
 A edificação pode ser inserida em terrenos que se encontre no centro de 

outros terrenos com possivelmente edificações já construídas, mesmo assim deve ser 

avaliado a posição da melhor orientação solar para direcionamento da fachada A . A 

parede de empena cega (fachada C) deve ser direcionada para o lado menos favorável.  

Pode  existir casos que não seja possível ter o mesmo lado da melhor posição solar no 

mesmo lado de visual mais favorável e nessas situações recomenda-se voltar a casa 

para melhor orientação solar. Com entorno consolidado, cria-se uma parede na divisa

e assim, não é possível adicionar módulos de esquadrias nas paredes de divisa. O 

diagrama representa um terreno mínimo de 5x20.
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 Além disso, foi idealizada uma solução que a casa pudesse ser invertida. Por exemplo, se o morador prefere 

que o dormitório fique na frente da casa e a área de estar aos fundos, tendo opção de ter a área de estar aberta para o 

pátio é possível fazer a inversão da casa  mantendo as mesmas dimensões e malha da planta embrião. Dessa forma, 

ainda são possíveis mais uma infinidade de opções de layout de planta no espaço destinado a ampliação da residência. 
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FORMAS DE IMPLANTAÇÃO

AMPLIAÇÃO | FASE 01 AMPLIAÇÃO | FASE 02

Terreno Meio de Quadra

Em terreno de esquina

 Em terrenos de esquina, a proposta é que a fachada A, seja a fachada principal, 

e não a fachada B como aconteceria na implantação de meio de quadra. Com terrenos de 

esquina a porta de acesso principal pode estar voltada para o espaço mais comprido do 

terreno (fachada A). Casas de esquina têm mais condições ainda de ser uma casa com 

bastante entrada de luz e ventilação pois a fachada A pode receber diversas 

composições de aplicações de aberturas, criando diferentes formas de fachadas e 

diferentes estratégias de entrada de luz. Casas de posicionadas em esquina ainda terão 

um pátio maior. Neste projeto foram considerados terrenos de 6,5x20m.

RUA

Diagrama ampliação em planta baixa 

Sem escala 

Diagrama ampliação em planta baixa 

Sem escala 

Diagrama ampliação em planta baixa 

Sem escala 

RUA

             Através do projeto de loteameneto realizado na cidade de Arroio do Meio para teste das edificações foi compreendido que á proposta 

de terrenos mínimos também podem sofrer variações: Em função do loteamento ter sido lançado em um vazio urbano, ou seja, um espaço de terras 

com entorno já consolidado e por ser um terreno composto por mais de um lote estes com suas características particulares, ou seja, um terreno 

irregular, percebeu-se que grande parte dos terrenos do loteamento teriam uma medida maior que 20 metros de profundidade. Essa constatação foi 

extremamente importante para entender que, se a casa modelo é para ser adaptada em outros terrenos com condições semelhantes, também é 

importante que o protótipo MOBI tenha possibilidade de um «plus», ou seja, que além do embrião inicial que pode sofrer modificações pelos 

moradores, é racional que o protótipo ainda disponibilize a opção de receber mais um módulo de ampliação. Além disso, conforme levantamento com 

corretores imobiliários de Arroio do Meio, muitos terrenos disponibilizados em loteamentos do município possuem a medida de 10x30 ou 15x30 . 

Pensando no protótipo MOBI como um modelo de residência para ser viabilizado por construtoras é inteligente fazer uso do projeto como forma de 

monetizar, reduzir custos, reduzir tempo  e estresse de obra convencional e ainda assim entregar para a cidade e para os moradores uma casa como o 

protótipo Mobi.Considerando os recuos de frente (4 metros ou no mínimo 4,80 metros para que tenha vaga de veículo) e o recuo de fundos (1/10 da 

profundidade do lote) chegou-se a conclusão que deve existir mais uma hipótese de lote mínimo: um lote com 5 metros de largura porém com 23,6 

metros de profundidade. Ou seja, se o terreno tiver no mínimo 23,60 metros de profundidade, poderá ser adicionado com o tempo, ou de maneira 

imediata um módulo adicional de 5 metros por 3,3 metros. 

