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A cada dia acentua-se o problema da habitação social no Brasil. Estatísticas mostram 

que até o ano  de 2000  o  déficit  habitacional  era de 7,2  milhões  de moradias.  As 

pesquisas também sinalizam a existência de moradias em condições subumanas, com 

ausência de infraestrutura de saneamento e de água potável, onde mais de três pessoas 

utiliza um mesmo dormitório, a inadequação legal da propriedade da terra e domicílios 

depreciados, sem condições de uso para a população (RIFRANO, 2006). Contribuem 

para este quadro preocupante também o contexto de escassez generalizada, 

especialmente de natureza econômica e de espaço nas cidades, tornando o problema da 

habitação cada vez mais distante de solução, pois o crescente custo da moradia se opõe 

ao poder aquisitivo das populações de média e baixa renda. 

 

O predomínio do fator econômico sobre o técnico e as necessidades sociais impõe a 

miniaturização do espaço da moradia social. Por outro lado, os aspectos tecno- 

construtivos e o  conforto ambiental são  também minimamente atendidos nas casas 

oferecidas atualmente pelos programas habitacionais públicos. Além desta ausência da 

qualidade tecnológica e construtiva que vislumbramos nos conjuntos habitacionais 

espalhados por todo o Brasil, salvo raras exceções, percebemos a baixíssima qualidade 

espacial dos espaços ofertados. A baixa qualidade espacial, tanto do ponto de vista da 

implantação   urbana,   como   das   tipologias   ofertadas,   das   unidades   habitacionais 

destinadas às classes menos favorecidas oferecidas no Brasil, têm sido amplamente 

abordadas  e  discutidas  por  vários  pesquisadores  brasileiros  (MARICATO,  2001; 

ROLNIK, 1997). 
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Estudos de Avaliação Pós-Ocupação demonstram a necessidade de inovação formal, 

bem como o emprego de novas tecnologias no projeto e na execução de habitações de 

interesse  social.  Isto  é  corroborado  por  estudo  em   conjuntos  habitacionais  da 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo na 

região de Campinas/SP que concluem que é substancial estimular as políticas 

habitacionais a abandonarem as soluções defasadas e baseadas em quantidade e não na 

qualidade dos programas habitacionais. Desta forma a fase de projeto requer uma nova 

abordagem e uma análise sistemática para evitar a repetição de modelos 

(KOWALTOWSKI, et al., 2005). Este mesmo raciocínio é endossado por uma análise 

comparativa de conjuntos residenciais de Pelotas, onde se verificou que decisões de 

projetos obedeceram rigidamente a critérios técnicos e de ordem econômica 

(MEDVEDOVSKI, et al., 2005) em detrimento de ações que qualificassem de fato o 

espaço e que levassem em conta a “sustentabilidade”. 

 

A  pesquisa  em  questão  trata  da  elaboração  de  projeto  de  unidade  habitacional 

MORA[1], considerando a diversidade de modos de vida da sociedade atual, seus usos e 

relações com o espaço habitável. O conceito principal da proposta é a flexibilidade da 

habitação no seu sentido mais amplo: espacial-funcional, dos elementos constitutivos, 

da sustentabilidade dos materiais e dos sistemas. O projeto é destinado às famílias com 

renda entre 3 a 5 salários mínimos. Este trabalho equalizou lacunas deixadas por 

pesquisas  anteriores  sobre  habitação  de  interesse  social  ao  contemplar  além  das 

variáveis ambientais/construtivas/ econômicas/políticas comumente estudadas, também 

o  desenho/tipo  das  unidades  visando  à flexibilidade,  sendo  todas  desenvolvidas  de 

forma simultânea. 

