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A idéia proposta pelo grupo alemão é de que este seja um espaço de vivência flexível, 

tornando possível que o usuário o configure conforme sua necessidade. O espaço foi pensado para 
ser amplo e fluído, porém se dá a possibilidade de torná-lo privativo, uma vez que a construção 
modular permite uma planta mais livre. 

 
Entre os tipos se destacam 3: 
 

 
Tipo 1: espaços internos livres e área de estar na varanda. 
 

 
Tipo 2: mesa de jantar para 8, escritório e área de estar na varanda. 
 

 
Tipo 3: duas camas para até 4 pessoas, área de estar na varanda fechada, mesa para 4. 
 

  



Os painéis e mobília móveis permitem ao usuário experimentar diversos espaços e vivências na 
residência. O móvel principal da cozinha pode se transformar em uma mesa para até 8 pessoas.  

                           
O móvel do quarto permite a formação da cama que se localiza dentro do guarda roupa, e o espaço 
para televisão.  Na sala que é conjunta com a cozinha, o sofá possui parte para extensão e do móvel 
embutido também há saída de televisão. Uma parte coberta e vedada possui dois mobiliários para 
locação de visitantes. 

                      
A fachada não uniforme dá ao lugar um caráter único e também auxilia no controle da iluminação. 
Isso garante melhor aproveitamento da luz solar e suas mudanças ao longo do dia e durante as 
estações, criando diferentes efeitos de luz e sombra. 
 

 



 
Para captação de energia solar foram usados 40 painéis fotovoltaicos na cobertura da residência. 
A energia utilizada na casa é reciclável e provem inteiramente da emissão solar. O sistema 
fotovoltaico gera 16500kWh anualmente, sendo que somente 4,3kWh são utilizados pela residência.   
 O teto é voltado para o sul e é coberto por coletores solares e painéis fotovoltaicos. Para não 
comprometer a claridade da estrutura, essa tecnologia não é integrada ao teto plaino. Ao contrário, 
os painéis são fixados abaixo de uma ponta elevada do teto. 
 

 
 
 
O design dos espaços internos, a arquitetura em si, a construção e a tecnologia representam os 
principais fatores que determinaram o desenho final da casa.  Dessa forma, espaços públicos e 
privados dialogam para que sejam adaptáveis a diferentes perfis e ampliar a gama de usos.  
                                        

         
 
 
 



A escolha de uma estrutura modular facilita tanto o transporte quanto a montagem da casa. 

    
 
 
Conforto  

O sistema fotovoltaico foi montado com pouca inclinação, fazendo com que o teto seja 
usado para gerar eletricidade e para esfriar o ar interior.  

O envoltório da casa é isolado termicamente e é hermético. Os painéis são isolados por 
vácuo, vidro triplo e uma fita de vedação especial aplicada nos cantos dos módulos. Dessa forma 
casa mantém uma temperatura relativamente constante em seu interior e, por conseguinte, 
apresenta considerável redução do consumo de energia. 

 
 
 
 

                       
 
 
 
 
 



PCM 
 
Os ambientes internos são resfriados ou aquecidos através de medidas passivas. Abaixo do 

chão da sala há uma camada de PCM (phase changing material) com alta inércia térmica, interligada 
aos outros ambientes da casa através de tubulações direcionadas aos móveis que também tenham 
inércia térmica significativa. Dessa forma, a temperatura da casa pouco varia entre o dia e a noite, 
havendo também um atraso nas variações de temperatura.  

 
 
 
 

 
 

 



Os dois sistemas de resfriamento são fornecidos por um sistema de compressão de calor que 
é ativado quando requisitado, condicionando o interior. O resfriamento no forro é usado como um 
sistema de transferência para manter a temperatura do ambiente entre 20 a 25 graus Celsius. 
  O sistema de ventilação controlado conduz ar fresco exterior para o interior da residência, 
mesmo sem abertura de janelas. 
 

 
 
 
 
Tecnologia 
 

A casa é altamente automatizada, sendo o sistema de controle operado por um painel. O 
sistema previne o desperdício de energia. Sensores de controle são instalados por toda a casa, 
possibilitando a independência do usuário em relação ao painel. 

Os sensores demonstram informações importantes como temperatura, umidade, produção, 
consumo e ganho de energia, iluminação e player de multimídia. 

O sistema informa ao usuário qual é o melhor horário para utilizar os aparelhos, devido à 
quanta energia está disponível quanta seria gasta no processo. 

 



 
 
 
O sistema de aquecimento e resfriamento ativo se dá através de um sistema hidráulico localizado 
entre o forro e a cobertura da casa que se conecta a dois reservatórios, um de água quente e outro 
de água fria. 
 
 

 
 
O sistema de ventilação da casa permite trocas de ar com o ambiente externo sem que a 
temperatura interna varie.   

 
A casa recebe iluminação natural controlável durante todo o ano, contando com poucas áreas com 
menor incidência dessa luz (principalmente na área privativa onde se encontra a cama de casal).  
 



Solução de iluminação: 

 
A parede desce e se embute ao solo, permitindo que a luz solar entre e que o usuário se relacione 
com a área externa na altura do olho. 
 
 
 

                                     
 
Construção 
 

A construção de um sistema modular é caracterizada por três princípios básicos que são a 
flexibilidade, a mobilidade e a criatividade. 

O material usado na modulação é de madeira por fazer com que o processo seja facilitado. A 
pré-fabricação dos módulos independe do clima do lugar de locação, garantido progresso na 
construção. 

Uma construção esguia é possibilitada pelo uso de juntas de madeira e aço, que resulta em 
ganho de espaço. 

Através da isolação dos painéis por vácuo, a estrutura da parede é mais estreita que a 
convencional, produzindo o mesmo isolamento. 

Uma mobília multifuncional oferece maior flexibilidade no ambiente. 
 
 
 


