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RESUMO 

 

O propósito deste artigo é o de relatar o desenvolvimento da habitação de interesse social no 

Brasil e investigar alternativas que contribuam para a evolução da arquitetura habitacional 

vinculada à sustentabilidade. Apresenta pesquisa teórica que fundamenta o Trabalho Final de 

Graduação denominado ‘’Sustentabilidade aplicada à Habitação Horizontal de Interesse Social’’. 

A finalidade é a de compreender a dialética arquitetônica empregada no tema abordado. As 

características levantadas servem como apoio para o desenvolvimento de anteprojeto 

arquitetônico voltado para área habitacional, formando uma base sólida para entender as 

deficiências do programa de necessidades. A análise também apresenta a sustentabilidade 

praticada no meio urbano e destaca importância da relação do usuário com o espaço planejado. O 

método para a construção de dados foi o de pesquisa teórica juntamente com estudos de caso. 

 

Palavras-chave: Iniciativa Governamental, Inserção Urbana, Minha Casa Minha Vida. 

 

 

SUSTAINABILITY APPLIED TO SOCIAL INTEREST HOUSING  

ABSTRACT 

 

The purpose of this article is to report the development of the “Social Interest Housing” In Brazil 

and investigate the alternatives that contribute to the evolution of housing architecture linked to 

sustainability. Presents theoretical research that grounds the undergraduated thesis 

“Sustainability applied to Social Interest Housing”. Our goal is to comprehend the architectural 

dialectic utilized in the approached theme.  The characteristics observed work as a support to the 

development of an architectural project directed to the housing area, creating a solid base to 

understand the necessity program deficiencies.  The analysis also presents the sustainability 

methods practiced in the urban environment and highlights the user’s relation with the planned 

space. The data gathering  is based on theoretical research and case study. 

 

Keywords: Government Initiative, Minha Casa Minha Vida, Urban Insertion. 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

No início do século XX, a população urbana cresceu generosamente com o êxodo 

rural, e aumentou a necessidade de ter onde morar. Somando a isso, o modo de produção 

capitalista elevou os índices de desigualdade. A urbanização rápida e sem planejamento, fez 

surgir alguns dos principais problemas urbanos como a violência por falta de emprego, 

gerando furtos e roubos, a carência de política habitacional que fez surgir algumas das 

primeiras favelas do Brasil, a poluição pelo uso de automóveis e as enchentes pela 

impermeabilização do solo (GOBBI, 2015). 

O setor da construção civil é responsável por parte da emissão de gases como 

dióxido de carbono que causa o aquecimento global. O aumento da temperatura provoca o 

degelo das calotas polares, a degradação da biodiversidade, a poluição do ar, o aparecimento 

de doenças respiratórias e cardiovasculares, entre outros que induzem a mudanças 

irreversíveis que podem afetar a produção de água e comida e, por fim, desestruturar a 

humanidade (PAIVA, 2009).  

Ambos os aspectos apresentados influenciam na sustentabilidade, a urbanização 

desordenada adoece a cidade, por isso o planejamento urbano é importante: ele permite 

relações democráticas tanto socioeconomicamente como ambientalmente. Vendo isso, aliar a 

necessidade urbana atual de novas edificações com a necessidade urbana de reduzir o 

aquecimento global é planejar, e planejar é programar o futuro.  

 

 

2 A ORIGEM DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

A Revolução Industrial teve início no século XVIII e foi responsável por 

transformações significativas, tanto econômicas como sociais. A Inglaterra, berço da 

Revolução e líder econômica, tinha facilidade em dominar o mercado externo, fazendo com 

que a burguesia inglesa acumulasse um vasto capital. Simultaneamente, as grandes indústrias 

passam a investir na produção em larga escala e com esse advento as ferramentas antes 

manipuladas por artesãos foram trocadas por máquinas. Vendo esse cenário de oportunidades, 

os moradores do campo migram para a cidade. Com isso, a quantidade de habitantes foi 



aumentando e as moradias foram se tornando insuficientes, revelando a necessidade da 

criação de habitações para os novos trabalhadores (BENEVOLO, 2001). 

