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O ADENSAMENTO COMO RESPOSTA À AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE 

HABITACIONAL: O CASO DO PROJETO MORA[2] 

DENSIFICATION AS SOLUTION TO THE IMPROVEMENT OF HOUSING QUALITY: THE CASE OF THE 

PROJECT MORA[2] 

 

Resumo  

Mediante experiência desenvolvida na pesquisa MORA[2] – Proposta de Inovação Tecnológica 

para Habitação de Interesse Social: Adensamento e Verticalização de Conjuntos Habitacionais, 

este trabalho objetiva discutir aspectos como: (i) qualidade espacial e ambiental da habitação 

de interesse social (HIS); (ii) avaliação pós-ocupação como norteadora do processo projetual de 

HIS; (iii) capacidade de atendimento às necessidades de diferentes perfis familiares, por meio 

da flexibilização de usos e espaços; e (iv) adensamento como resposta à qualidade urbano-

coletiva. Para tanto, estruturou-se o artigo em três partes: (i) discussão do problema atual por 

meio da análise da produção do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) no Brasil e em 

Uberlândia/MG; (ii) apresentação do grupo [MORA] – Pesquisa em Habitação e de seu processo 

metodológico, indicando as principais hipóteses, conclusões e soluções projetuais 

desenvolvidas até o momento; e (iii) descrição dos estudos de adensamento realizados, visando 

viabilizar uma maior qualidade urbano-coletiva de projetos de HIS em Uberlândia/MG: o caso 

do projeto MORA[2]. Conclui-se que a diminuição do déficit habitacional brasileiro deve estar 

acompanhada da produção de unidades habitacionais de qualidade, cujos projetos considerem 

diferentes modos de morar e estejam adequadamente inseridos nos seus contextos urbanos. 

Palavras-chave: Habitação social; Avaliação pós-ocupação; Qualidade espacial e ambiental; 

Flexibilidade; Adensamento. 

 

Abstract 

Through the experience of the research MORA[2] –  Proposal of Technological Innovation for 

Social Housing: Densification and Verticalization of Housing Developments, this work discusses 

issues such as: (i) spatial and environmental quality of social housing; (ii) post-occupancy 

evaluation as the process guide of the design of social housing; (iii) capacity to meet the needs 
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of different family profiles, through the flexibility of uses and spaces; and (iv) densification in 

response to urban quality. Therefore, this article was structured in three parts: (i) discussion of 

the current problem by analyzing the production of Minha Casa Minha Vida Program in Brazil 

and Uberlândia/MG; (ii) presentation of the research group [MORA] – Research on Housing and 

of its methodological process, specifying its key assumptions, conclusions and design solutions 

developed to date; and (iii) description of density studies, realized in order to achieve a greater 

urban quality of social housing in Uberlândia/MG: the case of MORA[2]. It is concluded that the 

reduction in housing deficit must be accompanied by the production of high-quality housing 

units, whose projects consider different ways of living and are properly inserted into their 

urban contexts. 

Keywords: Housing; Post-occupancy evaluation; Spatial and environmental quality; Flexibility; 

Densification. 
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Produção contemporânea de HIS no Brasil e em Uberlândia: reflexos do PMCMV 

Após o período de atuação do Banco Nacional de Habitação (BNH – 1964-1986), as políticas 

habitacionais implementadas pelo governo federal no país passaram por um processo de 

descontinuidade, enquanto estados e, sobretudo, os municípios se tornaram os principais 

responsáveis pelo fornecimento de moradia à população de baixa renda (Cardoso et al., 2011). 

Somente a partir de 2003, retomou-se a tentativa de construção de uma nova política 

habitacional de âmbito nacional, segundo a qual se propunha a manutenção do papel 

estratégico assumido pelas administrações locais, articuladas a outros níveis por meio do 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS)
1
.  

Nesse contexto e também como resposta à crise econômica mundial de 2008 (Cardoso et al., 

2011; Rolnik et al., 2014), em março de 2009, foi inaugurado o Programa Minha Casa Minha 

Vida (PMCMV). Seu intuito atual é produzir 3 milhões de moradias até a terceira fase do 

Programa (lançada em julho de 2014)
2
, para famílias com renda de até 5 mil reais mensais

3
. 

Arantes e Fix (2009), logo no início do Programa, já reforçavam que o volume de recursos 

destinados à baixa renda era inédito no Brasil – inclusive em relação ao período BNH –, embora 

os objetivos iniciais do Programa fossem estimular a criação de empregos e os investimentos 

no setor de construção civil. Sendo assim, em termos quantitativos, a operação pode ser 

considerada bem-sucedida, visto que, até dezembro de 2014, 1.094.323 beneficiários, 

pertencentes à Faixa 1 do Programa, foram contemplados pelo MCMV
4
.  

