
Habitação Sobrepostas - Planta Térrea

Área unidade ampliada: 52.48 m²
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Planta baixa Embrião Mobiliada

Área =  43.30 m²

Planta baixa Habitação Unifamiliar Econômica

Ampliação de um dormitório

Área =  54.01 m²

Ampliação
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Habitação Unifamiliar

Econômica

Habitação

Sobreposta

Habitação Unifamiliar Econômica
Habitação Sobreposta

Veneziana alumínio anodizado

cor: azul ou bege

Chapa galvanizada pintada

cor: azul

Cobogós de concreto com cimento

cor: branco

Escada com perfileria metálica pintada

cor: branco

Reboco pintado

cor: branco

EMBRIÃO

O desenvolvimento do embrião baseou-se na racionalidade formal, construtiva e setorial,

agrupando as funções que exigem instalação hidro-sanitária e instalação elétrica diferenciada.

Entendemos que esta  opção favorece as possibilidades de adaptação das formas ao ambiente

e, as ampliações indicadas pelo presente concurso.

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ECONÔMICA

Entendemos desde o princípio que a Habitação Unifamiliar Econômica deveria ser a casa isolada, em terreno

próprio. Esta tipologia residencial mantém-se no consciente coletivo do povo brasileiro, e segue sendo o

objetivo de várias famílias. Partimos desta noção de habitação para dispo-las lado a lado, o que aproxima as

unidades favorecendo o convívio coletivo,  e cria, através da formas, materiais e cores, um esquema

volumétrico dinâmico. As casas chegam ao limite frontal do terreno, sem jardim, definindo um espaço de

congregação entre os vizinhos em forma de praça linear.

O embrião mantém-se como um volume coeso, independente, ao qual se agrega o volume menor do

dormitório. Em oposição a visão tradicional do embrião, a qual remete à casa branca da arquitetura colonial

brasileira, soma-se um volume que evoca a imagem do container, com aparência industrial e cor marcante,

introduzindo o elemento inovador ao conjunto.

HABITAÇÕES SOBREPOSTAS

A solução das "casas agrupadas" para responder à solicitação de Habitação Sobreposta visa contemplar a

intenção de conjugar comunidade/espaço urbano através de implantações inovadoras. As Habitações

Sobrepostas se dispõe em espaços abertos e equipados, próprios para o convívio coletivo, recuperando

assim, para esses conjuntos, a escala de vizinhança indispensável e mais condizente com o caráter solidário

do povo brasileiro. Propomos para esta tipologia uma urbanização de domínio exclusivo do pedestre, o carro

fica fora, priorizando cadeirantes, ciclistas, crianças e idoso.

O desenho das quadras define e organiza os espaços abertos para diversos graus de convívio, como praças

lineares, e nos cruzamentos entres elas "pequenas salas", de mobiliário urbano simples, criando uma

extensão das residências por seus ambientes acolhedores e protegidos.
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