
 
Participando da competição Solar Decathlon em 2009, e projetada por estudantes da 

Rice University, em Houston, a casa Zerow foi pensada não só para a competição, mas também 

para fazer parte de um projeto de casas sustentáveis em série, na própria cidade onde foi 

criada, em Houston, no Texas. Seu projeto une o pequeno espaço e o baixo orçamento de 

habitações de interesse social com o uso de novas tecnologias inovadoras, materiais locais e o 

conhecimento dos custos de um estilo de vida sustentável. Esta casa pretende renovar a 

aplicação da energia-zero em residências, em uma casa solar acessível financeiramente.      

 

 
Com apenas 48,31 m², é uma casa funcional que contém tudo o que é necessário no 

dia-a-dia: um quarto, um banheiro, uma cozinha, uma sala de jantar e uma sala de estar. A sala 

de jantar é um espaço flexível, que além de servir pra comer pode ocasionalmente se tornar 

uma extensão da sala de estar. 

A grande preocupação em relação ao meio ambiente já vem desde a definição do seu 

nome: Zero Energy Rowhouse. Row house são casas em série, uma tradição local que permitiu 

a Zerow House ser vista como um modelo moderno desta tradição. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

Sua organização baseia-se em dois núcleos principais, chamados de wet core e light 

core. O wet core contém todos os sistemas associados à água e a energia, como o 

encanamento, a parte elétrica, sistema solar e HVAC (sistema de ventilação, aquecimento e ar-

condicionado), e localiza-se próximo a área da cozinha e do banheiro. Esse núcleo facilita o 

acesso para a manutenção de qualquer sistema e reduz a quantidade de materiais necessários 

na instalação destes.  Já o light core é um espaço exterior flexível sombreado por uma 

estrutura em balanço, sendo uma extensão direta da área de estar do interior da casa com o 

objetivo de reduzir a fronteira entre o interior e o exterior. Serve como um mecanismo 

psicológico que permite uma projeção continua deste ambiente interior, sem necessidade de 

energia para seu resfriamento, pois em Houston o clima geralmente é agradável nos meses de 

verão. 

 

 



Os espaços públicos e privados são criados então a partir destes dois núcleos, 

tornando-se uma reinterpretação dinâmica de uma casa em série de Houston. Os espaços 

interiores são conectados aos exteriores, obtendo assim uma grande área de convivência 

integrada. 

 
 A circulação pela casa se torna mais atraente uma vez que a movimentação entre os 

espaços não é mais restrita a uma única linha de circulação entre os ambientes, o que torna o 

caminhar pela casa mais versátil. 

 
A iluminação passiva é garantida pelo próprio design da casa: o retângulo com duas 

inserções (o “wet core” e o “light core”). Enquanto o wet core é um denso bloco responsável 

por todos os encanamentos e funções mecânicas da residência, o light core age ao contrário, 

sendo um bloco “retirado” da casa, tornando-se um local arejado que organiza os espaços. 

Assim, os principais ambientes de estar da casa são beneficiados pela luz natural. Os membros 

da equipe projetaram ainda uma estrutura de sombra que, no verão, minimiza os ganhos de 

calor da casa, e no inverno possibilita a maior entrada de luz.  Luzes LED com controle de brilho 

são utilizadas durante a noite ou para complementar, se necessário, a luz natural.  

 
 



           
Um dos importantes aspectos da casa Zerow é a ênfase dada na redução do custo dos 

materiais, trabalho e tempo de construção. Pelo seu formato retangular e simples, esta casa 

tem um enorme potencial de pré-fabricação, sendo transportada em um único módulo até o 

local de instalação.  

Assim, reduz-se o tempo de construção (enquanto a casa é construída na fábrica, o 

solo é preparado) e o gasto excessivo de materiais. Além disso, o “wet core” possibilita 

baratear o custo da casa, pois permite que os empreiteiros tragam o núcleo pronto e montem 

a estrutura da casa em volta dele. 

 

 
 Quanto à estrutura, os pilares e vigas são de aço. As paredes, tetos e piso foram feitos 

com materiais que visam melhorar o conforto térmico através de técnicas convencionais. 

Assim, na parede primeiramente tem-se um painel de metal ondulado contra a umidade, em 

seguida um painel de madeira CDX, espuma expansiva e uma placa de drywall. O teto tem o 

“membrane roof”, uma material para telhados que evita vazamentos e infiltrações; madeira 

compensada; espuma expansiva e drywall. No piso, duas camadas de madeira, uma 

compensada e uma outra de acabamento e espuma expansiva. 

 Vidros foram estrategicamente colocados e centralizados no “light core”. O 

“membrane roof” branco reduz transferências de calor, e uma parede verde fornece uma 

barreira viva que previne o ganho de calor pelas paredes. 



 
Ao todo, existem 24 painéis solares, produzindo 4,2kw de energia. Existem painéis a 

37° de inclinação para o aquecimento de água e a 15° para captação de energia solar. 

 

 

 
 