A expressividade de produção do Programa está presente em todo o território brasileiro, 

incluindo-se cidades de médio porte, como Uberlândia/MG. No próprio ano de seu lançamento, 

a principal forma de produção de HIS na cidade mineira, representando 85,3% das unidades 

construídas, ocorreu através de recursos do PMCMV. Nos anos seguintes, com exceção de 

                                                        
1
 Disponível: http://portal.cnm.org.br/sites/6700/6745/cenario_politicas_habitacionais.pdf [Acesso 03 abril 2015]. 

2
 Disponível: http://www.pac.gov.br/noticia/20eec3f6 [Acesso 17 janeiro 2015]. 

3 Com o PMCMV, perspectivou-se a promoção da construção ou aquisição de novas unidades habitacionais para famílias com 

renda de até R$ 5.000, sendo que 40% destas unidades seriam dedicadas a famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos. Em 

sua segunda etapa, no ano de 2011, buscou-se que 60% de seus investimentos fossem direcionados a famílias com rendimento 

de até 3 salários. Seu intuito atual é produzir 3 milhões de moradias para famílias com renda de até 10 salários mínimos, 

dividindo-se em três faixas, definidas por valores nominais: a primeira contempla famílias com renda bruta de até R$1.600,00, a 

segunda entre R$ 1.601,00 e R$ 3.100,00 e a terceira com renda de R$ 3.101,00 até R$5.000,00. Os subsídios variam conforme 

a taxa de renda. Disponível: http://www.cidades.gov.br/index.php/minha-casa-minha-vida.html [Acesso 17 janeiro 2015]. 
4
 Disponível: http://www4.cidades.gov.br/minha_casa/src/beneficiarios/getBeneficiarios [Acesso 10 abril 2015]. 
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2011
5
, 100% das UHs foram edificadas a partir do Programa. Segundo dados da Prefeitura 

Municipal de Uberlândia (PMU), até 2014, contrataram-se 9.238 unidades habitacionais (UHs) 

e, desse total, 6.348 (68,7%) pertencem à Faixa 1
6
. Assim, uma das consequências do PMCMV, 

conforme também indicado pelos recentes estudos da Rede Cidade e Moradia
7
, se refere à 

desmobilização de ações habitacionais locais em favor da nacional. 

Ainda quanto ao número das unidades produzidas, uma questão que merece ser destacada diz 

respeito à intensificação do surgimento de conjuntos similares em áreas adjacentes, levando à 

criação de empreendimentos de grande porte. Conforme explicam Rolnik e Royer (2014), embora 

legalmente sejam consideradas operações diferentes, do ponto de vista de seu impacto urbano, 

representam uma única intervenção. Desse modo, as regras impostas pelo governo federal 

quanto ao porte dos empreendimentos – o qual limita as intervenções a 500 unidades – acabam 

sendo distorcidas (Cardoso et al., 2011). E, como consequência, tais operações geram áreas 

monofuncionais e homogêneas, pouco qualificadas do ponto de vista da urbanidade – visto que, 

em grande parte, carecem de infraestrutura, serviços e equipamentos adequados. 

Figura 1 – Conjuntos do empreendimento Cidade Verde (Uberlândia/MG). 

 

Fonte: Google Maps, 2015. Modificado pelos autores. 

Para ilustrar a existência desses empreendimentos contíguos em Uberlândia, pode ser citado o 

exemplo do assim chamado “Cidade Verde” (Figura 1). Destinado à Faixa 2, tal 

                                                        
5
 Nesse ano, 176 UHs, ou seja, 29% do total, fizeram parte de programas de financiamento municipais. 

6
 Disponível: http://www.uberlandia.mg.gov.br/uploads/cms_b_arquivos/11407.pdf [Acesso 04 abril 2015]. 

7
 Disponível: http://www.labcidade.fau.usp.br/arquivos/nota.pdf [Acesso 07 abril 2015]. 
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empreendimento totaliza 2.464 UHs, sendo composto por 6 condomínios adjacentes: 

Mangabeira,  Palmeira Real, Buriti, Gravatá, Quaresmeira, Aroeira e Embaúba. Todos esses 

conjuntos, constituídos por blocos de 4 pavimentos cada, foram edificados por apenas duas 

empresas: EMCCAMP e Realiza Construtora – de atualização nacional e local, respectivamente. 

Além disso, estão em processo de estudo outras 1.024 unidades para terrenos vagos do 

entorno, sendo que o Residencial Córrego do Óleo – em fase de construção e localizado nas 

imediações dos Residenciais Gravatá e Buriti – irá comportar mais 1.600 unidades, destinadas à 

Faixa 1. Logo, no futuro, a área contará com 5.088 UHs – o que representaria quase metade 

(49,6%) do total de UHs construídas com recursos do Programa em Uberlândia, considerando-

se os números apresentados pela PMU até o momento. 

No que concerne aos padrões de implantação, para além da homogeneidade, destaca-se 

também o baixo adensamento dos conjuntos, tanto em nível nacional quanto local. Isso 

porque, no Brasil, desde o lançamento do MCMV, 42% das unidades habitacionais produzidas 

foram compostas por casas térreas e, em Uberlândia, tal porcentagem é maior: 50,7%. Esse 

tipo de ocupação demanda a existência de grandes glebas – as quais, na maior parte das vezes, 

são encontradas em áreas periféricas, onde o preço da terra se torna compatível com os 

valores financiados pelo Programa8 e ainda rentável para as construtoras (Shimbo et al., 

2014).Alguns empreendimentos do programa, por exemplo, somente foram viabilizados com a 

aprovação da expansão do perímetro urbano de Uberlândia9. 