No Brasil, com o constante crescimento das cidades, principalmente a partir do século 

XX, a população citadina começou a crescer e não tinha onde morar, fazendo surgir os 

cortiços e vilas operárias. Todavia, o modelo de habitação elaborado pela iniciativa privada 

visava o retorno financeiro, havendo pouco investimento no saneamento básico, já que este 

não era obrigatório por leis. Percebendo isso, o Estado começa a repreender as situações de 

insalubridade, mas não investe na criação de moradias. Ainda nesse contexto, os aluguéis 

dessas moradias começam a disparar e a população a se revoltar. Assim, o Estado se vê 

pressionado pela crise habitacional e começa, ainda de forma insuficiente, a criação das 

primeiras moradias de interesse social pelo poder público. Neste momento, Pereira Passos, 

prefeito do Rio de Janeiro (1902-1906), inicia uma reforma na cidade para deixá-la com 

moldes de capital para comemoração do centenário de Chegada da Família Real em 1808. 

Partindo disso, as moradas que se encontravam no centro foram demolidas; como 

consequência da falta de local para residir, os trabalhadores começam a se apoderar de locais 

impróprios para ocupação, fazendo assim surgir algumas das primeiras favelas no Rio de 

Janeiro (PINHEIRO; FIALHO, 2006).  

O então prefeito visava à reforma urbana também para eliminar as ruas estreitas, 

malcheirosas, os cortiços, e mirava em uma boa imagem a fim de atrair investidores 

internacionais. Em vista disso, o sanitarista Oswaldo Cruz (1872-1917) é incumbido de 

erradicar as doenças causadas pela falta de saneamento como a febre amarela e a varíola, 

como resultado criou campanhas de vacinação que obrigavam a população a se vacinar contra 

a varíola. Diante disso, a população já revoltada pelo desmantelamento do centro, faz um 

motim contra o poder público, acreditando que na verdade o que eles queriam era tirar a vida 

dos pobres. Inúmeras pessoas foram mortas e feridas no conflito até que o governo recuasse e 

então revogasse a obrigatoriedade dela. Ao reassumir o controle novamente, o governo 

reinicia a campanha, e a varíola, por fim, é erradicada (PINHEIRO; FIALHO, 2006). 

Segundo Azevedo (1988), em meados de 1930 começam a surgir as primeiras 

entidades direcionadas à construção de casas populares. E, a partir de 1984, surgem 

instituições responsáveis em supervisionar as empresas públicas e privadas responsáveis pela 

construção de casa popular, a fim de reduzir os preços das unidades de habitação. Um 

mecanismo utilizado para diminuir o custo da construção foi o de padronização das plantas 

residenciais, juntamente com a inexistência de comercialização, pois a procura era muito 

maior que a oferta.  



Em 2003, com a criação do Ministério das Cidades ocorreu a implantação da política 

integrada de desenvolvimento urbano, criando um processo participativo dos estados, 

municípios e movimentos sociais, como também a criação do Programa Minha Casa Minha 

Vida, que investiu bilhões no setor habitacional, incluindo financiamento para famílias com 

renda de até três salários mínimos (NAIME, 2010). E nos dias atuais, com a problemática 

ambiental urbana, o Governo aprova a Portaria nº 267, de 22 de Março de 2017, o Ministro de 

Estado das Cidades anuncia que agora para o programa será crucial atender a qualificação 

urbanística, garantindo o bem-estar dos beneficiados, além da sustentabilidade social, 

econômica e ambiental e, portanto, assumindo papel importante na criação de cidades 

ambientalmente e socialmente justas.  

 

 

3 EVOLUÇÃO TIPOLÓGICA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

Segundo Almeida (2007), em 1930 a produção de Arquitetura Habitacional 

predominante no Brasil era a de Vilas com moradias geminadas ou casas isoladas para 

trabalhadores e sem saneamento ou equipamentos como transporte e energia. O Estado 

começa a intervir no campo de habitação com o surgimento da Arquitetura Moderna, que 

apresentou um novo conceito de moradia.  

