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A obra, deverá ser constituída  por um sistema pré fabricado de estrutura de madeira, painéis de 
concreto para fechamento e caixilhos de alumínio e vidro. Pensamos um sistema para montagem 
dos painéis que deverá dispensar o uso de parafusos ou chumbadores. Por se tratar de painéis 
tipo treliça, adaptamos o desenho da ferragem de maneira a formar ganchos nas extremidades do 
painel com a própria ferragem que da rigidez ao concreto. O próprio peso do painel fará com que 
ele se fixe de forma estável na estrutura de madeira.

O desenho desta casa procura tirar proveito do lugar onde será implantada, já que se trata de 
um condomínio onde normalmente questões relacionadas à segurança acabam por não ser uma 
prioridade. Neste sentido, pôde-se tratar o programa com maior liberdade e fugir de soluções co-
mumente encontrada em casas de condomínio, valorizando o tempo e acentuando não somente o 
uso de áreas externas mas principalmente a relação entre casa e terreno para seus futuros habi-
tantes.

CASA SERRA AZUL

Este projeto foi pensado para ocupar um terreno localizado em um condomínio próximo a São 
Paulo, contando com uma suave declividade, e nos provocou a pensar uma implantação térrea 
com o programa residencial não agrupado, de maneira a condicionar a circulação como um per-
curso ao ar livre, coberto porém aberto, como nas tradicionais casas avarandadas de nossa arqui-
tetura vernacular. Apesar do percurso da casa ser feito de forma introspectiva, como um claustro, 
contornando o perímetro da cobertura que delimita a área permeável do pátio, a intenção foi acen-
tuar a relação dentro e fora, já que os hiatos entre volumes acabam por atuar como janelas para a 
vista externa, onde o paisagismo deverá ser mais denso, com intuito, além da relação prazerosa 
com o jardim, também de preservar a intimidade de seus moradores sem a necessidade de se 
criar muros no limite do lote.

O jogo desconecto dos volumes é unido por uma única cobertura em estrutura de madeira, uma 
malha de quadriculas com modulação de 1.25x1.25m, ora coberta, ora vazada, ora coberta com 
material translúcido (cobertura do meio nível) desenhará um coroamento e dar unidade a fragmen-
tação do programa da casa.
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