Portanto, como apontado por recentes estudos (Rolnik et al., 2014), ocorreu uma 

desarticulação do Programa com as diretrizes definidas pelo Plano Nacional de Habitação 

(PlanHab) de 2009, pois aquele preconiza uma racionalidade centrada na oferta, em que, na 

prática, construtoras privadas se tornam os principais agentes responsáveis pela concepção e 

implementação dos projetos – os quais normalmente são padronizados e, nem sempre, 

correspondem à demanda existente em termos de déficit habitacional. 

                                                        
8 Os valores das unidades variam conforme a localidade, em função do tamanho do município e do estado da cidade em que o 
mesmo se insere. Sendo assim, no caso de Uberlândia, que está no estado de Minas Gerais e possui mais de 50 mil habitantes, 
os valores estipulados pelo PMCMV são: até 52.000 reais para casa ou apartamento. 
9 Disponível: http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/2013/06/ampliacao-do-perimetro-urbano-de-
uberlandia-e-aprovada-pela-camara.html [Acesso 15 junho 2013]. 
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Outro ponto de discussão abrange a incoerência entre a determinação de se seguir um 

programa arquitetônico mínimo (sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço) e a 

diversidade existente de perfis das famílias beneficiadas10. Também as opções quanto aos 

sistemas construtivos e tipos de acabamentos passíveis de serem empregados são bastante 

limitadas para aquelas moradias classificadas como HIS, sendo que todas essas demandas 

devem ser comportadas em unidades cuja área útil mínima varia de 32 m² (unidade térrea, não 

computada a área de serviço) a 37 m² (para apartamentos) (CEF, 2012). Conforme apontado 

pelas análises da Rede Moradia e Cidade e por outros estudos de avaliação pós-ocupação (Villa 

et al., 2013a), tal situação se agrava pela dificuldade de transformações e readequações da 

unidade habitacional ao longo do tempo, em função da falta de flexibilidade projetual. 

Diante desse quadro, importa repensar a qualidade espacial e ambiental da contínua produção 

massificada e periférica dos empreendimentos habitacionais de interesse social brasileiros, 

principalmente se considerarmos o atual momento de ampliação numérica do problema, 

através do incentivo à construção pelo PMCMV. É o que tem sido feito dentro do grupo 

[MORA] – Pesquisa em Habitação desde 2009, como será relatado a seguir. 

 

A experiência projetual do grupo [MORA] – Pesquisa em Habitação 

O grupo [MORA] – Pesquisa em Habitação tem como foco a associação de estudos sobre 

habitação com pesquisas de avaliação pós-ocupação (APO), como forma de obter informações 

norteadoras para melhorar a qualidade dos projetos. Inserido neste contexto, o projeto 

MORA[1]11 foi elaborado com o objetivo de conceber unidades habitacionais destinadas às 

classes com rendimento de 3 a 5 salários mínimos a partir de pesquisas complementares acerca 

dessa temática e da identificação de problemáticas mediante aplicação de APO na cidade de 

Uberlândia/MG. Os principais problemas elencados na produção de HIS e que fomentaram o 

                                                        
10 Em recente pesquisa realizada pelos autores em dois conjuntos habitacionais de Uberlândia/MG – Residencial Baltimore e 
Residencial Jardim Sucupira, ambos destinados à Faixa 1 do PMCMV –, por exemplo, verificou-se que, embora as famílias 
nucleares ainda sejam predominantes, outros grupos se destacam nos dois empreendimentos – tais como pessoas vivendo sós 
e famílias monoparentais, respectivamente.  
11 Projeto de Pesquisa intitulado MORA[1] – Elaboração, Construção e Verificação de Unidade Habitacional de Baixo Custo 
sob a Ótica da Flexibilidade, financiado pelos órgãos FAPEMIG (Demanda Universal 2010-2012), PIBIC-CNPq, PIBIC- FAPEMIG, 
PROGRAD-UFU e PROPP-UFU. 
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desenvolvimento da proposta projetual MORA[1] foram: incipiência de construções com 

qualidade em termos de soluções tecnológicas, materiais e sistemas construtivos; baixa 

qualidade espacial das unidades, com ambientes mal articulados e que não permitem 

alterações ou ampliações; negligência quanto às transformações ocorridas nos grupos 

familiares e às reais necessidades dos moradores; periferização dessas habitações e falta de 

maior relação com a cidade. A partir disso, o conceito base da proposta desenvolvida (Figura 2) 

foi o da flexibilidade da habitação – espacial e funcional, dos elementos e sistemas construtivos 

–, bem como da incorporação de princípios de sustentabilidade em diferentes dimensões 

(econômicas, sociais e ambientais)12.  

 

Figura 2 – Projeto MORA[1]: Diagramas de implantação com propostas de adensamento e planta das unidades. 

 

 
Fonte: Autores. 