Segundo Bonduki (2002) conforme citado por Almeida (2007), o arquiteto Rubens 

Porto exerceu grande influência na adoção do modelo novo de moradia, pois era ligado ao 

Presidente Vargas. Rubens defendia a Arquitetura Moderna, pois considerava elementos 

decorativos desnecessários. Suas propostas eram como a de Le Corbusier, visava à construção 

e blocos coletivos e afastados do centro por conta do custo do terreno, com equipamentos 

coletivos, o uso de pilotis, autossuficiência, até quatro andares e sem elevador. Como 

exemplo, temos o Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes (Pedregulho) na Figura 

01 do arquiteto Affonso Eduardo Reidy. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 01 - Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes (Pedregulho) 

 

Fonte: Fracalossi (2011, on-line). 

A habitação deveria ser pequena para se encaixar no salário do trabalhador. A 

habitação isolada era considerada melhor, mas não era feita por conta dos custos de terreno, 

por isso a opção primordial era a de Edifícios verticais e coletivos, onde já se buscava 

tecnologias novas para baratear a produção como também a redução de cômodos (BONDUKI, 

2002 apud ALMEIDA, 2007).  

Segundo Azevedo (1988), a ideia da casa própria ganha força em 1964, como forma 

de ganhar a simpatia da população no regime militar. Assim, começa a surgir os primeiros 

bairros de casas populares, com plantas padronizadas e pequenas e já iniciando o processo de 

classificação socioeconômica dos moradores, a fim de levantar a possibilidade de ter o retorno 

do capital investido. Padrão que ainda é visto nos dias de hoje como apresentado na Figura 02 

a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 02 - Padronização do Minha Casa Minha Vida 

 

Fonte: Época Negócios (2017, on-line). 

 

 

4 SUSTENTABILIDADE NA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

A visão do Estado na produção de habitação de interesse social é voltada para o custo 

da unidade habitacional, quanto mais baixo, mais famílias são atendidas. Como resultado, as 

moradias ficam cada vez menores, a segurança e o conforto são colocados em último lugar e a 

implantação quase que universalmente é feita fora da malha urbana. Outro ponto desfavorável 

são os materiais utilizados nos empreendimentos, a falta de qualidade e a falha na execução 

resulta em baixa durabilidade, gerando manutenções frequentes que aumentam o impacto 

ambiental e afetam negativamente a condição socioeconômica do residente (BRASIL, 2012).  

A construção sustentável vem sendo empregada sem racionalidade, não levando em 

consideração como o usuário se relaciona com ela. Como exemplo, vemos a utilização de 

placas de captação de energia solar para aquecimento da água em regiões que quase não 

utilizam água quente para o banho. Aspectos culturais também influenciam na utilização da 

construção sustentável, o usuário aceita melhor quando não há mudanças de hábito. Dessa 



forma, atividades que busquem informar, motivar e educar o usuário certamente 

influenciariam no sucesso da habitação sustentável (BRASIL, 2012). 

Aumentar a vida útil da edificação traz benefícios sociais, pois prolonga sua utilização, 

respeita os recursos disponíveis, diminui os custos de manutenção, reduz o impacto ambiental 

e amplia a renda do usuário. As soluções de projeto também devem ser flexíveis, oferecendo 

alternativas para que o morador amplie ou mesmo reforme, fazendo com que não sinta 

necessidade de abandonar o imóvel. Além disso, inserir a habitação dentro da malha urbana, 

oferecendo estruturas importantes para o desenvolvimento social como escolas, mercado e 

emprego contribui para o crescimento da sustentabilidade urbana incrementando a economia 

local (BRASIL, 2012). 

 

 

5 ESTUDOS DE CASO: HABITAÇÃO SUSTENTÁVEL DE INTERESSE SOCIAL 

 

Para construir as diretrizes projetuais, foram abordadas propostas flexíveis de 

Habitação de Interesse Social que se preocupem com a sustentabilidade urbana. Entre os 

pontos fundamentais, estão habitações que utilizem técnicas construtivas bioclimáticas. 

Diante disso, quatro estudos de caso foram elencados, sendo dois projetos premiados e 

brasileiros, e dois internacionais. Elementos importantes foram descritos a fim de 

correlacionar e embasar os projetos listados na Figura 03 a seguir e explorados em forma 

textual posteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 03 – Estudos de Caso 

Fonte: adaptada de Aneas, Morato e Ortenblad (2010); Cardona, Pelaio e Tenca (2010); Márquez 

(2013); Delaqua (2013). 

