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A casa foi projetada para um lote não construído que restou em um 

bairro residencial central da cidade de São Paulo. Esse lote verde e 

vazio contrastava com seu entorno, mesmo tratando-se de um bairro 

arborizado.

A família queria um programa enxuto e que mantivesse o máximo de 

área externa; uma casa que unisse a praticidade do apartamento em que 

moravam ao lazer e contato com a natureza propiciados pelo sítio que 

alugavam para os finais de semana.

Nossa ideia foi projetar uma casa que coexistisse com o terreno original, 

uma casa conceitualmente implantada sob o verde do lote, que preservasse 

100% do respiro e potencial de lazer que essa área representava. 

Para isso, simulamos o desdobramento do perfil natural do terreno em 

uma marquise verde aonde é possível plantar até arvores de médio porte. 

Mais que um telhado jardim essa cobertura seria uma continuação do 

terreno, plenamente habitável.

O percurso coberto por essa marquise acompanha os níveis do perfil 

original do terreno e abriga o programa interno da casa.

O bloco de serviço (1) foi implantado paralelamente a rua para dar 

privacidade ao estar e jardim sem necessidade de muro. 

A área de estar (2), através de portas de correr, pode integrar-se por 

completo ao jardim tornando-se uma larga varanda com duas faces 

iluminadas e ventiladas.

Nos níveis acima ficam os dormitórios das crianças (3), suíte do casal (4) 

e, na outra ponta do percurso, o escritório (5) que também se integra ao 

jardim.

Nesse ponto mais alto do terreno a rampa-talude funde o jardim à 

cobertura verde, aonde estão dispostos os equipamentos de lazer: tanque 

de areia (6), churrasqueira (7), rede (8) e a sauna (9) com vista para copa 

das árvores.

Sobre as coberturas metálicas da sauna e churrasqueira (as únicas 

superfícies não vegetalizadas da chamada “5ª fachada”) foram instalados 

os painéis solares (10) e fotovoltaicos (11).

Além das questões de sustentabilidade, esse projeto sugere o 

aproveitamento da totalidade da área de um lote em seu perfil natural. A 

coexistência entre o vazio e o construído estabelece naturalmente uma 

boa vizinhança e mantêm o respiro que o lote verde gera no seu entorno, 

ou até na cidade, caso esse “modelo” fosse aplicado em escala maior. 

1 - estar | 2 - jantar | 3 - cozinha | 4 - serviço | 5 - terraço | 6 - dormitório de serviço 
| 7 - suíte | 8 - dormitórios| 9 - pátio externo | 10 - corredor | 11 - escritório

Casa Verde

PLANTA TÉRREO PLANTA COBERTURA

12 - sauna | 13 - churrasqueira | 14 - tanque de areia | 15 - rede

CORTE LONGITUDINAL FACAHDA LATERAL
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