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PROJETO SUSTENTÁVEL

Leitores que
fazem o bem
Foi com as leituras da Construir Mais por Menos que  
os moradores chegaram ao projeto ideal: uma renovação 
com respeito à arquitetura original e à ecologia
POR DOUGLAS INÁCIO   FOTOS ANDERSON ASTOR

Esta história não poderia come-
çar de outra forma senão com o 
depoimento da moradora deste 
sobrado: “A Construir Mais por 

Menos era minha revista de aeroporto, 
sempre me acompanhava nas viagens 
de avião para proporcionar ideias para a 
futura casa que queríamos ter. Como a 
revista sempre trazia muitos sobradinhos 
antigos e estreitos com jardim, eu adorava 
comprar, pois era o tipo de construção com 
que sonhávamos e de obra e concepção 
ao nosso alcance. Até que um dia vi uma 
reportagem sobre um projeto do escritório 
Cubo Verde e fiquei superfeliz em saber que 
na minha cidade tinham arquitetos fazendo 
uma arquitetura humana, não pomposa, e 
sustentável. Depois, pesquisando no site do 
escritório, adoramos o conceito de arquite-
tura e... pronto! A partir dali começamos a 
concretizar os planos”, conta a proprietária.
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Casamento  
perfeito 
Contam os arquitetos: “Os 
moradores nos ligaram para 
visitarmos uma casa antiga, 
a qual eles haviam acabado 
de comprar e desejavam 
reformar de modo sustentável. 
Logo nas primeiras reuniões, 
soubemos que o projeto fazia 
parte de um antigo sonho do 
casal de artistas – ele músico 
e ela historicista da arte. Eles 
queriam um local que unisse 
moradia e ambiente de trabalho, 
respeitando a arquitetura da 
casa, datada de 1930, e que fosse 
ambientalmente responsável, 
permitindo um novo estilo de 
vida. Eles procuravam pela casa 
ideal e por profissionais que 
tivessem a sustentabilidade 
como carro-chefe há tempos.”

NOTE O 
DETALHE

O banco de 
alvenaria com 

futons traz  
conforto ao  

living

Para trazer  
mais luz à cozinha, 

spots foram 
embutidos na 
alvenaria que 

acompanha as 
prateleiras

A fachada teve 
sua arquitetura 

preservada, 
alterando-se apenas 

a cor das paredes 
para o laranja  

mais vivo

ANTES
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Arregaçando  
as mangas  
A casa estava fechada  
há cerca de dez anos.  
Os arquitetos fizeram uma 
primeira vistoria, abrindo 
assoalho, descascando 
paredes, verificando 
telhados e estruturas, isso 
mesmo antes de contratar 
uma empresa, para 
entenderem o nível  
de intervenção necessário. 
“O que constatamos 
foi que a casa estava 
contaminada de cupins: 
os assoalhos de madeira 
e estruturas de telhados, 
escada, marco de algumas 
portas... Por sorte, as 
folhas das portas e janelas 
estavam ‘limpas’, então 
pudemos reaproveitar 
essas esquadrias”, contam.

A casa, colada nas divisas laterais, possuía apenas 
pequenas aberturas na frente e fundos, portanto era 
muito escura; havia também pontos de umidade.
O pátio do fundo encontrava-se sem uso, abandonado, 
tomado de vegetação e mosquitos, que preocupavam 

os vizinhos. Em um dos lados há um paredão  
da edificação vizinha, que fazia o pátio ter  
aspecto opressor e parecer menor do que de fato  
era. A solução foi fazer o estúdio de música colado 
nessa parede, para atenuar esse aspecto.

Foi preciso trocar todas as madeiras 
com cupim. Tratar o material não 
seria ecológico, devido ao alto nível de 
toxidade dos produtos a serem utilizados

Muito a melhorar 

As escadas foram 
substituídas e ganharam 
guarda-corpo vazado 
de ferro. O vão embaixo 
delas foi utilizado como 
estante, rendendo bom 
aproveitamento de espaçoANTES
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Mais um andar 
Quando o forro foi vistoriado, percebeu-se 
que havia um grande vazio entre a estrutura 
e o telhado. Assim, os arquitetos tiveram a 
ideia de colocar mais um andar na casa, sem 
alterar o volume — uma solução bastante 
econômica para aumentar a área útil. 
Aberturas na parte superior ainda favorecem 
a luminosidade e ventilação para os 
ambientes. O branco presente nas paredes de  
todos os cômodos interiores, inclusive nas de 
tijolos à vista, também ajuda a clarear. Dutos 
de metal foram usados para passar a fiação, 
dando ao projeto uma “pegada industrial”. A 
madeira, porém, adotada como acabamento 
e estrutura, confere o toque de aconchego.

Água 
reaproveitada de 
chuva e aquecida 
racionalmente 
por retorno 
proporciona o 
luxo de um banho 
de banheira 
“ecológico”

Entre as soluções “eco” estão: painel solar para 
aquecimento de água, reduzindo gastos com energia; 
coleta de água da chuva e controle térmico, com uso 
de dois tipos de mantas para isolamento térmico do 
telhado e cobertura verde para proteção térmica no 

andar inferior. O sistema de retorno de água quente 
que passa pela residência elimina desperdícios. A casa 
mantém-se fresca também graças às janelas nos 
andares superiores, criando o efeito “chaminé”. Tijolos 
de demolição e esquadrias foram reaproveitados.

Show de sustentabilidade

Recursos 
ecológicos: 

caixa d’água com 
sistema de coleta 

e aquecimento, teto 
solar e aberturas 
para iluminação 

zenital
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Um anexo   
cheio de estilo 
A casa, que possuía 97,21m², era pequena e muito 
compartimentada. Foram feitas duas ampliações, além 
da colocação do mezanino: um anexo para ampliar e 
dispor a cozinha no térreo, cuja cobertura, na parte 
superior, é um terraço verde, conectado ao dormitório; 
e no pátio dos fundos, foi construído um depósito, no 
térreo, e o estúdio de música do proprietário, no andar 
superior. A parte de baixo ainda será fechada para abrigar 
uma sala para a moradora ministrar encontros com 
alunos, que também servirá como quarto de hóspedes. 
“Para valorizar o pátio, fizemos uma arquitetura que se 
inserisse na paisagem, leve e limpa, conversando com  
a natureza”, diz Ingrid Dahm, do Cubo Verde. 

PLANTA

Projeto Cubo Verde Colaboração Caroline Haedrich 
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Contraste de gerações 
Tudo que podia foi conservado: as paredes, por 
exemplo, foram todas descascadas e apenas caiadas 
de branco, para mostrar como eram as alvenarias. Já 
as portas e marcos novos são modernos, em ferro, 
para demarcar o contraste. A obra toda foi executada 
com custo padrão, de R$ 1.400 por m².

Tábuas em 
pínus tratado, de 

diferentes larguras 
e cortes, dão 
movimento e  
efeito “casca  

de árvore”