 Conclui-se que o módulo adicional, para terrenos com no mínimo 23,60 metros, deve ter 3,3metros por 5metros pois e essa medida é viável 

quando se fala de transporte. Os 5 metros são em função da largura total da casa. Com uma medida de 3,30x5m é possível que esse módulo adicional 

seja transportado e posicionado por um caminhão Munk.A diferença para terrenos que sejam ainda maiores que  23,60 metros de profundidade é que 

o morador terá um pátio maior na sua casa

Novo LOTE

Um lote de  5x30

150m²

=) Recuo de fundos

Recuo de frente: 4,8m

10% da profundidade

Volume inicial 

13,20x5m

Volume inicial 

13,20x5m + módulo

adicional de 3,3x5m

 Os diagramas representam a edificação em 

terrenos de esquina, permitindo assim a abertura de 

esquadrias. Sugere-se a colocação de   esquadrias 

basculantes no volume da circulação. Além da proposta 

dada, outras opções são possíveis.

 A proposta apresentada nessa planta é uma das 

ideias, pois com os paineis de vedação e esquadrias pode-se 

criar as mais diversas configurações e o morador pode dar o 

uso que julgar pertinente.

 Se a casa tiver um posicionamento que permita 

um recuo lateral, é possível adicionar janelas e porta 

janelas na parede lateral, fazendo com que exista ainda 

uma maior entrada de luz e de ventilação.

3D Modulo Adicional

 O protótipo foi pensado de forma que pudesse ter duas fachadas principais: A fachada A, fachada lateral  quando posicionada em terrenos 

de esquina ou em terrenos com uma dimensão maior que 6,50m pode servir como fachada e acesso principal, basta inserir o módulo de porta a essa 

fachada. Para terrenos com entorno consolidado, o protótipo é entregue com uma parede de divisa, como se fosse um «muro». Ainda, se o terreno 

possuir acessos na frente e nos fundos é possível que a casa tenha opção de uma terceira alternativa de acesso. Ainda, é possível inverter a casa 

conforme  a orientação solar mais favorável: Se o morador preferir sol da manhã na sala, ela coloca a casa pro lado do sol, se prefere a cozinha, coloca a 

cozinha do lado da melhor insolação. Pois, a parede hidráulica é a parede de divisa, ou seja, o morador pode inverter  o local da cozinha e da sala porque 

o núcleo de área molhada é a parede de divisa. Por isso, nessa parede, estão localizadas todas partes molhadas, como cozinha, lavanderia e banheiros, 

essa não pode ser alterada.

 

 A casa de dois pavimentos pode ser inserida em terrenos com entorno já consolidado, seguindo a mesma proposta da casa térrea embrião. 

Porém, em casos que a casa tiver uma casa vizinha que seja térrea, é possível que a parede de divisa não chegue até o segundo pavimento do protótipo 

Casa Sobrado. Já que as aberturas do segundo pavimento também são colocadas a 1,50m da divisa, é possível que elas sejam voltadas para o vizinho sem 

a colocação dessa parede de divisa. 

 Ainda pode acontecer de que as casas vizinhas são de dois ou mais pavimentos e a visual não seja tão interessante, então é sugerido que a 

parede de divisa seja utilizada no módulo do segundo pavimento também, assim como está representado o segundo diagrama.

 A casa de dois pavimentos possui os mesmos espaços de entrada de luz e ventilação como a casa térrea, já que possui a mesma malha da casa 

térrea que é a casa embrião;  A parte de ampliação pode se tornar diversos espaços, como espaços para família como quartos a mais, ou espaço de estar, 

ou ainda espaço de trabalho home o�ce. Ainda, a planta térrea está sugerida de uma forma, mas nada impede de fazer a sala e cozinha juntas na área que 

hoje é somente cozinha e área de serviço e no outro espaço fazer um local de atendimento se o morador for prestador de serviços. Enfim , a casa pode 

receber o uso que o morador julgar mais conveniente. A única regra é o local da caixa D’Água e manter espaços que necessitam de água e esgoto na parede 

de área molhada que é a parede da divisa. Para manutenção enquanto o morador já morar no local, é através da retirada das placas das vedações e placas 

do forro.