Para Aneas, Morato e Ortenblad (2010), a sustentabilidade urbana não se limita a um 

desempenho energético eficiente, a edificação é parte da cidade e deve ser imersa no meio 

urbano, sendo flexível e multifuncional. Assim também, a criação de tipologias de moradias 

diversificadas enaltece o relacionamento com o meio urbano, além de respeitar a topografia e 

estabelecer uma identidade. A aplicação de pátios internos garante iluminação e ventilação, e 

os coletivos criam espaços de convívio que aumentam a fraternização formando um ambiente 

vivo, enérgico e eficiente, bem como a utilização de espaços flexíveis garante a futura 

ampliação da moradia ou mesmo a criação de um comércio que pode ser observado no lado 

direito da Figura 04, servindo para fortalecer a ideia de sustentabilidade urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 04 - Casa Aclive 

 

Fonte: Aneas, Morato e Ortenblad (2010). 

A aplicação da modulação feita pelos Arquitetos Cardona, Tenca e Pelaio (2010) em 

um projeto permite a redução de custos, minimiza a perda de materiais e aumenta a 

produtividade racionalizando o processo construtivo. E a preocupação com a acessibilidade 

vista na Figura 05 garante plena inclusão de portadores de necessidades especiais 

possibilitando maior liberdade e segurança. Além disso, a integração dos recursos naturais 

como o exposto na Figura 06, o sol para aquecimento e o vento para ventilação natural unido 

com a boa orientação das aberturas contribui para a melhoria das condições de conforto 

térmico e consequentemente torna o edifício energeticamente eficiente.  

 

Figura 05 – Acessibilidade 

 

Fonte: Cardona, Tenca e Pelaio (2010). 



Figura 06 – Utilização de recursos naturais na Habitação 

.  

Fonte: Cardona, Tenca e Pelaio (2010). 

A fim de reduzir os custos de projeto, pode ser utilizada a construção de meias casas 

como na Figura 07, em que é ofertado o mínimo para vivência, como as áreas comuns, 

banheiro, cozinha conjugada com sala e quarto, possibilitando a criação de identidade da 

edificação pelo próprio usuário que pode ser observada na Figura 08 (MÁRQUEZ, 2013). A 

economia também favorece a inserção do projeto dentro da malha urbana, acolhe os usuários 

e os incentiva a prosperar socioeconomicamente.   

 

Figura 07 – Meias Casas: construção do mínimo 

 

Fonte: Márquez (2013). 

 



Figura 08 – A Construção da outra metade da habitação como forma de identidade 

 

Fonte: Márquez (2013). 

A criação de módulos pré-fabricados e transportáveis apontada na Figura 09 soluciona 

a carência de habitação em curto prazo. A padronização de materiais e projeto cria uma linha 

de montagem. E a utilização de matéria-prima de qualidade e tecnologias de isolamento 

térmico-acústico que compensam as condições adversas do local traz durabilidade, 

respondendo definitivamente à problemática de habitação (DELAQUA, 2013).  

 

Figura 09 - Módulo Transportável de Habitação 

 

Fonte: Delaqua (2013). 



 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito deste artigo foi o de relatar o desenvolvimento da habitação de interesse 

social no Brasil e investigar alternativas que contribuam para a evolução da arquitetura 

habitacional e o progresso da sustentabilidade urbana. A partir do levantamento realizado, foi 

observado que a habitação de interesse social foi vista primeiramente com foco no custo 

financeiro, tentando atender ao maior número de usuários com o menor custo possível, sem se 

preocupar com o impacto ambiental ou a qualidade de vida dos usuários. 

Nos dias atuais, porém, a preocupação com a sustentabilidade, além do 

desenvolvimento urbano, econômico e social que coloca a habitação como um dos principais 

problemas a ser solucionado, fez com que o Governo modificasse a percepção sobre seus 

planos habitacionais, criando propostas e leis que têm por objetivo atender o déficit 

habitacional ao mesmo tempo em que abre espaço para implantação de alternativas 

construtivas que possam atender a demanda por moradia de baixo custo, mas sem abrir mão 

da qualidade de vida, inclusão social e preservação do meio ambiente. 