 

Para tal estabeleceu-se uma metodologia de trabalho baseada em: 1. pesquisa sobre 

habitações de interesse social na cidade de Uberlândia: principais tipologias e 

mapeamento da situação geográfica dos empreendimentos, 2. pesquisa de avaliação pós- 

ocupação em estudo de caso elencado na cidade; 3. pesquisa de referências projetuais e 

conceituais sobre a tipologia, além de levantamento geral (custo e dimensionamento dos 

materiais e técnicas empregadas em unidades habitacionais de baixo custo); 4. processo 

de projeto baseado nas premissas identificadas nos itens descritos anteriormente; 5. 

construção de unidade habitacional e 6. verificação de unidade habitacional. 

 

Inicialmente o grupo se reuniu para planejar as etapas de elaboração do projeto MORA 

[1].  Para  tanto,  foi  feito  um  levantamento  das  condicionantes  físicas,  econômicas, 
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socioculturais,  conceituais  e  de  materiais,  levando  em  consideração  premissas  de 

projeto, elaboradas segundo diretrizes de avaliações pós-ocupação realizadas em 

conjuntos habitacionais de interesse social. 

 

Com relação às condicionantes físicas, foram feitos levantamentos na cidade de 

Uberlândia/MG sobre possíveis áreas para a implantação do conjunto habitacional 

proposto pelo projeto MORA [1]. Visto que o quadro geográfico atual da localização de 

habitações de interesse social na cidade de Uberlândia (Fig. 1) mostra a deficiência na 

implantação desses conjuntos, optou-se pela implementação do projeto nos vazios 

urbanos no sentido de não reproduzir o padrão periférico e precário de localização de 

moradias de baixo custo comumente ofertadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjuntos 
Habitacionais 
da cidade de 
Uberlândia 

 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Mapa da localização dos conjuntos habitacionais de Uberlândia/MG 
 

 
 

No que diz respeito às condicionantes econômicas e aos materiais, foram estabelecidas 

algumas diretrizes: conforme levantamento a partir dos sistemas de financiamento da 

Caixa Econômica Federal - CEF, verificou-se que para a faixa salarial pretendida para 

público alvo do projeto é viável a aquisição de um imóvel com um valor máximo de 

R$150.000, sendo o impacto do financiamento em torno de 30% da renda declarada. 

Deste modo pode-se inferir que a edificação posa resultar em uma cifra equivalente, 

mas não superior. Os imóveis disponíveis pelo mesmo sistema de financiamentos da 

CEF revelou que, em média, as unidades habitacionais no teto mencionado disponíveis 

no mercado possuem 70m², podendo ser este valor variável em virtude da localização 

do imóvel. 
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Com o intuito de obter a desejada qualidade habitacional no processo projetual da 

pesquisa MORA [1] foram adotadas as premissas projetuais: flexibilidade, 

racionalidade, extensão, adaptabilidade, sustentabilidade e privacidade. Já as estratégias 

desenvolvidas e adotadas no processo de projeto foram: (i) priorizar os dados sobre 

formas de habitar em HIS (Habitação de Interesse Social) levantadas em APOs 

(avaliações pós-ocupação); (ii) considerar as referências projetuais de HIS (sistemas 

flexíveis e sustentáveis) estudadas; (iii) estruturar o desenvolvimento do projeto 

arquitetônico nos aspectos: forma, função, materialidade, sustentabilidade e mobiliário; 

(iv) inserir no processo projetual o uso contínuo de modelos tridimensionais no sentido 

de testar e ajustar os diferentes aspectos do projeto; (v) Inserir no processo projetual a 

participação de possíveis usuários, ampliando as discussões e a validação das propostas 

projetuais. 

 

O projeto surge então, como o produto da compatibilização de diferentes demandas. 

Assim, o MORA [1] busca o atendimento de prováveis diferenças nas famílias do grupo 

ao qual as residências se destinam (habitação de interesse social), a modulação e 

possibilidade de variações  tipológicas  adéquam-se ao  modo  de vida e  tamanho  do 

núcleo familiar. 

