
estúdio no jardim paulista
Localizado em um bairro residencial de Presidente Prudente o terreno

de 10x30m, com orientação leste- oeste, se elevava 1m do nível da

rua. Manter essa cota foi a diretriz de projeto quanto à topografia. O

acesso ao mesmo se faz por um percurso em rampa dado o recuo

frontal generoso, no mesmo, na cota da rua, um jardim e um banco: as

crianças da escola Estadual que fica defronte poderão descansar e

colher jabuticabas no pé. Um diálogo com a escala do bairro

residencial no qual o edifício se insere, um recuo ativo, uma área de

transição com permeabilidade espacial que disponibiliza ao espaço

público uma zona de convivência.
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A estrutura é metálica; ao todo 16 pilares apoiam as vigas. A organização

do programa foi essencial para a racionalização da mesma; usando vigas

de perfis comerciais de 12m de comprimento o programa é uma

sequência de sala-pátio-sala-pátio-sala, respectivamente em medidas de

6m-4m-4m-4m-6m, ou seja, duas salas de 6x6m e uma sala e dois pátios

4x4m. A modulação do programa possibilitou que não houvesse sobra

dos perfis metálicos. Uma laje maciça apoia-se nas vigas metálicas.

O edifício de 200m2 é um Estúdio de Pilates. O mesmo encosta nas

divisas laterais do lote. Nas mesmas, dois volumes emolduram um

conjunto de salas; um que abriga a área molhada e técnica e outro, a

circulação que organiza o acesso às mesmas. No volume longitudinal se

abrigam as salas; pátios foram subtraídos desse volume e fazem o papel

de espaço de transposição, de ventilação cruzada e iluminação natural. À

frente e aos fundos o fechamento é de tijolos maciços assentados em

paredes duplas e vazadas, conforto térmico e ventilação cruzada com os

pátios é sua função; todas as 3 salas são ventiladas e iluminadas por essa

relação pátio e elemento vazado. Um fechamento em vidro na parte

interna possibilita, caso seja necessário, vedar o edifício.
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