 A casa pode ser inserida em entornos consolidados ou em terrenos de esquina. Sugere-se, como no modelo casa térrea embrião que a casa que 

for de esquina - ou que for inserida em um terreno maior - tenha o módulo da porta de acesso principal  alocada na fachada A bem como a colocação de 

outras esquadrias como porta janelas e janelas basculantes para garantir uma melhor ventilação e entrada de luz. São oferecidos módulos de brises que 

podem ser aplicados para controle de entrada de luz e conforto térmico. Serão apresentadas propostas de plantas para futuras ampliações e variedades 

de opções que podem ser feitas na planta da casa, entretanto a casa pode ser usada com o uso que for melhor para o morador.

FORMAS DE IMPLANTAÇÃO

SUGESTÃO 02

 Um dos princípios para atingir um nível de padronização foi fazer uso da 

mesma malha estrutural da casa térrea, sendo que a única diferença acontece nas 

especificações de resistência da estrutura da edificação de dois pavimentos. O 

volume do banheiro, que na casa térrea é dimensionado para uso de Portadores de 

Necessidades Especiais, na casa de dois pavimentos é dividido em duas partes: Um 

banheiro com dimensões habituais (que é menor que o de PNE) e a medida restante 

se torna um vazio com esquadrias que serve como área de ventilação para os 

banheiros ( já que um dos princípios do projeto é a ventilação natural de todos os 

ambientes), tanto superior como inferior e ainda trará vantagens no conforto 

térmico/ventilação da edificação através do Efeito Chaminé e/ou Torres de vento. 

Além de todas essas vantagens o vazio no centro da casa ainda pode servir como um 

espaço verde, onde o morador poderá cultivar suas plantas e estar em contato com a 

natureza estando dentro da sua casa.

 

Terreno Meio de QuadraEm terreno de esquina

 Para demonstração de soluções como sugestão, 

são representadas duas opções de planta baixa para o 

segundo pavimento. A primeira planta representa o 

pavimento térreo que é caracterizado como área social e 

serviços, que é a  mesma planta para as duas opções de 

segundo pavimento. 

 A primeira sugestão se caracteriza como 

dormitório de casal aos fundos e a criação de mais um 

dormitório para duas camas de solteiro, um espaço 

neutro, que pode ser home o�ce, estar íntimo, e ao uso 

da espera para o banheiro;

 Ainda, pode ser levado o dormitório de casal 

para a parte da frente da casa e o dormitório para duas 

camas de solteiro também funciona perfeitamente no 

quarto dos fundos. O morador pode posicionar como for 

mais interessante para a família.

SUGESTÃO 01

AMPLIAÇÃO | PROPOSTA 01

AMPLIAÇÃO | PROPOSTA 02

 

 Adicionando um módulo na parte térrea é possível adicionar mais um 

espaço de trabalho, um dormitório maior ou dois menores, espaço de estar em 

família, espaço que esteja interligado com o pátio dos fundos, etc. Como o módulo de 

estrutura é padronizado o que pode ser alterado são as vedações e esquadrias 

criando diferentes desenhos de fachadas para as residências. 

 Para dimensionamento de espessura de painel termoacústico é 

necessário se fazer um levantamento de qual parede estará recebendo uma maior 

incidência de sol ou qual parede recebe mais ruídos e em seguida especificar para a 

aquisição. A compra das casas devem ser acompanhadas pelo projeto de um 

profissional para que possa ser feito o dimensionamento das peças.

