CARACTERISTICAS DO LOTE

RECUOS

LOCALIZAÇÃO

RIO TIETÊ

,94

gabarito = 10m

4,30

C.A.= 1
T. O = 0.75

recuo de fundo =
8,00m

42

recuo de frente=5,00m

5,5

5

CONCEITO ESTRUTURAL

dormitórios
oficina
suite

PLANTA DA COBERTURA

ESPAÇOS MULTIUSO

parede de
concreto1
plano 3

sala

patio coberto
cozinha
circulação vertical
acesso
garagem

VISTA GENERAL DESDE EL
BARRIO-JARDIN DE ALTO
DA LAPA,

ABERTURAS

CASA PARA UM PROFESSOR

22

recuo lateral=1,50m

PROGRAMA

LOTE

O lote desta casa está localizado no bairro da Lapa em São Paulo. Na
margem do rio Tietê - que atravessa a cidade - foi construído no início do
século XX, o bairro nos moldes da cidade-jardim de Ebenezer Howard.
Hoje sua paisagem é protegida pelo patrimônio histórico da cidade, que
exige rígidas regras urbanas de novas construções. Sua volumetria resulta dessas imposições, mas esse contexto tornou-se o guia para o
projeto, contribuindo para o desenho dos limites dessas obrigações legais.

parede de
concreto 2
plano 2

La casa se organizó por lo tanto en dos volúmenes acomodando la
declividad del lote. La relación entre rigidez y flexibilidad se ha convertido
en la directriz principal para todas las acciones del proyecto: para ordenar
el programa, para definir materiales y sistemas constructivos y para
organizar instalaciones técnicas.
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PLANTA TERCEIRO PAVIMENTO

plano 1

PERMEABILIDADE ESPACIAL

vazio de luz

Uma casa não construída é um sonho a ser feito, para nós
arquitetos o projeto termina quando a construção está terminada,
assim este esse estado suspenso, entre dois momentos, nos
leva a refletir e aperfeiçoar a ideia, o conceito e sua tradução no
espaço e na matéria. Esta casa é para uma família jovem que quer
trabalhar, viver e se divertir na mesma construção; essa variedade
programática nos levou ao desafio criar espaços flexiveis e fluidos,
os quais a rotina da casa se mistura de modo conveniente ao
espaço de concentração do trabalho.
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aberturas na parede
de concreto

escada em meio nível
possibilitando diversos
percursos pela casa

aberturas
frontais

CONFIGURAÇÃO FLEXIVEL
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A maleabilidade dos espaços integra os diferentes tempos da vida
doméstica; oferecer múltiplas formas de compartimentar o privado e
o coletivo, permitindo que, ao longo da vida, repensem, re-dividam, reunam espaços. Limitado ao alinhamento restritivo são duas paredes de
concreto que organizam um lado molhado e um lado seco ao longo do
terreno. Ao mesmo tempo, esse espaço interno se torna único, visível
e contínuo. A escada e os semi-níveis permitem que a visão atravesse
o interior unindo os ambientes
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PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO
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MATERIALIDADE

res. água

lavanderia
banho
cozinha
lavabo
banho

CASA GEMINADA

ELEVAÇÃO FRONTAL

PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO

MATERIAS E ESTRUTURA

fechamentos
superior

varandas
divisorias internas

O material escolhido para tudo que é flexível é de madeira. O material
escolhido para tudo o que é rígido era concreto. A materialidade da
madeira traz tranqüilidade no momento da recepção e em sua alma
orgânica. A solidez do concreto gerencia habilmente todas as instalações
elétricas e hidráulicas e suporta os maiores esforços estruturais.
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parede de concreto que abriga todas
as estruturas de hidraulicas, eletricas
e de agua pluvial

PLANTA DA GARAGEM - ACESSO

LEGENDA DOS AMBIENTES
01_ACESSO
02_GARAGEM
03_HALL DE ENTRADA
04_LAVABO
05_COZINHA
06_PÁTIO COBERTO
07_HORTA
08_VAZIO
09_SALA DE ESTAR
10_SALA DE JOGOS
11_QUARTO 1
12_BANHO

13_QUARTO
14_VARANDA
15_SUITE
16_ARMARIOS DE ROUPA
17_OFICINA
18_TERRAÇO
19_CLARABOIA
20_PAINEIS SOLARES
21_RESERVATORIO DE AGUA QUENTE
22_RESERVATORIO DE AGUA FRÍA
23_JARDÍN

O espaço exterior do jardim forma
um recinto repleto de vegetação
que liga os quartos ao pátio
coberto.

Espaço de descompressão
ao lado do escritório de
trabalho. Área sombreada e
fria ao sul.

Posicionado ao lado da cozinha, o
espaço de lazer para fazer fogo,
comer, conversar, cultivar e colher
as plantas.

Escadaria no vazio, faz a conexão entre todos
os andares com muita luz e transparência. A
estrutura leve e vazia permite a continuidade
entre os espaços

Lugar
para receber e olhe para a rua. Espaço
entre a cozinha e os quartos que oferece
descanso, música, filmes e jogos.

O acesso é franco e direto da rua, dentro
ou fora da casa. Ajuste o abrigo do carro
e os armários das instalações.

JARDIM

TERRAÇO

PATIO

ESCADA

SALA DE ESTAR

ACCESSO

RUA GUARARAPES

INSTALAÇÕES

Uma casa é um lugar dinâmico, a vida continua no tempo e
envelhecemos. Neste projeto foi fundamental poder traduzir esta
natureza da vida doméstica para o espaço, permitindo que a casa
de hoje seja tambme a casa de amanhã.

