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Estar/Jantar/Cozinha

Área = 19.55 m²

Dormitório

Área = 11.28 m²

Banho

Área = 2.85 m²

Circ.

Área=1.98 m²

Lavanderia

Área = 2.17 m²
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Planta baixa Embrião

Área =  43.30 m²

Planta baixa Embrião

mobiliada

Área =  43.30 m²

Grupo 01 - Projeto Arquitetônico
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Quatro conceitos nos acompanharam durante a concepção de nossa

proposta: residência social, ampliação/transformação, inovação e

urbanização. Com eles em mente buscamos soluções arquitetônicas que

contemplacem a realidade econômica, as alterações familiares e suas

repercuções espaciais, a dignidade do ambiente urbano/público

considerando a dimensão e proximidade das residências, e a originalidade

no desenho da casa de baixa renda no país.

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.
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Projeção ampliação

Planta baixa Habitação Unifamiliar Econômica

Ampliação de um dormitório

Área =  59.01 m²

Elevação Frontal

Habitação Unifamiliar Econômica

Planta de Cobertura

Embrião + Ampliação

Chapa galvanizada pintada

cor: azul

Veneziana alumínio anodizado

cor: azul ou bege escuro

Esquadrias alumínio

cor: natural

Reboco pintado

cor: branco

Telha metálica galvanizada pintada

cor: natural

Chapa galvanizada pintada

cor: azul

Planta baixa Embrião

Projeção ampliação de um dormitório

Embrião  +  1 Dormitório

UNIFAMILIAR

2
.
5

0
0

Corte Longitudinal

Habitação Unifamiliar Econômica

Grupo 01 - Projeto Arquitetônico
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Elevação grupo de

Habitação Unifamiliar Economica

Grupo 01 - Projeto Arquitetônico

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, 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.
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UNIFAMILIAR

Perspectiva Conjunto

Habitação Unifamiliar Economica

Habitação Unifamiliar Econômica

Área construída: 54.01 m²

Área Pátio: 39.76 m²

Área total Terreno: 97.94 m²
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Acesso Apartamento

Superior

Acesso Apartamento

Térreo

Ampliação

Ampliação

Ampliação Ampliação

Ampliação

Futura Ampliação

Futura Ampliação

Futura Ampliação

Futura Ampliação
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A A

Habitações Sobrepostas - Corte AA

A A

Grupo 01 - Projeto Arquitetônico
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Habitação Sobreposta - Planta Baixa Térrea

Área Construída Unidade ampliada: 53.02 m²

Área Pátiio Interno: 16.88 m²

Área Terreno p/Unidade: 69.90 m²

Área Total Pavimento Térreo: 277.46 m²

Habitação Sobreposta - Primeiro Pavimento

Área Construída Unidade + escada: 60.08 m²

Área Escada: 7.04 m²

Área Total Primeiro Pavimento: 238.06 m²

Veneziana alumínio anodizado

cor: azul ou bege escuro

Chapa galvanizada pintada

cor: azul

Comogós de Concreto c/cimento

cor branco

Reboco pintado

cor: branco

Escada c/ perfileria metálica pintada

cor: branco

Habitações Sobrepostas - Elevação
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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 quadrasdefine e

organiza os espaços abertos para

diversos graus de convívio, como

praças lineares, e nos cruzamentos

entres elas "pequenas salas", de

mobiliário urbano urbano simples,

criando uma extensão das

residências por seus ambientes

acolhedores e protegido.
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