial. 
A água coletada no telhado é filtrada e direcionada a 
uma cisterna subterrânea, depois bombeada a um 
reservatório locado na cobertura. Então, ela é utilizada 
na torneira do tanque, bacia sanitária e para uma torneira 
externa à casa. O excedente de água captado na 
cisterna é direcionado à rede pública de águas pluviais. 

Sobre o tratamento de esgoto, foi proposto uma fossa 
biodigestora para atender as duas residências. Após 
tratada, a água rica em nutrientes, é direcionada a uma 
vala de infiltração para irrigação no solo, local propício 
para hortas e jardins. Dependendo da localidade, 
caso não seja adequado este tipo de sistema, este 
poderá ser conectado diretamente à rede de esgoto. 
As habitações possuem sistema de aquecimento solar 
de baixo custo. Placas solares captam os raios UV e 
aquecem a água armazenada no boiler. Essa água 

aquecida é direcionada aos chuveiros. Os elementos de 
estrutura e de vedação são pré-fabricados. O sistema 
estrutural é composto por pilares de seção retangular 
dispostos de maneira modular, os quais suportam vigas 
onde são apoiadas as lajes alveolares. As vedações 
são em bloco de concreto de vedação e esquadrias 
metálicas. As varandas possuem fechamento lateral em 
cobogó de concreto. A opção por esse sistema levou 
em consideração a economicidade, velocidade de 
execução e redução de resíduos. 
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Sugestão de Implantação

A unidade habitacional pode ser inserida em um terreno com dimensões 9.50x13.00 metros (A=124 m²) respeitando os devidos afastamentos e área 
permeável. A distribuição das edificações em lotes com múltiplas orientações possibilita a criação de áreas coletivas comuns as unidades, além de 
propiciar dinamismo na paisagem. O percurso proposto para pedestres na parte posterior das residências possibilita interação entre as unidades e 
reforça o caráter comunitário. Este modelo de unidade habitacional atende também a implantações tadicionais.