Por meio da análise de estudos de caso, verificamos ser possível a implantação de 

habitações de interesse social de baixo custo, sustentáveis e que utilizam técnicas construtivas 

com desempenho energético eficiente através do aproveitamento de ventilação natural com 

orientação eficiente das aberturas, da luz solar, favorecendo o aquecimento da edificação no 

inverno, a captação através de placas solares para redução do consumo de energia elétrica e 

também a utilização de modulação dos espaços para racionalizar materiais construtivos e 

ainda assim projetadas com acessibilidade para portadores de necessidades especiais sem 

alterar de forma intensa a metragem construída.  

A implantação dos projetos analisados estaria vinculada a uma mudança de paradigma 

em relação ao processo construtivo, ao passo em que se utiliza de módulos pré-fabricados e 

construção em linha de montagem, diferente do padrão atual com foco exclusivo em métodos 

mais artesanais de construção.  Ainda assim, o baixo custo, aliado à qualidade da habitação e 

demais benefícios elencados anteriormente, formam uma base sólida para atender as 

necessidades da habitação de interesse social no Brasil.  
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Figura 01 - Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes (Pedregulho)

Fonte: Fracalossi (2011, on-line).

Família Real em 1808. Partindo disso, as moradas que se encontravam no centro foram demoli-
das; como consequência da falta de local para residir, os trabalhadores começam a se apoderar 
de locais impróprios para ocupação, fazendo assim surgir algumas das primeiras favelas no Rio 
de Janeiro (PINHEIRO; FIALHO, 2006). 

O então prefeito visava à reforma urbana também para eliminar as ruas estreitas, malchei-
rosas, os cortiços, e mirava em uma boa imagem a fim de atrair investidores internacionais. Em 
vista disso, o sanitarista Oswaldo Cruz (1872-1917) é incumbido de erradicar as doenças causa-
das pela falta de saneamento como a febre amarela e a varíola, como resultado criou campanhas 
de vacinação que obrigavam a população a se vacinar contra a varíola. Diante disso, a população 
já revoltada pelo desmantelamento do centro, faz um motim contra o poder público, acreditando 
que na verdade o que eles queriam era tirar a vida dos pobres. Inúmeras pessoas foram mortas 
e feridas no conflito até que o governo recuasse e então revogasse a obrigatoriedade dela. Ao 
reassumir o controle novamente, o governo reinicia a campanha, e a varíola, por fim, é erradicada 
(PINHEIRO; FIALHO, 2006).

Segundo Azevedo (1988), em meados de 1930 começam a surgir as primeiras entidades 
direcionadas à construção de casas populares. E, a partir de 1984, surgem instituições responsá-
veis em supervisionar as empresas públicas e privadas responsáveis pela construção de casa po-
pular, a fim de reduzir os preços das unidades de habitação. Um mecanismo utilizado para dimi-
nuir o custo da construção foi o de padronização das plantas residenciais, juntamente com a ine-
xistência de comercialização, pois a procura era muito maior que a oferta. 
Em 2003, com a criação do Ministério das Cidades ocorreu a implantação da política integrada de 
desenvolvimento urbano, criando um processo participativo dos estados, municípios e movimen-
tos sociais, como também a criação do Programa Minha Casa Minha Vida, que investiu bilhões no 
setor habitacional, incluindo financiamento para famílias com renda de até três salários mínimos 
(NAIME, 2010). E nos dias atuais, com a problemática ambiental urbana, o Governo aprova a Por-
taria nº 267, de 22 de Março de 2017, o Ministro de Estado das Cidades anuncia que agora para 
o programa será crucial atender a qualificação urbanística, garantindo o bem-estar dos beneficia
dos, além da sustentabilidade social, econômica e ambiental e, portanto, assumindo papel impor-
tante na criação de cidades ambientalmente e socialmente justas. 