 Ainda existe a opção do módulo ser adicionado 

também no segundo pavimento, criando ainda mais 

possibilidades de planta layout bem como a oportunidade 

de se ter uma casa de até 5 dormitórios.

 A planta representada abaixo  mostra a 

ampliação na parte da frente da casa ainda não realizada 

entretanto o espaço de módulo adicional aos fundos já 

ampliados para dois dormitórios. O espaço que na planta 

anterior era um dormitório de casal nessa proposta serve 

como uma zona neutra  para que o  morador dê o suso que 

julgar mais pertinente. 

 Todos os espaços da casa recebem ventilação e 

entrada de luz natural, mesmo nos módulos adicionais.

CASACASA
SOBRADOSOBRADO

Planta baixa Térreo | Escala 1:100

RUA RUA

Planta baixa Térreo | Escala 1:100
 Legenda: 01 - Vaga para estacionamento 12m² | 02 - Acesso-Pátio frente 11m²| 03 - Pátio 

dos fundos  10m²  | 04 - Recuo lateral/Espaço de varanda coberta por pergolado/Peça da estrutura que 

será alocada in loco no dia da montagem da casa no terreno 14,10m²;  05 - Cozinha e Lavanderia 16m²  | 

06 - Circulação 2,95m²|  07 - Vazio  1,80m² | 08 - Banho Social 3,24m² | 09 -Sala de estar 16m² | 10 - 

Circulação Vertical 8m² | 11 - Recuo lateral/Espaço de varanda coberta por pergolado/Ventilação 

dormitório 3,08m² | 12- Circulação 2,95m² | 13 - Área de ampliação para futuro banheiro 3,24m² | 14 - 

Área para futura ampliação 16 m² | 15 - Dormitório 01  12m²

Planta baixa Térreo | Escala 1:100Planta baixa 2º Pavimento| Escala 1:100

CASACASA SOBRADOSOBRADOCASA TÉRREACASA TÉRREA+1+1CASA TÉRREACASA TÉRREA

 Legenda: 01 - Vaga para estacionamento 12m² | 02 - Acesso-Pátio frente 

11m²| 03 - Pátio dos fundos  10m²  | 04 - Recuo lateral/Espaço de varanda coberta 

por pergolado/Peça da estrutura que será alocada in loco no dia da montagem da casa 

no terreno 14,10m²;  05 - Sala de estar 8,15m² | 06/07 - Cozinha e Lavanderia 8,25m² 

| 08 - Circulação 2,95m² | 09 - Banho PNE 4,82m² | 10 - Dormitório Casal 8m² | 11 - 

Área coberta destinada a ampliação da casa 13,35m² | 13 - Recuo lateral/Espaço de 

varanda coberta por pergolado/Ventilação dormitório 3,08m²

Planta baixa Térreo | Escala 1:100

  A casa térrea é o modelo que norteou a proposta como 

um todo. As estratégias arquitetônicas como setorização, 

fachadas principais, acessos, estratégias para conforto térmico 

e acústicos, formas de implantação, materiais, modulação, 

ventilação e iluminação natural, foram desenvolvidas através de  

dimensões máximas pré determinadas em função das 

dimensões do terreno proposto: um espaço de 5x13,20m.  

Ainda, a casa  deve ser térrea para que fosse acessível para 

portadores de necessidades especiais, pessoas idosas e para 

grupos familiares que almejam residir em uma casa térrea. 

 A proposta da casa sobrado +1 também está voltada para para um terreno de no  mínimo 

23,60 metros em função dos recuos necessários, entretanto a casa pode ser inserida em um 

terreno que tenha ainda mais que 23,60 metros, podendo ter por exemplo, 30 metros. Dessa 

forma, o morador garante um pátio ainda maior aos fundos - ou na frente - tendo então mais outras 

inúmeras possibilidades. Para o recuo de frente foi considerado um recuo de 4,80 metros mesmo 

que o mínimo seja de 4 metros em função da vaga para o estacionamento de um carro por casa. 

