
UMA CASA
MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES 
 
CASA. Objeto de habitar que agrega a família com todas as atividades e rotinas 
onde cada indivíduo que a constitui pode exercer o seu dia-a-dia com conforto e 
dignidade possibilitando a manifestação da 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 configu-
rada com um núcleo principal imutável que preserva sua 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. Em cada casa, mesmo possuindo o mesmo número de mem-
bros, as necessidades de seus habitantes são particulares e passageiras.
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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 utilizados 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-se de 
um núcleo com infraestrutura, esse imutável, onde 
abriga cozinha, banheiro e lavanderia. 
O setor 1 se caracteriza pela diversidade, flexibi-
lidade, onde estar, repouso e diversas atividades 
podem ser configuradas da maneira que os morado-
res necessitem. 
O setor 2 é um ponto de conexão que pode ser inte-
grado 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

núcleo

setor 2

setor 3

setor 1 - flexibilidade de funções

comer preparar/higienizar

elevação 01 elevação 03

elevação 04elevação 02

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
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UMA CONSTRUÇÃO
OITO LAYOUTSP

Seguindo o preceito de criar uma solução inovadora de ha-
bitação e ao mesmo tempo viável à realidade do que é feito 
hoje nos projetos de residenciais no Brasil, e após pesquisar 
diversos sistemas construtivos e industrializados, encontra-
mos uma tecnologia que se encaixa perfeitamente com o 
desafio proposto pelo Edital do presente concurso.
A proposta a seguir adota uma construção racionalizada e 
um sistema industrial, garantindo uma obra limpa, com pouco 
desperdício, maior otimização de material e de mão de obra. 
Temos a mescla de dois sistemas industrializados. O CLT e a 
Placa de concreto.A Unidade tem o seu núcleo por placas in-
dustrializadas de concreto estrutural armadas e protendidas, 
chegam prontas para serem montadas na obra conforme o 
projeto específico. O núcleo das edificações se repetem para 
todo loteamento, havendo uma redução do custo final da 
obra por quantidade e tempo, não havendo desperdício de 
materiais.Outro método construtivo escolhido é o CLT  (Cross 
Laminated Timber, ou ‘Laminado de Madeira Cruzada’), que 
consiste em painéis formados de camadas de lâminas de 
madeira maciça coladas em sentido oposto e alternado, inter-
caladas com adesivo estrutural. É uma nova tecnologia que 
está começando no Brasil, porém já tem bons exemplos de 
uso pelo mundo. Com excelente resistência a intempéries, 
não pega fogo e é à prova d’água. Por ter uma laminação 
cruzada e distribuição de força pelas fibras da madeira em 

ambos os sentidos, praticamente elimina qualquer 
retração à deformação dos painéis. Tem ainda a 
vantagem de ser maciço e permite a inserção de 
qualquer elemento ao longo da superfície do pai-
nel. Os painéis podem também suportar grandes 
cargas, viabilizando construções com vários pavi-
mentos.
O acabamento das placas é feito através de um 
processo de micro aparelhamento e lixamento, 
podendo ser explorado como acabamento final e 
aplicado numa infinidade de projetos e produtos. 
Processado (cortado, fresado e usinado) por um 

poderoso pórtico CNC, em regime CAD/CAM, traz 
a precisão da indústria mecânica para o novo am-
biente da arquitetura e engenharia, o BIM, facilitan-
do muito a compatibilização das várias camadas do 
projeto.
O partido arquitetônico adotado permite que a casa 
possa ser montada em até uma semana com ape-
nas 5 pessoas. 
O material tem como qualidade sua durabilidade e 
é usado tanto para estrutura como para vedação. 
Tem grande resistência e é sustentável, tendo em 
sua composição feita com madeira de refloresta-

mento. Em caso de demolição da construção, é 
possível prever sua reciclagem, não gerando resí-
duos para o aterro como acontece com o entulho 
de uma obra convencional. Tem ainda como carac-
terística uma grande eficiência térmica.
A racionalização do projeto e sua modulação per-
mitem um projeto mais flexível e dinâmico, aten-
dendo assim as mudanças e a utilização da Unida-
de por toda sua vida útil, prevendo inclusive o que 
será feito após sua reciclagem.