                                                        
12 Outra publicação dos autores relata as estratégias de sustentabilidade empregadas. Saramago, R. C. P & Villa, S. B. . 
‘Estratégias de sustentabilidade para habitação social: a experiência do projeto MORA’. In Anais do XII Encontro Nacional 
de Conforto no Ambiente Construído. Brasília, Universidade de Brasília, CD-ROM, pp. 497-506.  
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Acredita-se que a metodologia de trabalho implementada pela equipe do MORA[1] possa ainda 

orientar o desenvolvimento de outras soluções, visto que se pautou em abordagens inter-

relacionadas: (i) utilização da APO como uma ferramenta contínua e ininterrupta de 

informações; (ii) sistematização dos dados coletados em etapas anteriores, identificando-se 

premissas conceituais e projetuais; (i) desenvolvimento do projeto arquitetônico em seus 

diferentes aspectos (forma, função, materialidade, sustentabilidade e mobiliário); (v) inserção 

no processo projetual do emprego de modelos tridimensionais (para facilitar a resolução dos 

problemas técnicos e o diálogo com os futuros usuários); e (vi) participação de possíveis 

usuários ao longo de etapas de desenvolvimento projetual, através de grupos de discussão, de 

maneira a refinar as soluções criadas.  

Em 2013, com as propostas já finalizadas e detalhadas, o grupo iniciou um diálogo com a 

Prefeitura Municipal de Uberlândia através de sua Secretaria de Habitação. A oferta da unidade 

MORA[1] à Secretaria, como protótipo habitacional, imediatamente levantou questionamentos 

no que concerne à sua adequação à Faixa 1 do PMCMV, indicando a necessidade de nova 

revisão do projeto. Por outro lado, a Prefeitura, através de seus representantes técnicos e 

políticos, apontou uma maior adequação da proposta MORA[1] a outros programas 

habitacionais (de nível municipal), que não o MCMV, como um caminho possível para sua 

execução. Nesse caso, há condicionantes específicas para a viabilização da construção, com 

verba municipal, que apresentam maior flexibilidade material (construtiva), de implantação e 

de custos13.  

Desse modo, a continuação da pesquisa se fez necessária, sendo que, a partir de 2014, o grupo 

se concentrou no desenvolvimento do MORA[2]14 – cujo objetivo principal foi dar continuidade 

aos estudos anteriores,  mediante a elaboração de proposta projetual de unidade habitacional 

de interesse social, destinada às classes com renda de 0 a 3 salários, sob a ótica da flexibilidade. 

Enfatizou-se, no processo projetual, a busca por inovações tecnológicas que discutissem sobre 

a espacialidade e as formas contemporâneas de habitar da faixa escolhida, assim como sobre a 

                                                        
13 Ainda assim, em função da atenção concedida ao PMCMV, que monopoliza os recursos destinados à HIS na cidade, tal 
construção não pôde ser concretizada até o momento. 
14 Projeto de Pesquisa intitulado MORA[2] – Proposta de Inovação Tecnológica para Habitação de Interesse Social: Unidade 
Residencial de Baixo Custo sob a Ótica da Flexibilidade Espacial, financiado pelo PIBIT-CNPQ e desenvolvido em 2014. 
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escolha de materiais, sistemas e estratégias sustentáveis. A proposta continuou fiel aos 

preceitos definidos e estudados anteriormente, destacando-se: (i) previsão planejada da 

ampliação da unidade, com a criação de eixos de expansão; (ii) flexibilidade espacial (através do 

mobiliário, vedações e sistema estrutural), considerando-se a existência de diferentes perfis 

familiares; (iii) integração e ampliação das áreas molhadas, potencializando sua funcionalidade; 

(iv) respeito às dimensões adequadas para circulação e estocagem (a partir da previsão de um 

embrião com área superior à convencional); e (v) possibilidade de geminação e adensamento, 

sem prejuízo aos espaços pré-existentes, de maneira a viabilizar a implantação de HIS em áreas 

dotadas de infraestrutura urbana consolidada (Villa e Vasconcelos, 2014).   

Além disso, foram incluídos na pesquisa: (i) identificação e análise da situação contemporânea 

da produção de HIS do programa MCMV – Faixa 1, avaliando padrões de construção, 

características programáticas, impacto ambiental e custos, através de estudos específicos dos 

projetos arquitetônicos das unidades ofertadas; (ii) análise da eficiência dos sistemas 

construtivos vigentes no programa MCMV aprovadas pelo SINAT (Sistema Nacional de 

Avaliações Técnicas); e (iii) identificação e análise de pesquisas sobre novos sistemas – 

industrializados e pré-fabricados – que poderiam substituir os comumente empregados. 

Foram projetadas diferentes tipologias e, a partir delas, realizados diversos estudos tanto na 

escala do design (mobiliário e estocagem), quanto da arquitetura (desenho da unidade em si) e 

do urbanismo (proposta de implantação das unidades na gleba). Os estudos partiram das 

configurações mínimas exigidas pelo MCMV, levando em conta as áreas necessárias para cada 

cômodo e demais exigências. A partir disso, buscou-se estabelecer tipologias que 

apresentassem maior racionalidade construtiva, maior flexibilidade espacial, e que fizessem uso 

de divisórias internas e do mobiliário flexível para compor a planta. Por meio de tais estudos, 

concluiu-se que as diretrizes estabelecidas pelo MCMV limitam a qualidade da produção 

habitacional e impedem sua fusão com a produção tecnológica, reforçando o argumento de 

que seja necessário discutir novas estratégias e o uso de novos sistemas – propondo-se outras 

configurações espaciais para HIS e, principalmente, através da revisão dos parâmetros mínimos 

e dos padrões de construção e desenho exigidos pelo Programa (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Conjunto de características observadas no Programa MCMV e conjunto de características 

fundamentais a serem observadas no momento do projeto de HIS. 

