UNIDADES
HABITACIONAIS COLETIVAS

SOBRADINHO
O partido tem como inspiração inicial
alguns conceitos que, herdados dos
Situacionistas, giram em torno do lúdico,
do dinâmico – flexível, mutável, renovável,
da diversidade e do coletivo. O pensamento
foi de ir além da criação de apenas
espaços de morar, e sim propor espaços
de viver. Em lugar de incentivar o
recolhimento dos moradores em seus
apartamentos, propõe-se que “a rua vire
casa”. Uma célula habitacional flexível, que
permite
abrigar
a
diversidade
da
organização familiar contemporânea e
uma unidade de vivência plurifuncional.

DINÂMICO

COLETIVO

FLEXÍVEL

LÚDICO

MEMORIAL
O momento que vivemos demanda um pensamento
coletivo, fugindo dos espaços de ninguém, e sim
procurando criar espaços para todos. Integrada por
horta urbana, varandas-rua, sacadas coletivas,
playground e terraço, privilegia-se as atividades
comunitárias. A área habitacional propriamente dita é
subdividida em módulos de 3,00 x 3,00m, considerados
adequados à flexibilização dos espaços internos.

Um esqueleto convencional de concreto armado, com
pilares e vigas a cada 3,00 m, constitui a estrutura
básica do edifício seguindo a modulação padrão,
com vigas de transição que proporcionam a
duplicação dos vãos nos níveis dos pilotis e da
garagem. Essa estratégia consegue aliar a preocupação
estética com o aproveitamento de materiais
necessários para a economicidade do projeto.

VISTA PRINCIPAL

O edifício possui 54,00 metros de comprimento por
9,00 metros de largura, que corresponde à área das
células habitacionais, acrescido de uma circulação, no
sentido longitudinal, de 2,00m e duas torres na circulação
vertical., uma principal e outra de emergência. O fluxo se
organiza em torno de uma torre de circulação vertical
principal, externa ao volume do edifico, abrigando
escada, elevador e um compartimento de apoio.

Em complemento é adotada uma escada metálica de
incêndio na lateral, que funciona como rota de fuga
dos pavimentos e acesso aos espaços coletivos
localizados na cobertura. Na cobertura, busca-se
situar ambientes de convivência, apoio técnico e um
grande belvedere. A ligação feita pela escada de
emergência entre térreo e cobertura acaba
integrando o espaço do projeto com a comunidade.

VISTA POSTERIOR

HORTA URBANA / TERRAÇO

ISOMÉTRICA EXPLODIDA
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PAVIMENTO TIPO
IMPLANTAÇÃO

A

C

+ 21,70 m

“Mesmo numa casa de
dimensões restritas, todos os
moradores devem ter a
possibilidade de permanecer
livres e independentes.”
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EILEEN GRAY

CORTE TRANSVERSAL E LONGITUDINAL
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