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 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.
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 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.
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  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. 

 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.

 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. A sala de estar é integrada com a 

cozinha. A lavanderia fica posicionada juntamente a cozinha e possui espaço para máquina de lavar, tanque 
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Área total coberta 130m²

Área entregue para morar 63m²

Área de futura ampliação 20m²

Terreno Meio de Quadra

Em terreno de esquina

 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
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Planta baixa Térreo | Escala 1:50

Planta Baixa Segundo Pavimento | Escala 1:50

e demais utensílios. A área de estar,  possui uma área total de 33,60m² . A sugestão é que nesse se coloque uma mesa para reunir a família e amigos. 

Como o espaço de estar é um local propício para um bom convívio com o grupo, 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 e o espaço vazio para ventilação. No segundo pavimento se encontra um dormitório e o espaço para futura ampliação 

que de primeiro momento pode servir como uma grande varanda externa, um local perfeito para meditação ou para levar uma poltrona confortável e 

fazer trabalhos em um escritório ao ar livre.  A área para ampliação possui 20m². 

 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.

               A casa de dois pavimentos chega ao terreno dividia por pavimento inferior e 

pavimento superior e o acoplamento entre as duas estruturas é feita no terreno.  A 

sugestão é que se faça uma soldura entre o módulo de casa superior e o módulo 

inferior. Essa parte dulpa também serve como reforço estrutural. Para 

dimensionamento de espessura de alma dos perfis em Aço Carbono é necessário o 

cálculo estrutural.

                Dentro da norma de Coordenação Modular existe uma explicação sobre zonas 

neutras, essas são as zonas que não precisam ter a medida  modular 10x10cm e essas 

zonas são representadas por espessuras de lajes e paredes. É possível observar que 

tanto na laje da casa de um pavimento como na casa de dois pavimentos foram usados 

estruturas metálicas de 15x10 em função de melhor encaixe da laje seca e paredes.

              Para a prevenção de entrada de animais é projetado que se coloque no espaço 

de 30cm (espaço de manutenção) de afastamento do solo a aplicação de uma tela 

Hexagonal.

               Foram projetados Shafts para a descida de encanamentos nos banheiros;

         O volume de caixa D’água ainda tem espaço para receber um Boiler para água para 

caso seja usado sistema de aquecimento de água.
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