3 EVOLUÇÃO TIPOLÓGICA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Segundo Almeida (2007), em 1930 a produção de Arquitetura Habitacional predominante 
no Brasil era a de Vilas com moradias geminadas ou casas isoladas para trabalhadores e sem sa-
neamento ou equipamentos como transporte e energia. O Estado começa a intervir no campo de 
habitação com o surgimento da Arquitetura Moderna, que apresentou um novo conceito de mora-
dia. a cidade. Com isso, a quantidade de habitantes foi aumentando e as moradias foram se tor-
nando insuficientes, revelando a necessidade da criação de habitações para os novos trabalhado-
res e sem saneamento ou equipamentos como transporte e energia. O Estado começa a intervir
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Figura 08 – A Construção da outra metade da habitação como forma de identidade

Fonte: Márquez (2013).

espaços de convívio que aumentam a fraternização formando um ambiente vivo, enérgico e efi-

ciente, bem como a utilização de espaços flexíveis garante a futura ampliação da moradia ou 

mesmo a criação de um comércio que pode ser observado no lado direito da Figura 04, servindo 

para fortalecer a ideia de sustentabilidade urbana.

A fim de reduzir os custos de projeto, pode ser utilizada a construção de meias casas 

como na Figura 07, em que é ofertado o mínimo para vivência, como as áreas comuns, banheiro, 

cozinha conjugada com sala e quarto, possibilitando a criação de identidade da edificação pelo 

próprio usuário que pode ser observada na Figura 08 (MÁRQUEZ, 2013). A economia também fa-

vorece a inserção do projeto dentro da malha urbana, acolhe os usuários e os incentiva a prospe-

rar socioeconomicamente.  

A criação de módulos pré-fabricados e transportáveis apontada na Figura 09 soluciona 
a carência de habitação em curto prazo. A padronização de materiais e projeto cria uma linha 
de montagem. E a utilização de matéria-prima de qualidade e tecnologias de isolamento térmi-
co-acústico que compensam as condições adversas do local traz durabilidade, respondendo 
definitivamente à problemática de habitação (DELAQUA, 2013). 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O propósito deste artigo foi o de relatar o desenvolvimento da habitação de interesse 
social no Brasil e investigar alternativas que contribuam para a evolução da arquitetura habita-
cional e o progresso da sustentabilidade urbana. A partir do levantamento realizado, foi obser-
vado que a habitação de interesse social foi vista primeiramente com foco no custo financeiro, 
tentando atender ao maior número de usuários com o menor custo possível, sem se preocupar 
com o impacto ambiental ou a qualidade de vida dos usuários.

Nos dias atuais, porém, a preocupação com a sustentabilidade, além do desenvolvi-
mento urbano, econômico e social que coloca a habitação como um dos principais problemas a 
ser solucionado, fez com que o Governo modificasse a percepção sobre seus planos habitacio-
nais, criando propostas e leis que têm por objetivo atender o déficit habitacional ao mesmo 
tempo em que abre espaço para implantação de alternativas construtivas que possam atender 
a demanda por moradia de baixo custo, mas sem abrir mão da qualidade de vida, inclusão 
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Banheiro

Quartos

Cozinha

  Sala de Estar
Sala de Jantar

Área de Serv.

PROGRAMA DE NECESSIDADES  
PRÉ DIMENSIONAMENTO

O pré-dimensionamento e o programa de necessidades 
a ser empregue foi concebido a partir da análise de correlatos, 
perfil do público alvo, e principalmente o deslocamento de porta-
dores de necessidades especiais no interior do imóvel.

São duas tipologias de habitação, a primeira a esquerda 
voltada para famílias com quatro integrantes, e a segunda tipolo-
gia a direita voltada para seis integrantes

Além dos inscritos que se enquadram na Faixa 1, há 
também as Faixas de financiamento com subsídios bem meno-
res que podem ser financiadas diretamente no banco e que não 
participam de sorteios.

3



FOTOS DO LOTE

O lote se escontra no Jardim Tropical  e pertence a Zona 
Residencial 2 (ZR2). Possui as curvas topográficas com caída para 
sudoeste, com vento dominante a nordeste e testada principal a 
leste com 161.8 m, sua área total é de 27.985,84 m². 
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ACESSIBILIDADE

Como forma de garantir o acesso para porta-
dores de necessidades especial, foram levantados os 
dados necessários para locomoção do usuário de 
acordo com a NBR 9050/2017.