M
C

M
V

 

IMPACTOS SOCIAIS IMPACTOS ECONÔMICOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

URBANISMO 

Áreas comuns mal planejadas, não 
qualificam o convívio entre moradores 

Implantação dispersa, formando 
espaços que não são aproveitados 

Inserção das casas em áreas 
periféricas 

Falta de relação com a rua 
Custo alto do solo e falta de uma 
política fundiária levam ao uso de 
terrenos periféricos e mais baratos 

Sem desenho urbano sustentável 

Distanciamento dos equipamentos 
públicos sociais e culturais, gerando 

exclusão social 

Os espaços coletivos projetados, 
muitas das vezes, não chegam a ser 

consolidados 

ARQUITETURA 

Área mínima e rígida, impedindo 
sobreposição de funções 

Sistema construtivo tradicional – gastos 
constantes com manutenção 

Sistema construtivo de alto impacto 
ambiental 

Desenho inflexível da planta não se 
adapta a diferentes grupos familiares 

Dificuldade para ampliação da unidade 
de forma simples, gerando muitos 

custos 

Estratégias sustentáveis se limitam 
ao uso de aquecimento solar 

Compartimentação dos ambientes 
dificulta a ampliação da unidade 

Falta de relação entre as unidades e os 
espaços coletivos 

DESIGN 

Mobiliário não pensado com o projeto Mobiliário monofuncional. 
Não há uso de mobiliário com 

materiais alternativos ou estudos de 
sistemas com menor impacto 

Dificuldade de adequação do mobiliário 
existente no mercado à unidade Mobiliário tradicional que não consegue 

atender à sobreposição de usos 
Falta de espaço para estocagem 

 

M
O

R
A

 [
2]

 

IMPACTOS SOCIAIS IMPACTOS ECONÔMICOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

URBANISMO 

Reconstruir a ideia de unidade de 
vizinhança 

Adensamento (geminação e 
agrupamento de unidades) para 

aproveitamento do solo e redução de 
custos 

Inserção em áreas urbanas já 
consolidadas 

Estabelecer relação entre as unidades e 
das unidades com a rua 

Áreas verdes de qualidade, 
aumentando áreas permeáveis 

Inserção próxima a equipamentos 
públicos e sociais, para inclusão social 

Inserção urbana – redução de 
distâncias e custos de deslocamentos 

Espaços coletivos de qualidade, 
gerando habitabilidade 

ARQUITETURA 

Adoção de sistema flexível, permitindo 
sobreposição de funções 

Sistemas construtivos inovadores, mais 
racionais, rápidos e eficientes 

Sistemas construtivos de baixo 
impacto ambiental 

Planta com desenho flexível, para 
atender aos diferentes grupos familiares 

Sistema construtivo com maior ciclo de 
vida exige menos manutenção 

Concentração das áreas hidráulicas 

Compartimentação dos ambientes com 
divisórias móveis 

Facilidade de se realizar ampliações e 
reformas - menor impacto ao usuário 

Uso de estratégias sustentáveis 
(armazenamento de água, energia 

solar, etc.) e bioclimáticas (orientação 
adequada para captação luz e 

ventos) 

Relação da unidade e o espaço externo 

Possibilidade de ampliação da unidade 

Banheiro segmentado potencializa usos 

DESIGN 

Mobiliário pensado junto ao projeto Mobiliário multifuncional, que possibilite 
a sobreposição de usos e 

potencialize o caráter flexível da planta 

Mobiliário concebido com materiais e 
sistemas de menor impacto 

Estocagem como divisória de ambientes 

Mobiliário confortável e ergonômico 
Fonte: Villa e Vasconcelos, 2014. 
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A partir das reflexões apresentadas, atualmente o grupo [MORA] tem se dedicado às pesquisas 

de adensamento habitacional, dando continuidade ao projeto MORA[2] em duas frentes: (i) 

mantendo a característica de unidades habitacionais individuais (casa térrea) com a previsão de 

geminação vertical e horizontal15; e (ii) explorando a produção de edifícios de habitação 

coletiva (multifamiliares) com escalas mais compatíveis (menos adensadas) às cidades médias 

brasileiras16. A segunda linha de investigação será discutida com maior profundidade no 

próximo item deste trabalho. 

 

MORA[2] – Habitação e Cidade: uma proposta projetual para Uberlândia/MG 

Tendo em vista a problemática acima apresentada, parte do trabalho do grupo [MORA], 

conforme exposto, concentrou-se no estudo de uma nova proposta projetual, considerando as 

atividades até então realizadas – desenho de unidades habitacionais unifamiliares, basicamente 

para lotes individuais. Assim, buscamos incorporar esta experiência prévia (e as condicionantes 

relativas ao habitar entendidas pelo grupo) para iniciarmos o estudo de propostas com maior 

adensamento. 