 

Os dados coletados nas fases anteriores do projeto foram sistematizados, levando em 

consideração  referências  projetuais  em  âmbito  nacional  e  internacional  e  APOs 

realizadas no município de Uberlândia-MG. Objetiva-se com o estudo de projetos 

nacionais e internacionais a análise de referências projetuais de experiências 

arquitetônicas de baixo custo, de habitações pluri e unifamiliares  focando aspectos 

como sustentabilidade, uso de materiais alternativos e não convencionais e flexibilidade. 

 

Destaca-se a relevância da avaliação pós-ocupação como norteadora de todo o processo 

de elaboração de projeto de unidades destinadas às classes de rendimentos menores. A 

proposta dessas avaliações buscou a aplicação de vários métodos, qualitativos e 

quantitativos, para a coleta de diferentes tipos de dados, permitindo contrabalançar os 

desvios/tendências. Elas foram centradas nos aspectos funcionais, comportamentais, 

tecno-construtivos  e  ambientais  (conforto)  dos  usuários  nos  diferentes  níveis:  (i) 

espaços externos (implantação do conjunto), (ii) análise do lote e (iii) espaços privados 

da casa (unidade). O conjunto de métodos e técnicas aplicados foram: Walkthrough, 

Pesquisa de Perfis Familiares, Questionários, Grupo Focal, Análise de uso e Análise 

Técnica. Entende-se que, as informações sobre as necessidades e comportamento dos 
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usuários moradores devem alimentar e se tornar central em todas as fases do processo 

de projeto. 

 

Baseado   nas   premissas   citadas   anteriormente   pretende-se   conceber   um   projeto 

modulado  e  racional,  onde  a  flexibilidade  se  dará  em  termos  construtivos,  de 

implantação e uso do espaço. Objetiva-se com isso não apenas agilizar e facilitar o 

aspecto construtivo de modo sustentável, mas garantir a possibilidade de diferentes 

layouts e composições do espaço de acordo com as necessidades de cada usuário e 

família seja através da possibilidade de expansão e variação dos tipos de vedações, ou 

internamente através da sobreposição de funções e do uso de mobiliários escamoteáveis. 

Essa flexibilidade construtiva também permitirá variedade nas possibilidades de 

implantações no terreno, possibilitando a adaptação em relação à orientação solar e 

ventilação como em relação a sua topografia. 

 

Foi estabelecido, portanto, um sistema (Fig. 2 e 3), a fim de modular as áreas e obter 

uma combinação mais racional possível. Assim, foi estabelecida a área mínima para 

utilização de cada espaço, obedecendo aos aspectos de conforto ambiental e necessidade 

dos usuários. 
 
 
 
 

 
 

Figura 2 - Sistema modular do dormitório 
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Figura 3 - Sistema modular da cozinha, da sala e da área de serviço. 
 

 
 
 

Tendo  como  referência  de  projeto,  em  todas  as  suas  etapas,  diretrizes  sociais, 

econômicas e ambientais, vislumbrou-se um projeto de habitação de interesse social 

essencialmente sustentável. Estabeleceu-se a produção de um sistema habitacional 

modular composto por várias peças combinatórias que contemplam diferentes 

possibilidades de uso. Mais do que definir uma unidade habitacional social (modelo), a 

proposta deste projeto será de apresentar um sistema combinatório modular gerador de 

várias   unidades   habitacionais   contemplando   as   questões   sociais,   ambientais   e 

econômicas de cada lugar, potencializando sua flexibilidade. A partir da elaboração do 

sistema, foram feitas diversas combinações com o intuito de obter habitações funcionais 

flexíveis, com qualidade formal e sustentável. 
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As placas previamente analisadas são padronizadas com a dimensão de 2,40 x 1,20 cm, 
 

2,40 x 60 cm e 1,20 x 60 cm (Fig. 4), e servirão como base para a modulação da 

estrutura e espaço interno do projeto, com o objetivo de facilitar sua construção através 

da rápida montagem devido à precisão e padronização de encaixes e interfaces entre 

peças e outros materiais. Com base na idéia de flexibilidade e racionalidade defendida 

pelo projeto, os painéis de vedação para a estrutura metálica são desenvolvidos de forma 

que se adaptem as necessidades do espaço e orientação em que a construção estará 

inserida.  