Módulo de locomoção Módulo de rotação 180º

3



COZINHA 
Área: 11,77m²

SALA
Área: 8,48m²
BANHEIRO
Área: 4,75m²

DORMITÓRIOS
Área: 19,80m²

5

DESENVOLVIMENTO DA PLANTA BAIXA

Após a definição da malha construtiva  e das condicionantes de projeto foi elabo-
rada uma proposta que atenda os quesitos listados.

6

UMA PLANTA BAIXA - QUATRO LAYOUTS

O projeto apelidado carinhosamente de camaleão por conta de sua similaridade com o réptil, princi-
palmente a adaptabilidade, permite que o usuário faça o uso diverdificado de seu mobiliário, dando maior 
liberdade de uso, conforme apresentado a seguir:

OPÇÃO 01:

7
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SEM O BRISE: 
a luz solar entra pela janela

COM VEGETAÇÃO: 
fachada protegida no verão

COM VEGETAÇÃO: 
fachada desprotegida no inverno
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COM O BRISE: 
janela protegida

8

Os quartos se inver-
teram. Na OPÇÃO 
01, este quarto era 
voltado para duas 
camas.

Os quartos tem o mesmo tamanho 
para que o casal possa escolher qual-
quer um deles.

Área de banho aceita portadores de 
necessidades especiais, idosos, 
obesos e grávidas com conforto e 
segurança.

O prolongamento da parede 
separa a sala da cozinha.

A sala agora separada da cozinha continua rece-
bendo bem o mesmo mobiliário sem perder a fun-
cionalidade.

OPÇÃO 04:



LESTE

SISTEMA CONSTRUTIVO

LevandoLevando em consideração a grande de-
manda por Habitação, buscou-se a introdução de 
um Sistema Construtivo inteligente que pudesse 
agilizar a montagem trabalhando em modo de 
produção em série e deixando de lado a forma ar-
tesanal da construção civil.

O Light Steel Frame é muito mais leve 
que a alvenaria convencional, o que facilita o ma-
nueseio e economiza na infra estrutura da edifica-
ção. Também não utiliza água, que beneficia a 
sustentabilidade ambiental.

Estrutura Metálica: 
sustenta o telhado e utili-
za material 100% reciclá-
vel e muito mais leve

Paredes em Steel 
Frame: leve, cons-
trução rápida e limpa, 
não utiliza água, con-
forto térmico superior, 
baixa manutenção.

Painel solar foto-
voltaico: forma am-
bientalmente limpa de 
gerar eletricidade e 
não poluir o meio am-
biente.

OESTE



10 OPÇÕES DE FACHADA

Um dos maiores problemas da habitação 
de interesse social é a repetição, em vista disso, 
possibilitamos a criação de pelos menos duas fa-
chadas diferentes, que podem se tornar varias 
mantendo a mesma planta baixa.



OPÇÕES DE FACHADA

Um dos maiores problemas da habitação 
de interesse social é a repetição, em vista disso, 
possibilitamos a criação de pelos menos duas fa-
chadas diferentes, que podem se tornar varias 
mantendo a mesma planta baixa.



PROPOSTAS DE AMPLIAÇÃO

ANTES:

1:200

1:200

DEPOIS:
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HABITAÇÃO FAIXA 2+

Para atender a todas as faixas do progra-
ma Minha Casa Minha Vida, foram elaboradas ti-
pologias habitacionais maiores que podem ser fi-
nanciadas.

1:20067,00m²
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PVTO. TÉRREO:

1:200

1:200

PVTO. SUPERIOR:

13



TRAÇADO URBANO

OO lote escolhido fica próximo ao Hospital Universitá-
rio de Maringá e conta com infraestrutura de apoio necessá-
ria para o desenvolvimento social. A configuração espacial 
de divisão do lote de aproximadamente 28.000 m² foi feita 
respeitando a legislação municipal, com testada mínima de 
12 m e 300m² de área, totalizando 62 lotes, dos quais 04 se 
tornaram áreas de lazer. A mesma, corta o espaço ao meio, 
amarrando a rua compartilhada e privilegiando o pedestre.

1



  ÁREA DE LAZER2

01

01 Área de contemplação e descanso.

Área esportiva.