A necessidade de adensar deriva da percepção de que a terra, entendida como mercadoria, 

coloca de antemão a condição de exclusão espacial para o futuro morador, visto que a inserção 

da habitação de baixo custo na cidade efetivamente consolidada é operacionalmente 

impossível – devido ao atrelamento do sistema produtivo à capacidade de financiamento do 

“empreendimento imobiliário”. Uma alternativa possível está na relação de densidade: maior 

número de famílias numa mesma área de terra como forma de viabilizar a inserção da 

habitação com interesse social no tecido urbano, de modo efetivo. 

Em experiências projetuais anteriores, 

[...] verificamos que a mera repetição de uma mesma unidade em um grande 

lote não é suficiente para uma adequada proposta de ocupação: mostra-se 

                                                        
15  Projeto de Pesquisa MORA[2] – PROPOSTA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: 
ADENSAMENTO DE UNIDADE RESIDENCIAL SOB A ÓTICA DA FLEXIBILIDADE. Início: 2014. Iniciação científica (Graduando em 
Arquitetura e Urbanismo) –PIBIT/CNPq. 
16 Projeto de Pesquisa MORA[2] – PROPOSTA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: 
ADENSAMENTO E VERTICALIZAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. Início: 2014. Programa de Bolsas de Graduação – 
Subprograma Aprimoramento Discente (Graduandos em Arquitetura e Urbanismo) –DIREN/PROGRAD/UFU. 
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incapaz de viabilizar a utilização de terrenos com um custo elevado, suficiente 

para ser fracionado com a implantação de diversas unidades. Além do custo 

final do terreno ainda ser alto para a quantidade de unidades implantadas, a 

forma da implantação deixa a desejar: deverá haver uma variação tipológica 

para aproveitar melhor o terreno (talvez viabilizando um adensamento maior 

ainda), oferecendo melhor resposta dos espaços livres, para além da mera 

organização de circulações (Villa et al., 2014). 

Os desenhos, assim, conduziam a soluções que reinterpretassem o modelo de quadra: apesar 

da permanência pela cidade da quadra “fechada” – resultado da sucessão de pequenos lotes 

cercados por ruas –, mostrava-se possível a construção de uma segunda camada de cidade, 

abrindo grandes lotes restantes no tecido urbano ao uso coletivo. O adensamento das unidades 

aconteceria através de sua verticalização, enquanto que o térreo seria responsável pelos 

espaços coletivos, permeáveis e acessíveis (com a inserção de algumas unidades térreas). 

Como a atividade projetual, no grupo de pesquisa, é marcada pela constante busca de 

referências projetuais complementares à discussão, procuramos olhar para projetos 

exemplares, com escala semelhante à que vislumbrávamos possível em Uberlândia (e na 

grande maioria das cidades médias brasileiras): edifícios com baixa verticalização (térreo mais 

três pisos), agrupados de modo laminar. Uma importante referência foram os projetos 

premiados pelo INH (Instituto Nacional de Habitação) português, atual IHRU (Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana)17. Uma seleção de oito exemplos, premiados em 

diferentes anos, foram alvo de análises de diversos aspectos relacionados, essencialmente, a: 

morfologia, organização funcional e circulação, como exemplificado no diagrama da Figura 3. 

A pesquisa desenvolvida está relacionada a um programa de aprimoramento discente. Por isso, 

entendemos como fundamental associar a construção de um saber teórico sobre arquitetura a 

um incremento da capacidade de prática projetual do aluno. Nesse sentido, a análise das 

edificações colocava-se não apenas como um exercício para a ampliação de repertório, mas 

também como conhecimento de desenhos de análise que fortalecessem caminhos para o 

projeto de arquitetura em desenvolvimento. 

                                                        
17 Disponível: http://www.portaldahabitacao.pt/pt/ihru/ [Acesso 12 abril 2015]. 
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Figura 3: Diagrama de análise arquitetônica de projetos premiados pelo INH. 

 

Fonte: Autores. 

 

A leitura dos exemplares escolhidos abrangia desde o entendimento da organização espacial da 

unidade de habitação em si – observando a disposição de áreas comuns e privativas, aberturas, 

formas de ventilação e iluminação (direta e indireta) e sistemas construtivos – até, e 

principalmente, a morfologia dos edifícios – dois a cinco pavimentos – atentando para a 

organização das unidades e suas formas de acesso/circulação (Figura 4). A maioria dos 

exemplares analisados preza por uma relação mais direta com a cidade, em edifícios com 

contato mais próximo com a rua e diferentes acessos pelo pedestre, apontando interessantes 
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possibilidades de desenho também para a realidade brasileira – em que, infelizmente, tem se 

consolidado cada vez mais o “enclave fortificado”, sobretudo através de grandes condomínios 

fechados verticais que trazem prejuízos à cidade no que se refere à sua urbanidade. 

 

Figura 4 – Empreendimento em Milheirós – Maia (Arquiteto João Carlos Santos). Análise da implantação do 

conjunto, da organização dos blocos (relação unidades e circulação vertical), da organização da planta da unidade 

de habitação, suas aberturas e acessos e formas de vedação/iluminação/ventilação (ampliação do diagrama 

original). 