Figura 4 - Modulação das placas do sistema 
 
 
 
 

Foram realizadas combinações (Fig. 5 e 6), com o intuito de elaborar um projeto que 

atendesse  as  reais  necessidades  dos  usuários  tendo  em  vista  os  conceitos  de 

flexibilidade: 
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Figura 5 - Estudos de combinação 1 e 2 



 

  
 

 

Figura 6 - Estudos de combinação 3 e 4 
 

 
 
 

Assim, chegou-se ao produto final, que atende a demanda dos usuários e premissas de 

projeto (Fig. 7). 
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Figura 7 - Embrião do projeto MORA[1] 
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O referido projeto de pesquisa atendeu amplamente seus objetivos propostos alcançando 

resultados desejados. Outros objetivos foram alcançados já que com o desenvolvimento 

da pesquisa: (i) inseriu-se no meio acadêmico da graduação (arquitetura e urbanismo) a 

discussão sobre o processo de projeto e seus componentes, assim como da relevância da 

avaliação pós-ocupação como realimentadora de projetos na busca por espaços de 

qualidade; (ii) foram sistematizadas as informações coletadas em fases anteriores do 

projeto completo e complementadas nesta fase no sentido de apresentar um quadro 

sobre a realidade habitacional de baixo custo na cidade de Uberlândia desenvolvendo 

premissas projetuais; (iii) discutiu-se sobre a programação arquitetônica, suas etapas e 

conteúdos, inserindo a APO como uma metodologia continua e ininterrupta de 

informações no processo de projeto; e (iv) inseriu-se no processo projetual o uso 

contínuo de modelos  tridimensionais  (Fig. 8).  Tais fatores indicam que a proposta 

projetual MORA trata-se de um projeto destinado a classes econômicas que apresenta 

grandes avanços em relação a qualidade habitacional, destacando-se no meio acadêmico 

e prático. 

 

 
 

Figura 8 - Perspectiva do protótipo I, embrião do projeto MORA[1] 
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Os produtos gerados desta pesquisa visam a sistematização de todas as informações 

coletadas e desenvolvidas em etapas anteriores e nesta pesquisa no sentido de apresentar 

a proposta projetual detalhada de uma habitação econômica. Objetiva-se, 

principalmente, a prospecção de parcerias com empresas, órgãos, ou instituições 

financiadoras  no  intuito da continuidade do  projeto  de pesquisa (etapas  seguintes), 

assim como na divulgação da instituição (FAUeD/UFU) e do grupo de pesquisa 

([MORA] grupo de pesquisa em habitação) em congressos, eventos e concursos da área. 

 

Os resultados desta pesquisa visam contribuir para a discussão atual sobre a produção 

de moradias de habitação de interesse social de qualidade num momento oportuno, já 

que o governo federal, com o intuito de diminuir o déficit habitacional brasileiro, tem 

disposto o programa MINHA CASA, MINHA VIDA. Desta forma, objetiva-se a 

previsão de disponibilização dos resultados tanto para a sociedade, por meio de 

divulgação das soluções propostas, quanto para gestores de políticas públicas. 

 

Do ponto de vista didático a pesquisa visa trazer contribuições tanto nas experiências 

didáticas dos docentes, como na aquisição do conhecimento dos discentes envolvidos, 

na medida em que insere no meio acadêmico da graduação (arquitetura e urbanismo) a 

discussão sobre o processo de projeto e suas componentes, assim como da relevância da 

avaliação pós-ocupação como realimentadora de projetos na busca por espaços de 

qualidade. Além de propiciar aos discentes envolvidos o contado direto com a práxis do 

projeto arquitetônico e todos os conteúdos que derivam dele. 
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