
Residência na Granja Viana  
 O entendimento das dinâmicas do casal de professores estabeleceu demandas e 
diretrizes principais do projeto dessa residência, pensada para também receber os filhos aos 
finais de semana. A casa térrea, em um sítio, conta com autonomia entre as dependências 
principais e as instalações para visitas, contendo também um escritório com uma biblioteca 
para cinco mil livros.
 O casal indicou rotinas radicalmente diferentes no uso e ocupação dos espaços da casa. 
Enquanto um dos dois ensina história e desenvolve livros didáticos em horários bastante 
regulares e matutinos, o outro, envolvido em dinâmicas do ensino universitário é psicólogo, 
atende em casa, trabalha em casa e recebe orientandos. Ambos convergem no interesse por 
história e arte contemporânea, além do gosto por arquitetura e design.
 As diretrizes, de razoável complexidade, confrontadas com as especificidades do sítio 
e sua topografia, deram origem ao desenho final. Ao ser construída na porção inclinada do 
terreno, a casa liberou o platô, na parte superior do lote, usado como área ajardinada, ocupada 
com vegetação e áreas de permanência, canil e fruição. 
 Os materiais utilizados são simples e de baixo custo, como a telha metálica sanduíche, 
telha perfurada, caixilhos de aço e o bloco de concreto aparente, em contraste com os 
interiores revestidos de madeira nobre, na parede e forro.

Escopo:    Concepção; projeto executivo; mobiliário;   
    gerenciamento de obra
Autoria:    23 SUL
Paisagismo:   Klara Kaiser
Cálculo Estrutural: Eduardo Duprat
Local:    Cotia - SP
Ano:     2009-2018
Área construída:  330 m²
Área do terreno:  2.885 m²
Status:    Construído
Fotos:    Pedro Kok

 Estruturalmente, o projeto parte de um embasamento de concreto 
(que configura os arrimos, lajes e constrói volumes em blocos de concreto 
aparente) sobre o qual pilares metálicos e vigas treliçadas sustentam uma 
grande cobertura em telhas termoacústicas, abriga e unifica o conjunto. 
Esse arranjo estrutural é fruto de pesquisas cruzadas sobre concreto 
armado, blocos estruturais e estruturas metálicas leves, treliçadas, 
notadamente encontradas em edificações simples e de baixo custo.
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VISTA DO VÃO DE ACESSO 

Sobre o embasamento de concreto a cobertura metálica unifica 

os volumes construídos

VISTA GERAL DA CASA

O quarto do casal, deslocado do abrigo da cobertura metálica, é tratado 

como uma volumetria de menor escala, mais acolhedora e resguardada

VISTA DA RAMPA DE ACESSO

Diante de um terreno de topografia íngrime, a residência foi 

implantada numa cota intermediária,  mais adequada e protegida 
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JARDIM E  PASSEIOS

Na cota superior foi implantado um jardim com programas de contemplação (como uma área 

para fogueiras) e vegetação bastante intensa e marcante 
SALA DE ESTAR

TORRE DA CAIXA D’ÁGUA E VEGETAÇÃO DOMINANTE

VISTA EXTERNA DO ESCRITORIO E QUARTO DE HÓSPEDES VISTA EXTERNA DO QUARTO DO CASALINTERIOR DO ESCRITÓRIO/BIBLIOTECA

CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL

IMPLANTAÇÃO GERAL

VISTA EXTERNA VÃO DE LIGAÇÃO ENTRE SALA E ESCRITÓRIO

MAQUETE VOLUMÉTRICA


