
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. 

Espaços internos com  ventilação 
e insolação

Adaptação / Expansão em 3 
quartos

União de duas casas sobrepostas / Criação de 
espaços de convívio

Dessa forma, a flexibilidade do projeto arquitetônico é 
fundamental no atendimento dessas necessidades, 
tanto de adaptar-se à cidade, que passa por constan-
tes mudanças, quanto ao desenvolvimento pessoal.
O projeto, além da inovação, toma como partido 
conceitos de flexibilidade espacial, modulação, 
economia, sustentabilidade e , principalmente, 
adaptabilidade, que  guia o conceito da solução 
adotada.

Com a possibilidade de usar o mesmo espaço de 
diferentes formas, reduziu-se os custos de construção 
e ampliação e, ao mesmo tempo, foi possível atender 
às necessidades de diversos perfis populacionais.
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.

FLEXIBILIDADE ADAPTABILIDADE MODULAÇÃO
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PERSPECTIVAS INTERNAS
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PLANTAS

3020100 40 50

Planta base ( embrião-sobreposta)

Planta base ( embrião-sobreposta) PNE

Escada de acesso 
à unidade superior

Escada de acesso 
à unidade superior

ESC. 1:100

Área construída da unidade embrião : 56 m²

ESC. 1:100

Planta cobertura
ESC. 1:100

Planta expand. PNE
ESC. 1:100

Planta expandida
ESC. 1:100

Acesso  para a 
unidade superior

As unidades seguem as normas de Desempenho NBR15.575 e de Acessibi-
lidade 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 extremidades 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 transformação 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. 
A dificuldade de ampliação das casas 
sobrepostas se dá quando a unidade do 
pavimento superior depende da estrutura da 
unidade do pavimento inferior, ficando na 
dependência da ampliação da primeira. 
Assim, o projeto previu a flexibilidade dos 
ambientes sem a necessidade de ampliação 
da área construída. 
As grandes vantagens da casa sobreposta 
são a economia na construção e nos 
materiais. Dessa forma, o projeto propôs uma 
caixa de alvenaria elevada no telhado que tem 
capacidade de abrigar duas caixas d’água 
independentes, correspodentes às duas 
unidades habitacionais.

A UNIDADE EMBRIÃO A CASA SOBREPOSTA
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principal

A. serviço WC Quarto
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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.

Como forma de proteção à radiação solar direta, 
foram acopladas venezianas metálicas, visto que a 
fachada principal recebe uma parcela de sol da 
tarde. As venezianas são versáteis, permitindo, 
assim, a adequação de acordo com as diferentes 
necessidades que surgirão.

Os beirais funcionam como brises horizontais na 
fachada principal, ajundando, assim, na proteção à 
radiação solar direta da tarde.

Solstício verão, 
12:00

Solst. inverno, 
12:00

Latitude  - 15,86° Sul

IMPLANTAÇÃO SUGERIDA
Sem escala

SEFAIRA - Estudo de iluminação; porcentagem 
de horas ocupadas que a iluminância atinge 300 

lux.

100%

CORTE TRANSVERSAL
ESC. 1:50

VENTILAÇÃO

VENEZIANAS

BEIRAIS

ILUMINAÇÃO

ELEMENTOS DE PROTEÇÃO SOLAR

Rufo metálico

5,30 m

2,70 m

Telha metálica Estrutura de madeira pontaletada
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EMBRIÃO CASA SOBREPOSTA CONJUNTO SUGERIDO

A implantação sugerida leva em conta as 
premissas de projeto de criar ambientes de 
convívio, para dar origem a espaços semi-públi-
cos, de transição da rua às residências. 
As casas são replicadas por intermédio da 
parede que contém o shaft do banheiro, para 
reduzir os custos de instalação hidráulica e não 
prejudicar a iluminação das unidades 
habitacionais.
A outra forma de replicação das casas se dá 
pela fachada de acesso principal. Assim, a 
união de duas casas sobrepostas origina uma 
plataforma coberta que permite o acesso às 
unidades superiores e cria o núcleo de convívio 
sugerido.

CONVIVÊNCIA

2,
00

 m

1,00 m

Janela de duas 
folhas de correr

Folha fixa com 
vidro aramado

Persiana integrada
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Janelas em alumínio com 
pintura preta (duas folhas de 
correr com vidro comum e 
uma fixa com vidro aramado) 
e veneziana integrada

Beiral em blocos de concreto Alvenaria estrutural apar-
ente

Cobogós de blocos de 
concreto

Telha de fibrocimento, i=26%

PERSPECTIVA INTERNA

Escada  e corrimão metáli-
cos.

Cobertura metálica
ELEVAÇÃO FRONTAL
Sem escala

Considerando a versatilidade do bloco de esca-
das em estrutura metálica, e dentro da mesma 
proposta de replicação das casas sobrepostas 
com a criação das plataformas, tem-se ainda a 
opção de duplicar as escadas,  isolando a plata-
forma em duas partes distintas. criando assim 
áreas privadas dentro de cada lote, caso seja 
esta a premissa para a titularidade dos mesmos.
O bloco de escadas metálicas permite ainda a 
adaptação e adequação do mesmo projeto de 
alvenaria estrutural para outras dimensões de 
lote.

OU

Escada compartilha-
da para duas casas 
sobrepostas

Cobertura metálica

Escada individual
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ESC. 1:100
CORTE LONGITUDINAL

30210
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