 O protótipo MOBI é uma solução muito eficaz pois com uma pouca quantidade de módulos 

disponíveis para composição da casa muitos arranjos podem ser feitos. Por mais que a casa seja 

modular e as peças estejam prontas para serem usadas, é preciso que exista um arquiteto no 

processo para direcionar as soluções térmicas e acústicas bem como estéticas. 

 O protótipo CASA SOBRADO+1 segue a mesmas configurações e malha do protótipo 

embrião Sobrado inicial. A diferença, é que existe a possibilidade de adição de um módulo ao 

módulo embrião. O módulo adicionado possui 18m² e pode se transformar em dois dormitórios, 

um dormitório, um espaço de estar, home o�ce, sala de ginástica, e etc. Como sugestão foram 

inseridos dois conjuntos de módulos de esquadria na parede dos fundos. Ainda para a casa 

sobrado existe a possibilidade do módulo adicional ser acoplado somente na parte inferior ou na 

parte inferior e superior. Para adição na parte superior e inferior deve-ser adicionado reforço 

esturtural a ser dimensionado. 

 Para acoplamento do módulo, que pode ser adquirido logo no momento da compra do 

protótipo inicial ou posteriormente a compra, conforme a evolução do núcleo familiar, foram 

desenvolvidas peças cantoneiras de acoplamento que serão parafusadas no módulo embrião da 

mesma forma que  os módulos de pergolado. 

 Para dimensionamento de espessura de chapas e materiais terá que ser realizado um 

projeto estrutural.

 Ainda existe a opção do módulo ser adicionado também no segundo pavimento, criando 

ainda mais possibilidades de planta layout bem como a oportunidade de se ter uma casa de até 5 

dormitórios.

  A partir da malha da casa de um pavimento surgiu a 

casa de dois pavimentos, com a mesma estrutura formal da casa 

térrea a casa de dois pavimentos visa responder a demanda de 

famílias que prefiram uma casa de dois andares tendo a parte 

térrea da casa toda destinada ao setor social e que não 

necessitem de primeiro momento uma casa para PNE. Entretanto, 

a casa pode ser adaptada para receber dormitórios no pavimento 

térreo para responder essa demanda. A possibilidade de 

ampliação conforme a necessidade do morador fica localizada no 

segundo pavimento. No momento da entrega da casa, o morador 

recebe o espaço de ampliação com piso, forro e um guarda corpo, 

até que o morador não faça a parte de vedação (ampliações) o 

espaço pode ser usado como uma grande varanda coberta. 

 A planta da casa de dois pavimentos é composta pela 

área de estar social/serviço localizada no pavimento térreo, 

áreas íntimas organizadas no segundo pavimento, varandas 

para entrada de luz e circulação do ar e área de futura ampliação 

também localizada no segundo pavimento. 

 O protótipo CASA TÉRREA +1 segue a mesmas configurações e malha do 

protótipo embrião térreo inicial. A diferença, é que existe a possibilidade de adição 

de um módulo no módulo embrião. O módulo adicionado possui 18m² e pode se 

transformar em dois dormitórios, um dormitório, um espaço de estar, home o�ce, 

sala de ginástica, e etc. Como sugestão foram inseridos dois conjuntos de módulos 

de esquadria na parede dos fundos. é possível observar que a parede foi recuada em 

relação ao final do módulo, isso em função de estratégia de conforto térmico, para 

barrar a entrada de sol em orientações solares necessárias . Para acoplamento do 

módulo, que pode ser adquirido logo no momento da compra do protótipo inicial ou 

posteriormente a compra, conforme a evolução do núcleo familiar

Planta baixa Térreo | Escala 1:100 Planta baixa 2º Pavimento| Escala 1:100

 Legenda: 01 - Vaga para estacionamento 12m² | 02 - Acesso-Pátio frente 11m²| 03 - Pátio dos fundos  