 

Fonte: Autores. 
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Outra referência fundamental no desenvolvimento do trabalho foi o estudo da experiência 

paulistana na construção de novos bairros em áreas irregulares da cidade. O trabalho de longos 

anos da Secretaria de Habitação (SEHAB) foi sintetizado em importante “manual”, capaz de 

apontar diversas possibilidades de projeto que reforçam conceitos fundamentais para o 

desenho da rua e do edifício em si. 

Boas ruas novamente são as bases para uma boa vizinhança. E diversos bairros 

bem conectados tornam uma cidade colorida. Não há a “rua certa”. Mas com 

uma certeza pode haver uma rua onde as pessoas não atravessam de carro 

apenas porque ela conecta ruas A e B, mas sim onde elas possam andar, ficar e 

até mesmo conhecer outras pessoas. Se a rua se transforma em algo como 

extensão do espaço de habitação, pode-se dizer que esta é uma rua com 

qualidade urbana. Por outro lado, as redes de mobilidade funcionando bem 

são vitais para a cidade. As cidades, especialmente as cidades grandes, 

funcionam em virtude da mobilidade e do intercâmbio (Hoelzel, 2012, p. 14). 

As planilhas de análise do projeto apresentadas na publicação, resultado de um trabalho 

conjunto da SEHAB com os escritórios Montaner Muxí Architectes (ligado ao Máster 

Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI) e Habitar Arquitetas Associadas, vão além de uma 

forma de análise do projeto, pois constroem também uma reflexão sobre os interesses do 

próprio projeto, adiantando algumas tomadas de decisão. Estruturadas em 04 escalas de 

intervenção (assentamento, conjunto, edifício e unidade habitacional) e 06 conceitos 

(adaptação, diversidade, mobilidade, morfologia, equipamento e sustentabilidade), estas 

planilhas constituem um elemento fundamental no reforço à prática projetual consciente e 

coerente com o desenho de uma cidade pública e sustentável, permitindo “[...] entrar em 

detalhe em questões que qualificam as habitações para uma sociedade mais justa e livre, com 

menos hierarquias e barreiras, mais flexível, complexa, adaptada à sociedade e aos tempos” 

(Montaner et al., 2012, p. 255). 

Os instrumentos de avaliação trabalham, no caso de São Paulo, basicamente sobre projetos 

inseridos em áreas com alguma forma precária de urbanização e/ou ocupação irregular, 

apresentando situação relativamente distinta do caso de Uberlândia: aqui a urbanização é mais 
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presente – com infraestrutura, iluminação, drenagem, sistemas hidrossanitários, etc. – mesmo 

que isso não signifique que as áreas tenham maior urbanidade. Nesse sentido, um ponto 

fundamental refere-se à localização dos conjuntos de edifícios e à presença de infraestrutura e 

de equipamentos urbanos passíveis de qualificar a moradia que eles servem. 

Quando buscamos tais equipamentos, o custo da terra torna-se talvez o principal elemento que 

inviabiliza novas implantações, especialmente em áreas já bem consolidadas, como 

comentamos acima. A fim de entender melhor tal dinâmica, apoiados por experiências 

anteriores (Villa et al., 2013b), buscamos levantar possíveis sítios de implantação de conjuntos, 

em diferentes áreas da cidade, tendo como um dos critérios de escolha a presença de redes de 

mobilidade urbana – corredores de ônibus e VLT (veículo leve sobre trilhos). Outro critério de 

escolha foi a presença de glebas também em áreas de interesse social (ZEIS – Zonas Especiais 

de Interesse Social), não privilegiando apenas áreas consolidadas e com uso misto, visto que as 

ZEIS são usualmente marcadas por relativa monofuncionalidade e monotonia na sua paisagem. 

Figura 5 – Levantamento de possíveis áreas de implantação de um conjunto de edifícios de interesse social. Os 

sítios pesquisados buscavam considerar os diferentes setores da cidade, a presença de equipamentos públicos e 

de mobilidade e o custo da terra. 
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Fonte: Autores. 

A partir desta primeira seleção de oito possíveis sítios de implantação – espaços livres, na 

malha urbana da cidade, com área entre 3.000 e 4.000 m²  –  lançamos mão do custo da terra 

como um elemento final de definição de três locais, finalmente escolhidos para a implantação 

dos conjuntos de edifícios em estudo. A metodologia para o levantamento do custo da terra já 

foi discutida em outro momento (Villa et al., 2014) e aqui nos utilizamos destes dados prévios 

para uma definição final. 

 

Figura 6 – Imagens aéreas das possíveis áreas de implantação, com breve relação com seu contexto. 
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Fonte: Autores. 

Tínhamos, assim, três diferentes sítios de implantação (Figuras 5 e 6): (i) numa ZEIS na região 

oeste (Terreno 4 – Conjunto “Cidade Verde”, apresentado no início do trabalho e escolhido 

justamente com o objetivo de se contrapor às soluções ali existentes); (ii) na região central da 

cidade, ao lado de um importante eixo de conexão entre os setores norte e sul (Terreno 8 – 

Avenida Monsenhor Eduardo); e um terceiro, na região leste, em bairro marcado pelo uso 

residencial com baixa densidade (Terreno 5 – Bairro Tibery). 

