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UMA CASA
MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES 
CASA. Objeto de habitar que agrega a família com todas as atividades e rotinas que cada indivíduo que a constitui pos-
sa exercer no seu dia-a-dia com conforto e dignidade e ainda que manifeste a identidade de seu morador.
A casa desenvolvida busca de uma maneira equilibrada a distribuição das ativi¬dades com flexibilidade para que cada 
morador possa legitimar a configuração que necessite, queira e precise.
Constituída por 3 setores, onde acontecem atividades distintas, a casa foi confi¬gurada com um núcleo principal imutá-
vel que preserva a área funcional da casa, concentra sua infraestrutura, organiza e delimita áreas de possível confronto 
com a fluidez de espaços ora tranquilos, ora agitados dependendo de cada família. 
Para a concepção do projeto, levamos em consideração que a família é mutável, efêmera e singular. Cada casa mesmo 
possuindo mesmo número de membros a necessidades são particulares e passageiras.
 

UMA CONSTRUÇÃO 
OITO LAYOUTS
Uma solução inovadora de habitação e ao mesmo 
tempo viável à realidade do que é feito hoje nos proje-
tos de residenciais no Brasil,  após pesquisar diversos 
sistemas construtivos e industrializados encontramos 
uma tecnologia que se encaixa perfeitamente com o 
desafio proposto pelo Edital do presente concurso.
A proposta mescla de dois sistemas industrializados. 
O CLT, que consiste em painéis formados de cama-
das de lâminas de madeira maciça coladas em sen-
tido oposto e alternado e a Placa de concreto. Uma 
construção racionalizada e um sistema industrial, 
garantindo uma obra limpa, com pouco desperdício, 
maior otimização de material e de mão de obra.
A racionalização do projeto e sua modulação permi-
tem um projeto mais flexível e dinâmico, atendendo 
assim as mudanças e a utilização da Unidade por 
toda sua vida útil, prevendo inclusive o que será feito 
após sua reciclagem.

UM NORTE
SEIS SOLUÇÕES
Uma vez que o presente concurso não limita a implantação à um terreno 
específico, criamos estratégias e elementos que possam ser inseridos 
conforme o melhor desempenho e conforto. Estas estratégias foram 
selecionadas conforme recomendações do clima do local e através dos 
estudos feitos a princípio para quatro implantações: vertical, vertical rota-
cionada 180º, horizontal e horizontal rotacionada 180º.
Desta forma apresentamos e propomos soluções fixas e mutáveis con-
forme cada orientação.
Como elementos fixos temos a cobertura com argila expandida [AE] e os 
beirais [BE]. Protegendo a casa contra a chuva e também como para-
-sóis, e o uso de argila expandida sobre a laje do setor 1, local de maior 
permanência, a fim de diminuir a carga térmica recebida através da co-
bertura. Para além destas proteções, a posição, nível e tipo de abertura 
das portas e janelas cria uma ventilação cruzada, seletiva e controlada.
Para cada implantação e orientação criamos os elementos mutáveis, 
sendo 3 tipos de brises, um tipo com proteção horizontal e vertical [BC], 
outro com proteção vertical [BV] e um somente com proteção horizontal 
[BH], todos com a função predominante de proteção contra a incidência 
solar no período vespertino do solsticio de verão. Propomos também um 
painel com vegetação [PV], inserido sempre na face oeste para proteção 
solar e resfriamento por evapotranspiração.

UMA PLANTA
QUATRO ACESSOS
A proposta apresentada é de uma implantação em um lote retangular 
com 128m², mas é possível implantá-la em lotes de diversas dimensões, 
a orientação solar será um dos fatores determinantes para o desempe-
nho da casa, e o “lote” também ditará qual o melhor aproveitamento do 
espaço disponível. 
 A disposição das casas reflete a ideia de quadra aberta, onde a ocu-
pação dos recuos pelos vizinhos garante a segurança da comunidade, 
além de proporcionar um espaço com mais qualidade térmica, espaços 
verdes, configurado por praças, reforçando a socialização dos morado-
res e conforto para microclima local.  
Dessa forma é possível explorar a casa nas suas quatro empenas, não 
havendo uma fachada principal. Isso possibilita que a Unidade tenha 
os acessos proporcionando diversas configurações do layout interno. 
Apenas a unidade sobreposta contará com um único um acesso, feito 
por uma escada externa lateral. As vagas para os veículos encontram-se 
perpendicular à via, nas laterais das Unidades.

A flexibilidade do setor 1 foi possível com um projeto em que 
a planta é livre, com aberturas nas fachadas que permitem 
diversos acessos conforme implantação e necessidade. 
Na solução da casa sobreposta há apenas adição da escada 
e do guarda-corpo. As aberturas da fachada (onde na térrea 
configuram portas) são completadas com caixilhos já utiliza-
dos em outros ambientes; mudanças mínimas em relação a 
casa térrea, o que facilita e diminui o custo da construção.

Desenvolvida para ter uma solução finita de planta e 
multi funcionalidades, o projeto constitui de um núcleo 
com infraestrutura, esse imutável, onde abriga cozinha, 
banheiro e lavanderia. 
O setor 1 se caracteriza pela diversidade, flexibilida¬de, 
onde estar, repouso e diversas atividades podem ser con-
fi¬gurados da maneira que os moradores necessitem. 
O setor 2 é um ponto de conexão que pode ser inte¬gra-
do ou não com os outros setores da casa. 
Por fim o setor 3, a área aberta, o estar que pro¬porciona 
conforto térmico para o clima de Brasília e ainda integra 
funções externas da casa.

UM NÚCLEO
TRÊS SETORESP

elevação 01 elevação 03

elevação 04elevação 02

núcleo

setor 2

setor 3

setor 1 - flexibilidade de funções

comer

preparar/higienizar

integrar/estar

comer/estar

dormir

estudar
brincar
trabalhar
ler
...

estar

núcleo - infraestrutura

setor 2/3  - conexão/área externa

planta tipo térrea - 64m² planta tipo sobreposta - 68m²  

setor 1

setor 1

3 dormitórios

2 dormitórios 
ampliando a sala

2 dormit. ampliando a sala 
orientação invertida

2 dormit. + 1 espaço múltiplo 
orientação invertida

2 dormitórios 
ampliando o quarto

2 dormit. ampliando o quarto 
orientação invertida

3 dormitórios 
acessível

2 dormitórios + 
1 espaço múltiplo

LAYOUTS POSSÍVEIS

fundação em radier
pré-moldado de concreto
núcleo infraestrutura painéis em CLT
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