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Área construída : 56 m² Área construída : 56 m²

Solstício verão, 
12:00

Solst. inverno, 
12:00

Latitude  - 15,86° SulCORTE TRANSVERSAL
ESC. 1:100

Rufo metálico

5,30 m

2,70 m

Telha metálica Estrutura de madeira

As janelas, com 2 metros de altura, permitem o 
aproveitamento da iluminação natural, diminuindo 
o uso desnecessário da iluminação artificial. A 
implantação sugerida favorece a não incidência 
direta do sol durante o verão, que atinge tempera-
turas mais elevadas.

A implantação e a solução projetual propiciam a 
ventilação cruzada em todos os cômodos das 
unidades habitacionais. Além disso, os cobogós 
de blocos de concreto da área de serviço 
pertmitem ventilação constante, ao mesmo tempo 
em que filtram a luz solar oeste. O efeito da 
ventilação cruzada potencializa a renovação 
constante do ar e uma consequente queda na 
temperatura interna.
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UNIDADE BASE ( EMBRIÃO - SOBREPOSTA)
ESC. 1:100

UNIDADE EXPANDIDA PNE
ESC. 1:100

EMBRIÃO CASA SOBREPOSTA CONJUNTO SUGERIDO

A proposta busca atender  o  desenvolvimento 
pessoal e familiar - visto que, com o passar dos 
anos, as famílias necessitam adaptar suas casas à 
realidade vivida - assim como inovar a implantação 
de casas populares, com a premissa de que as 
cidades são complexas e não podem ser pensadas 
sem a habitação. 
Dessa forma, a flexibilidade do projeto arquitetônico 
é fundamental no atendimento dessas necessida-
des, tanto de adaptar-se à cidade, que passa por 
constantes mudanças, quanto ao desenvolvimen-
to pessoal.
O projeto, além da inovação, toma como partido 
conceitos de flexibilidade espacial, modulação, 
economia  e sustentabilidade.

Com a possibilidade de usar o mesmo espaço com 
formas diferentes, reduziu-se os custos de constru-
ção e ampliação e, ao mesmo tempo, foi possível 
atender as necessidades de diversos perfis popula-
cionais. A proposta proporciona, ao mesmo tempo, 
acessos independentes às unidades e espaços de 
convívio entre as famílias, liberando visuais e criando 
relações espaciais com a cidade e com o ambiente 
privado das residências.

As unidades seguem as normas de Desempenho 
NBR15.575 e de Acessibilidade NBR 9050, buscando 
proporcionar uma moradia apropriada , com espaços de 
dimensões adequadas e o máximo de aproveitamento da 
iluminação e ventilação natural; os quartos , cozinha, 
banheiro e área de serviço estão localizados nas extremida-
des da unidade, fazendo com que a sala seja o espaço de 
encontro e de ligação dos demais cômodos e que todos os 
ambientes sejam privilegiados.
Como premissas projetuais, foram adotados conceitos de 
adaptabilidade e flexibilidade espaciais para a transforma-
ção da unidade embrião de 2 quartos em 3 quartos. Da 
união de duas unidades embrião surge o conceito de casa 
sobreposta: habitação multifamiliar vertical de pequeno 
porte constituída por dois pavimentos com duas unidades 
imobiliárias autônomas, que possui isolamento funcional e 
acessos independentes. 
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Considerando a versatilidade do bloco de escadas 
em estrutura metálica, e dentro da proposta de 
replicação das casas sobrepostas com a criação 
das plataformas, tem-se ainda a opção de duplicar 
as escadas para criar acessos distintos para cada 
unidade, caso seja esta a premissa para a titularida-
de dos mesmos.

ELEVAÇÃO FRONTAL

PERSPECTIVAS INTERNAS

SEM ESCALA


