
 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 entorn o consol idado,  cr ia-se  uma parede na  d iv isa

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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 Ainda sobre conforto térmico e acústico, foi sugerido em primeiro momento uma parede composta por 

revestimento externo constituído de placa cimentícia hidrofugada, camada de isolamento térmico e acústico em 

Poliisocianurato (PIR) de 30 mm de espessura, como armação (frame) foram utilizados tubos de Aço Carbono 

40mmx40mm e nesse espaço vazio serão dispostos os dutos de energia e as soluções hidráulicas. A parte de 

esgoto como é uma canalização maior é colocado na parte de piso/laje, na parte interna da casa, é utilizado o painel 

OSB para reforço estrutural (principalmente pela resistência de prender móveis nas paredes) e ainda a placa de 

gesso com pintura a definir. Conforme a parede tiver uma maior ou menor incidência solar essa parede pode ter um 

revestimento termoacústico menor ou maior.   Cada caso deve ser estudado individualmente. No forro das 

residências são utilizados também o painel termoacústico, estes possuem um sistema exclusivo de encaixe tipo 

macho-fêmea e sobreposição de chapas que garantem perfeita vedação, isolação térmica e maior rigidez contra 

impacto. Ideal para projetos que exigem temperatura adequada, montagem fácil, rápida e modular.

 Um dos princípios do protótipo Mobi é o conforto térmico e uma das estratégias para que isso ocorra é  

a questão do vento. Por isso, todos os ambientes possuem aberturas. Em momento algum, seja no protótipo de 

um ou dois pavimento existem ambientes sem algum tipo de ventilação e entrada de luz. A ventilação do 

banheiro PNE de casas térreas é feito através do volume da caixa D’Água.

   Além de elevar a residência do solo, foi implementada a estratégia de ventilação Cruzada: A 

ventilação cruzada eleva a qualidade de vida pois ela ajuda controlar a temperatura, favorece a renovação de ar e 

elimina odores e mofo. Para que a ventilação cruzada aconteça, as aberturas devem ser posicionadas em 

paredes opostas. No protótipo Mobi, sempre que possível, as esquadrias são estrategicamente inseridas em 

paredes opostas, seja de portas ou janelas.

 Outra estratégia de conforto aplicada no protótipo MOBI são o modelo de esquadrias: além de estarem 

bem posicionadas para garantir a ventilação cruzada, elas são esquadrias do tipo Basculantes- ou seja, podem 

ser abertas na parte superior e/ou na parte inferior- Dessa forma garantindo uma edificação mais fresca, pois 

como a esquadria tem uma medida vertical correspondente ao pé direito da casa, é possível abrir na parte 

superior, onde está o ar quente -que é mais leve e tende a subir- ao mesmo tempo que podem ser abertas 

também na parte inferior onde o ar mais fresco -que é mais frio e mais pesado tende a descer-. Com isso, as 

entradas de ventilação próximas ao piso permitem a entrada do  ar fresco e as aberturas nas partes superiores  

possibilitam a saída do ar quente. Para uma melhor vedação das esquadrias serão utilizadas borrachas de 

vedação.
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 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:

  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. 

 Ainda, sugere-se uma Segunda etapa 

de ampliação da residência, onde pode ser 

adicionado um módulo de 1,30x3,60m que 

pode servir como uma circulação mas também 

pode servir como espaço de Home O�ce ou 

despensa, pois possui uma dimensão 

proveitosa. O espaço que antes foi criado para 

ser um espaço de trabalho em casa, agora pode 

servir como mais um dormitório que abriga até 

duas camas de solteiro. A

 

 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. Essa proposta também pode servir como forma de solucionar questões 

térmicas: Por exemplo, se o morador deseja que o sol da manhã esteja no dormitório e o leste está voltado a 

fachada principal da casa (rua) ele pode fazer essa inversão de planta e posicionar o dormitório para a fachada 

leste, onde está localizado o sol da manhã, deixando o espaço de estar para face Oeste, para solução de 

fachadas voltadas a Oeste são disponibilizados módulos de brises verticais que podem ser agregados a casa.

 A sugestão para aprimeira etapa de 

ampliação é fazer uma sala nos fundos do 

terreno, que pode servir como uma sala de 

comercio ou serviços por exemplo. A ideia é 

que sejam espaços para renda extra ou até 

para renda principal dos moradores, como 

co n s e r t o s  d e  ce l u l a re s ,  m a n i c u re , 

massagista, escritórios tipo home o�ce, etc.  

 Entretanto a proposta é que o 

morador dê o uso que for mais conveniente.

 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
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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.

Planta baixa | Escala 1:50
Fachada A

Fachada C
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* A planta está representada como se estivesse em um entorno consolidado, ou seja, sem esquadrias nas divisas, entretanto se a casa for 

de esquina, é sugerido que se coloque esquadrias na fachada A.

* A planta está representada como se estivesse em um entorno consolidado, ou seja, sem esquadrias nas divisas, entretanto se a casa for 

de esquina, é sugerido que se coloque esquadrias na fachada A.
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Imagens: Alessandra Arnhold

     

O 3D representa a casa sendo 

de esquina.

MOBIMOBI

Área total coberta 65m²

Área entregue para morar 35m²

Área de futura ampliação 14m²
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