02

02
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100% reciclável, re-
dução de 80% dos 
resíduos no meio 
ambiente.

Ferramentas simples 
como parafusadeira 

e policorte.

Prazo de construção 
até três vezes 
menor.

Utiliza pouquíssima 
quantidade de água.

Consumo elevado de 
água.

Prazo longo e impre-
visível.

Prazo longo e impre-
visível.

Diversas ferramen-
tas como a betonei-
ra, equipamento que 
produz ruídos supe-
riores ao recomen-
dado pela NR-15 

(85dB).

Produção alta de re-
síduos a serem des-

cartados.

Produção alta de re-
síduos a serem des-

cartados.

Diversas ferramen-
tas como a betonei-
ra, equipamento que 
produz ruídos supe-
riores ao recomen-
dado pela NR-15 

(85dB).

Consumo elevado de 
água.

Mão de obra pode 
chegar até 40% mais 

econômica.
Canteiro de obra 

limpo.

Mão de obra mais 
onerosa.

Canteiro de obra 
sujo e desorganiza-

do.

Mão de obra mais 
onerosa.

Canteiro de obra 
sujo e desorganiza-

do.

ALVENARIA
CONVENCIONAL

ALVENARIA
ESTRUTURAL

LIGHT STEEL
FRAME





INVESTIMENTO

ESTIMATIVA FINANCEIRA

Fonte: adaptado de Platão Energia



DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA



Fonte: adaptado de Platão Energia



DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA

Consumo 03 - 721,58 kWh



BENEFÍCIOS AMBIENTAIS
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PLANTA BAIXA3

A
AB

B

C C





FACHADA NORTE
1:75

FACHADA LESTE
1:75

FACHADA SUL
1:75

FACHADA OESTE
1:75



0,90
3
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PERFIS : LADO INTERNO
1:75

PERFIS : LADO EXTERNO
1:75

OSB : LADO INTERNO
1:75

OSB : LADO EXTERNO
1:75

GESSO : LADO INTERNO
1:75
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PAREDE 06
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PERFIS: LADO EXTERNO
1:75

OSB: LADO EXTERNO
1:75

CIMENTÍCIA: LADO EXTERNO
1:75

PERFIS: LADO EXTERNO
1:75

OSB: LADO EXTERNO
1:75

CIMENTÍCIA: LADO EXTERNO
1:75

PERFIS: LADO INTERNO
1:75

OSB: LADO INTERNO
1:75

GESSO: LADO INTERNO
1:75

PAREDE 07
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PERFIS: LADO INTERNO
1:75

OSB: LADO INTERNO
1:75

GESSO: LADO INTERNO
1:75

PERFIS: LADO QUARTO
1:75

OSB: LADO QUARTO
1:75

GESSO: LADO QUARTO
1:75

PERFIS: LADO BANHEIRO
1:75

OSB: LADO BANHEIRO
1:75

CIMENTICIA: LADO BANHEIRO
1:75
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PERFIS: LADO EXTERNO
1:75

OSB: LADO EXTERNO
1:75

CIMENTICIA: LADO EXTERNO
1:75

PERFIS: LADO INTERNO
1:75

OSB: LADO INTERNO
1:75

CIMENTICIA: LADO INTERNO
1:75

PERFIS: LADO INTERNO
1:75

OSB: LADO INTERNO
1:75

CIMENTICIA: LADO INTERNO
1:75

PERFIS: LADO EXTERNO
1:75

OSB: LADO EXTERNO
1:75

CIMENTICIA: LADO EXTERNO
1:75
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Fonte: adaptado de CBCA
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1

CIMENTICIA
1:75

PERFIS
1:75

CIMENTICIA
1:75

PERFIS
1:75

CIMENTICIA
1:75

CIMENTICIA
1:75

CIMENTICIA
1:75

PERFIS
1:75

PERFIS
1:75

PERFIS
1:75

PERFIS
1:75

CIMENTICIA
1:75

PERFIS
1:75

CIMENTICIA
1:75

PERFIS
1:75

PLANTA BAIXA PLATIBANDA
1:75
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PERFIS
1:75

PERFIS
1:75

PLATIBANDA 09

PLATIBANDA 10
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