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objetivos do projeto de pesquisa MORA[1] 
• Apresentar um quadro sobre a produção atual de HIS na cidade de

Uberlândia, MG – Brasil, através de APOs;

• Discutir sobre a programação arquitetônica, suas etapas e conteúdos,
inserindo a APO como uma metodologia continua e ininterrupta de
informações no processo de projeto;

• Apresentar proposta projetual discutindo a relação ideal entre os aspectos
formais, funcionais, materiais, ambientais e dos mobiliários adequada à
realidade social, cultural e econômica do público alvo;

• Experimentar e testar em escala real (1:1) a proposição projetual
desenvolvida validando-a, percebendo aspectos positivos e negativos a ser
alterados em projetos futuros;

• Contribuir para a discussão atual sobre a produção de moradias de HIS -
MCMV



Etapas de Trabalho
Etapa A: Levantamento e análise de referências projetuais nacionais e internacionais de

experiências arquitetônicas destinadas às habitações plurifamiliares e unifamiliares de baixo

custo.

Etapa B: Quadro atual das tipologias disponíveis no mercado de habitações de custos

controlados na cidade de Uberlândia e APO de unidades habitacionais com abordagem

funcional e comportamental.

Etapa C: Avaliação de desempenho físico de habitações de custos controlados na cidade de

Uberlândia considerando os aspectos construtivos.

Etapa D: Avaliação Pós-Ocupação: aspectos técnicos referentes ao conforto ambiental –

acústico, luminoso e térmico.

Etapa E: Tipologias de habitação social em Uberlândia – 1970 até MCVM

Etapa F: Elaboração de projeto de unidade habitacional de baixo custo sob a ótica da

flexibilidade.

Etapa G: Construção da unidade proposta.

Etapa H: Verificação do projeto construído.

PARCERIAS: 



Modelos habitacionais
Baixa qualidade 

• Construtiva

• Ambiental

• Arquitetônica

“Aspectos mínimos de 
habitabilidade, funcionalidade, 

espaciosidade e privacidade, 
frequentemente não são 

atendidos.”

(REIS e LAY, 2002; ORNSTEIN e
ROMERO, 2003; KOWALTOWSKI et al,
2004; GRANJA et al, 2009; VILLA, 2010,
FOLZ, 2003; PALERMO, 2009;
PEDRO,2009).



Conjunto Habitacional Joaquim Zarpellon, em Irati (PR)

Conjunto Habitacional do Programa “Minha Casa, minha
vida” , em Londrina (PR)

Conjunto Habitacional das Coelhas, em Viçosa (MG)



UNIDADE HABITACIONAL CONVENCIONAL

CRITÉRIOS DE ANÁLISE 
FUNCIONAL

� Implantação

� Ampliação

� Compartimentação

� Espaciosidade

� Privacidade

� Usos

DADOS OBTIDOS POR AVALIAÇÕES PÓS-OCUPAÇÕES, LEVANTAMENTOS 
GERAIS E OBSERVAÇÕES



MORA [1]



Processo projetual

Relação constante entre as áreas 

design/arquitetura/urbanismo

FORMA     
FUNÇÃO    
MATERIALIDADE   
IMPACTO AMBIENTAL 
MOBILIÁRIOS



Referenciais



procedimentos projetuais destacados, 

identificados e associados entre si:

• FLEXIBILIDADE, CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO 
DA PRIVACIDADE

• FLEXIBILIDADE E SOBREPOSIÇÃO DE FUNÇÕES

• ÁREAS MOLHADAS INTEGRADAS E AMPLIADAS

• INSERÇÃO URBANA



Projeto

PROTÓTIPO 1 – 51m²



PROTÓTIPO 2 – 67m²



PAVIMENTO INFERIOR PAVIMENTO SUPERIOR

PROTÓTIPO 3– 98m²





ESTUDOS DE IMPLANTAÇÃO





APONTAMENTOS

� Relevância APO no processo projetual

� Conjunto de ações (impactos ambientais, econômicos e sociais)

� Equipes interdisciplinares (engenharias, design, arquitetura)

� Resgate das relações entre design, arquitetura e urbanismo

� Adoção de sistemas construtivos racionais , sustentáveis e adaptáveis

� Assegurar ampliações/ apropriações eficientes e com baixo impacto

� Prever mobiliários básicos integrados (estocagens, sobreposição de funções)

� Repensar compartimentação e setorização HIS – área reduzidas

� Potencializar áreas hidráulicas – uso e estocagens



http://morahabitacao.com/
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