10m²  | 04 - Recuo lateral/Espaço de varanda coberta por pergolado/Peça da estrutura que será alocada in loco no dia da 

montagem da casa no terreno 14,10m²;  05 - Cozinha e Lavanderia 16m²  | 06 - Circulação 2,95m²|  07 - Vazio  1,80m² 

| 08 - Banho Social 3,24m² | 09 -Sala de estar 16m² | 10 - Circulação Vertical 8m² | 11 - Recuo lateral/Espaço de 

varanda coberta por pergolado/Ventilação dormitório 3,08m² | 12- Circulação 2,95m² | 13 - Área de ampliação para 

futuro banheiro 3,24m² | 14 - Área para futura ampliação 16 m² | 15 - Dormitório 01  12m²

+1+1

 Legenda: 01 - Vaga para estacionamento 12m² | 02 - Acesso-Pátio frente 11m²| 03 - 

Pátio dos fundos  10m²  | 04 - Recuo lateral/Espaço de varanda coberta por pergolado/Peça da 

estrutura que será alocada in loco no dia da montagem da casa no terreno 14,10m²;  05 - Sala de 

estar 8,15m² | 06/07 - Cozinha e Lavanderia 8,25m² | 08 - Circulação 2,95m² | 09 - Banho PNE 

4,82m² | 10 - Dormitório Casal 8m² | 11 /12- Área coberta destinada a ampliação da casa  na planta 

sem módulo adicional/Espaço livre/Home O�ce 13,35m² | 13 - Recuo lateral/Espaço de varanda 

coberta por pergolado/Ventilação dormitório 3,08m²

 A planta da casa térrea é composta pela área de estar social, 

áreas íntimas, varandas para entrada de luz e circulação do ar e área de 

futura ampliação. A sala de estar é integrada com a cozinha. A 

lavanderia fica posicionada juntamente a cozinha e possui espaço para 

máquina de lavar, tanque e demais utensílios. A área de estar,  possui 

uma área total de 16,40m² . A sugestão é que nesse espaço se faça 

uma cozinha com ilha ou até mesmo o uso de uma mesa para 

acomodar até 4 pessoas. Como o espaço de estar é um local propício 

para um bom convívio com o grupo familiar e amigos, sugere-se o uso 

dos módulos de esquadrias de portas de correr ou janelas 

basculantes para que o ambiente interno esteja vinculado com a área 

externa coberta e o ambiente se torne confortável e prazeroso de 

estar.  No centro da planta se encontra o banheiro que é dimensionado 

para PNE (próximo do serviço cozinha/lavanderia). Ainda, «aos 

fundos» da casa, está localizado o dormitório, onde  pode ser alocado 

uma cama de casal, uma mesa lateral e um bom armário. Ainda, o 

dormitório possui uma abertura para a área externa através do 

módulo de porta de correr, neste espaço também ocorre a entrada de 

luz e ventilação para o interior da edificação. O espaço externo é uma 

proposta de local ao ar livre, um espaço  que proporcione bem estar 

depois de um longo dia de trabalho ou até para quem  realize trabalhos 

em casa, espairecer. Além desses ambientes que são entregues 

prontos para o morador, juntamente com os dois vazios de entrada de 

luz e ventilação que são extremamente importante para o conforto da 

edificação, o morador recebe a casa com uma área de 13,35m² coberta 

e com piso, destinada exclusivamente ao uso que o morador preferir! 

Como forma de sugerir o que pode ser feito, são representadas três 

ideias de disposição a seguir:

 Pode ser adicionado uma porta na parede 

criada, fazendo com que o espaço  13 sirva como um local 

de trabalho  e o morador possa atender seus clientes 

nesse local.

Através do diagrama é possível 

enten der  com o ficar ia  a  casa 

v o l u m é t r i c a m e n t e  s e  f o s s e 

adicionado o módulo de ampliação 

somente no pavimento térreo. 

 A proposta 01 demonstra a 

ampliação da casa sobrado somente 

no pavimento térreo. Dessa forma, é 

adicionado um módulo no térreo 

posteriormente ou no junto com a 

aquisição do protótipo embrião.
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