Com a definição dos terrenos para a implantação dos estudos, passamos a pensar o desenho 

destes conjuntos de edifícios (Figura 7). Uma questão inicial era não entender a resposta 

projetual como uma solução exclusiva para um único terreno, mas pensar de modo sistemático, 
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construindo uma solução projetual flexível e adaptável, que fosse capaz de desdobrar-se em 

distintas soluções, adequadas também às condicionantes específicas de cada lugar. 

 

Figura 7 – Estudo preliminar de unidades de habitação, derivadas das experiências do projeto MORA [1]. 

 

 

Fonte: Autores. 

Asssim, a partir da experiência projetual da pesquisa MORA[1] e de sua continuidade na 

primeira fase do projeto MORA[2] – relatados acima –, discutimos, além do arranjo e da 

organização das unidades de habitação num edifício, sua  capacidade de, em um conjunto, 

contribuir para a qualificação da cidade onde ele se eleva: valorizando a travessia da quadra 

pelo pedestre, a construção de espaços de convivência, o reforço da identidade da rua como 

elemento fundamental da ideia de cidade – por meio do uso misto, através da inserção de 

espaços comerciais no térreo, realizando uma dimensão mais democrática do solo urbano. 

A forma de organização das unidades na definição do pavimento tipo do edifício considerava 

variados fatores (Figuras 8 e 9). Elas deveriam possibilitar uma variação de área (50 e 60 m²), 

facilitando o ajuste da unidade aos diferentes perfis de moradores. Também ofereceriam, a 
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partir desta variação, uma diferenciação nas unidades no centro da lâmina e nas extremidades, 

aproveitando melhor a disposição de aberturas e a relação com as circulações verticais. Esta 

variação permitiu, ainda, a composição de mais de um pavimento tipo – facilitando a 

implantação em diferentes terrenos, mas mantendo a identidade do conjunto. 

 

Figura 8 – Organização das unidades na formação do pavimento tipo do edifício, com as tipologias desenvolvidas. 

Fonte: Autores. 

Figura 9 – As unidades de habitação, com a aplicação de algumas alterações internas (reorganização de leiautes) 
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Fonte: Autores. 

Observando as diversas leituras de projeto realizadas, consideramos melhor trabalhar com 

mais de um bloco de circulação vertical por lâmina edificada do que com extensos corredores 
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externos – os quais acabam se configurando como um espaço “do condomínio”, representando 

mais dificuldades de manutenção e apropriação pelos moradores. As propostas de implantação 

desenvolvidas (Figuras 10 e 11) buscam priorizar, assim, a relação dos edifícios com a cidade. 

Evitam a solução do “enclave”, abrindo os terrenos para a circulação coletiva. Ao mesmo 

tempo, inserem unidades habitacionais acessíveis no térreo e também unidades comerciais. 

Estas visam garantir o uso permanente do térreo, tornando-o mais seguro. Obedecendo à 

legislação da cidade, os edifícios respeitam os recuos laterais e frontais, mas “fogem” do 

afastamento frontal demarcado por gradis metálicos ou muros que reforçam a divisão entre 

calçada e espaço interno (do condomínio). As unidades comerciais são responsáveis por esta 

fronteira delicada, buscando reforçar o uso da calçada para além do espaço de circulação, 

funcionando também como convivência, ao construir uma “rua viva”, com fachadas legíveis e 

“olhos vigilantes”. A próxima etapa da pesquisa pretende justamente desenvolver o desenho 

dessas áreas coletivas. 

 

Figura 10 – Exemplo de aplicação do sistema arquitetônico nos três diferentes terrenos. 

 

  

Fonte: Autores. 

 

Figura 11 – Exemplo do conjunto implantado em esquina  
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Fonte: Autores. 

 

Considerações 

Embora o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) tenha conseguido, até o momento, 

destinar recursos e construir moradias de interesse social para uma grande parcela da 

população brasileira, justamente em função dos investimentos despendidos e do significativo 

número de unidades edificadas, torna-se necessário discutir a qualidade de tal produção. 

Conforme exposto, existem problemas quanto às soluções espaciais padronizadas que não 

atendem à demanda de diferentes famílias, aos materiais e sistemas construtivos de baixa 

qualidade empregados, para além das questões relacionadas com os impactos socioambientais 

resultantes dos grandes conjuntos monofuncionais implantados no país. Por outro lado, desde 

o ano de lançamento do Programa, em 2009, o grupo [MORA] – Pesquisa em Habitação vem 

desenvolvendo estudos e soluções que buscam se contrapor ao modelo instaurado,  
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concebendo protótipos flexíveis e de menor impacto ambiental. Assim, para se garantir a 

viabilidade das propostas desenvolvidas, além do apoio em instrumentos de avaliação pós-

ocupação e da análise de casos exemplares, o grupo tem-se apoiado na realização de estudos 

de adensamento – visando atingir uma também maior qualidade urbano-coletiva de projetos 

de HIS em Uberlândia/MG. 
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