casa sobreposta - corte transversal perspectivado
possibilidaddes de layout

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

as divisões (gesso, armário, etc) são mutáveis conforme ne-
cessidade

argila expandida LAYOUTS POSSÍVEIS

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

FASES DE CONTRUÇÃO
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aberturas projetadas para a ventilação contí-
nua da casa.
casa pode ser rotacionada e os elementos 
mutáveis adicionados para conforto térmico
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UM NORTE
SEIS SOLUÇÕESP

Tendo como premissa A NBR 15220 — Norma 
brasileira de desempenho térmico para edifica-
ções onde o território brasileiro foi dividido em oito 
zonas bioclimáticas, seguimos as estratégias de 
conforto ambiental adequadas para a zona biocli-
mática 4 [Z4] na qual Brasília está inserida. Carac-
teriza-se um clima tropical de Savana, dividido em 
três estações marcantes: um clima semelhante ao 
clima tropical úmido, entre os meses de outubro 
e abril, períodos de chuvas, outro similar ao clima 
tropical seco, entre os meses de maio e setembro 
e um terceiro dentro do período seco que se apre-
senta com dias ensolarados, de baixa umidade e 
noites frias desconfortáveis. 
Outro aspecto importante analisado refere-se à 
influência de ventos predominantes, sendo ele 
vindo do Leste durante quase todo o ano, varian-

do de direção e intensidade durante o período 
chuvoso com predominância no quadrante Norte 
com variação noroeste e nordeste.
Para estas características as recomendações 
construtivas são o uso de aberturas médias, 
sombreamento nas aberturas durante o ano todo, 
paredes pesadas, cobertura leve com isolamento 
térmico, resfriamento evaporativo, ventilação sele-
tiva e aquecimento solar.
Uma vez que o presente concurso não limita a 
implantação à um terreno específico, criamos 
estratégias e elementos que possam ser inseri-
dos 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 implanta-
ções: vertical, vertical rotacionada 180º, horizontal 
e horizontal rotacionada 180º.
Desta forma apresentamos e propomos soluções 
fixas e mutáveis conforme cada orientação.
Como elementos fixos temos a cobertura com 
argila expandida [AE] e os beirais [BE]. Para além 
destas proteções, a posição, nível e tipo de aber-

tura das portas e janelas cria uma ventilação 
cruzada, seletiva e controlada.
Para todas as implantações teremos os elemen-
tos fixos, onde todas as faces estão protegidas 
com beirais, ora sobressaindo à edificação, ora 
através do recuo das paredes, protegendo a 
casa contra a chuva e também como para-sóis. 
E também 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 cobertura.

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 somen-
te com proteção horizontal [BH], todos com 
a função predominante de proteção contra a 
incidência solar no período vespertino do solsti-
cio de verão. Propomos também um painel com 
vegetação [PV], inserido sempre na face oeste 
para proteção solar e resfriamento por evapo-
transpiração.
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argila expandida

casa sobreposta - corte longitudinal perspectivado
possibilidaddes de layout

ESTUDO DE INSOLAÇÃO

SOLUÇÃO

SOLUÇÃO

SOLUÇÃO

SOLUÇÃO

implantação horizontal

estudo solar manhã

estudo solar manhã

estudo solar manhã

estudo solar manhã

solsticio verão 
solsticio inverno
equinocio outono primavera 

horários de estudo solar 
manhã: 08:30 .10:30.12:30
tarde:    14:30 .16:30.18:30 
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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 desempenho 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 ocupação dos recuos pelos vizinhos garante a segurança da comunidade, além de proporcio-
nar um espaço com mais qualidade térmica, espaços verdes, configurado por praças, reforçando a socialização dos 
moradores e conforto para microclima local. 

Dessa forma é possível explorar a casa nas suas quatro empenas, não havendo uma fachada prin-
cipal. Isso possibilita que a Unidade tenha os acessos proporcionando diversas configurações do 
layout interno. Apenas a unidade sobreposta contará com um único acesso, feito por uma escada ex-
terna lateral. As vagas para os veículos encontram-se perpendicular à via, nas laterais das Unidades. 

casa sobreposta - perspectiva
adição de escada metálica e guarda-corpo

terreno amostral
exemplo de composição de quadra
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UMA PLANTA
QUATRO ACESSOS


