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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

IMPLANTAÇÃO E PARTIDO FORMAL:
- A mesma tipologia responde a diferentes contextos: geométrico, topográfico 
e urbano;
- A volumetria compacta é recorrente nas casas pátio/átrio estudadas, mesmo 
quando o arranjo compositivo parte de adições, ou venha sofrer subtrações;
-- O átrio é uma solução eficiente para terrenos de pequeno porte, pois preserva 
as características da tipologia.

ARRANJO FUNCIONAL:
- Os ambinetes dos setores sociais se abrem diretamente para o pátio/átrio;
- Pelas demandas de privacidade, as aberturas dos dormitórios se voltam para 
o lado externo da residência.
 
ESPACIALIDADE:ESPACIALIDADE:
- O pátio/átrio, por ser um centro conector dos ambientes, apresenta tensão 
visual multidirecional e uma espacialidade muito dinâmica;
- Os dormitórios adotam uma espacialidade mais estática, serena, e assim mais 
adequada ao isolamento dos indivíduos.

RESULTADOS
PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: 
Levantamento de material de cada casa estudada, bem como sobre o 
conceito de tipo e a relação deste com os aspetos formais, funcionais 
e com a espacialidade.
 

PESQUISA DOCUMENTAL:
LevantamentoLevantamento de dados sobre os projetos estudados, subsidiando o 
redesenho bi e tridimensional dos mesmos. Esse redesenho obedeceu 
a padrões estabelecidos para todo o grupo de pesquisa.
 

ANÁLISE PILOTO: 
DesenvolvimentoDesenvolvimento de um estudo-piloto sobre a residência KS em que se 
buscou sintetizar os dados documentais e as referências teóricas 
abordadas. 
 

PESQUISA PRÁTICA:
  Tendo como referência o estudo-piloto elaborado, a pesquisa pretende 
desenvolver a análise comparativa das demais casas eleitas para o 
estudo. 

METODOLOGIA
OBJETO DE ESTUDO: Arquitetura Residencial com arranjo em pátio/á-
trio: Residência KS - Arquitetos Associados (2012); Casa ML - Bernardes Jacobsen 
(2010); Casa São Roque - Tacoa (2009).

As casas foram produzidas por três escritórios que, em 2010, foram 
eleitos pela revista AU (Editora PINI) entre os 25 escritórios que irão 
compor a “nova geração da arquitetura brasileira”. 

JUSTIFICATIVA: A discussão dessa produção torna-se relevante por 
ampliar a crítica sobre a produção de casas com tipologia pátio/átrio. 
Por outro lado, este estudo parcial pode subsidiar o desenvolvimento 
da pesquisa em que está inserido, visto que esta objetiva ampliar a 
crítica sobre a produção residencial brasileira.

OBJETIVO:OBJETIVO: Identificar as soluções comuns em arranjos com a mesma 
tipologia e como o arranjo em pátio/átrio responde aos condicionantes 
estabelecidos por terrenos de diferentes contextos.
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