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Em meio a projetos em andamento no Brasil e
no exterior, Arthur Casas ainda colhe os louros do
belíssimo pavilhão que concebeu para representar
o Brasil na Expo 2015, em cartaz até 1º de novem-
bro em Milão. E foi justamente nessa feira que o
arquiteto apresentou à imprensa o projeto da casa
NO.V.A. (sigla para Nós Vivemos o Amanhã), ini-
ciativa da empresa de energia Enel Brasil que visa
investigar o morar do futuro, tanto do ponto de vis-
ta comportamental quanto do consumo de recursos
naturais. A residência será construída em Niterói,
RJ, no primeiro semestre de 2016.

Primeira casa crowdsourced do país, a NO.V.A.
recebeu aproximadamente 4 mil ideias por meio
do site nosvivemosoamanha.com.br, e várias de-
las foram incorporadas ao projeto por Arthur e
sua equipe. Haverá, por exemplo, um quarto com
acesso independente, para aluguel por meios co-
mo o Airbnb, e um espaço destinado a co-working,
também independente – soluções bem-vindas em
tempos de economia colaborativa, na qual o com-
partilhamento de moradia e escritórios é crescente.

A casa também deverá ser capaz de produzir
mais energia do que consome. Para tanto, além de
características presentes na arquitetura vernacu-
lar, como o piso suspenso, a varanda e a ventilação
cruzada, a construção contará com diversos recur-
sos tecnológicos, caso de um mecanismo que será
instalado sob o piso para converter os passos dos
moradores em energia. Na cobertura (cuja camada
vegetal auxilia no isolamento térmico), painéis so-
lares e pequenas turbinas eólicas gerarão energia e
uma estação meteorológica fará com que a casa se
abra e se feche automaticamente conforme o clima
para ajudar a regular sua temperatura interna.

A preocupação com o baixo impacto am-
biental é outro aspecto importante: a NO.V.A. é
composta de uma série de módulos pré-fabricados

independentes – que reduzem o tempo de obra e
o uso de água em sua produção –, interligados por
uma cobertura plana de madeira laminada colada.
“Feita de madeira com selo FSC, a cobertura tam-
bém será produzida em fábrica e somente montada
no local”, explica Arthur. Os pilares metálicos po-
derão ser reaproveitados no futuro e o piso é feito
de concreto reciclado. Ao final, a morada de 375m2

deverá reduzir em até 85% o volume de resíduos e
em 80% a emissão de CO2 em relação a uma resi-
dência convencional do mesmo tamanho.

Segundo a Enel, a NO.V.A. será a primei-
ra construção na América do Sul a concorrer ao
Living Building Challenge (LBC), selo internacio-
nal que certifica edificações que operam de forma
limpa e responsável com o meio ambiente.

“Estou muito satisfeito com o resultado, pois
acho que esta casa conseguiu unir a necessidade atu-
al de uma família com a necessidade atual do mundo
em relação à sustentabilidade e à natureza”, diz
Arthur Casas, que fala mais sobre o projeto a seguir.

Permeabilidade
visual e física são
pontos-chave no

projeto da casa
NO.V.A, favorecendo

tanto a estética
quanto a função; e,
abaixo, detalhe do

telhado, com linhas
sinuosas e cobertura

verde. Na pág.
anterior, o arquiteto
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A NO.V.A. é, por um lado, bastante tecnológi-
ca, e, por outro, usa recursos da arquitetura
vernacular. Como você vê esse diálogo entre
o novo e o antigo? Essas coisas têm de andar jun-
tas. Existe uma noção errada de que tecnologia é
ter um aparelho elétrico para ligar. A refrigeração
geotérmica, por exemplo, que usamos aqui, dimi-
nui muito o uso de energia, mas não tem nada de
elétrico, é só uma questão mecânica: a água vai para
debaixo da terra, circula e volta com uma tempera-
tura mais baixa. Uma serpentina desce a 20metros
de profundidade, onde a temperatura média fica
em torno de 16 graus, e quando chega lá em cima,
pela troca de calor, mantém a temperatura ambien-
te em torno dos 24 graus. No fim das contas, é algo
que está aí na natureza há anos.
Em meados de 2016, quando a obra estiver
pronta, a casa será habitada por uma família,
funcionará como uma espécie de laboratório.
Qual é a sua expectativa desse processo? A me-
lhor possível. Esta não é a casa dos Jetsons, mas é
muito diferente de uma residência convencional
– irá provocar uma relação diferente entre as pes-
soas, e é isso que me interessa entender, como será a

relação das pessoas dentro dela. Não estou preocu-
pado com questões como os elementos sustentáveis
e a tecnologia, que já sabemos que vão funcionar.
Dentre os inputs recebidos do público pelo
crowdsourcing, alguma ideia chamou mais sua
atenção? Incluir um quarto para alugar no Airbnb
foi uma surpresa. Acho que é uma tendência mes-
mo, pois as pessoas estão mais em movimento, de
forma geral, mas não tinha me passado pela cabeça.
E qual foi o maior desafio? O ponto mais delicado
foi conseguir fazer com que essa casa fosse executa-
da de forma realmente inovadora. A casa não pode
ser feita em dois ou três anos, tem de ser industriali-
zada, por isso todas as partes de quarto, banheiro e
cozinha serão feitas em uma fábrica, transportadas
até o terreno e montadas. Isso, inclusive, gera muito
menos impacto energético, menos água no canteiro,
menos tempo de trabalho das pessoas, menos pro-
blemas para o entorno. Uma construção geralmente
cria transtornos para o vizinho – essa não, será uma
obra de três ou quatro meses. l

Acima, a cobertura
de madeira certificada
unifica os módulos
pré-fabricados,
que abrigam
ambientes diversos
– aqui, um dos
quartos tem acesso
independente, para
uso compartilhado;
e, abaixo, outro ângulo
da casa destaca
o telhado verde que
parece flutuar sobre
a construção
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