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6 - VAGA/GARAGEM
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MEMORIAL JUSTIFICATIVO

A questão da habitação se apresenta como um grave problema em diversas 
cidades do território brasileiro. O elevado deficit habitacional promove, com 
frequência, a ocupação de espaços urbanos de maneira informal por grande 
parte da população e que, devido à informalidade, não tem acesso de maneira 
adequada à infraestrutura urbana e às condições básicas para moradia. A 
proposta arquitetônica aqui desenvolvida busca dar condições para construção 
de unidades habitacionais com baixo custo, mas que, contudo, apresentem 
condições adequadas de conforto e de qualidade espacial. E que, de maneira 
geral, possibilite uma melhor configuração e qualificação dos espaços públicos 
que ajudarão a formar. 
O projeto da unidade residencial possui área de 46,85 m², com 1 dormitório, 
assim como determinado na diretriz geral deste certame, deverá prever a 
possibilidade para expansão para mais um dormitório. Essa previsão de 
expansão visa dar maior flexibilidade para as intervenções pós-ocupações 
promovidas por seus respectivos  moradores. Ocupações essas, como já é 
sabido,  variam de acordo com as necessidades, perspectivas e possibilidades 
dos habitantes. De acordo com a proposta geral, o lote para implantação das 
moradias deverá ser ocupado por duas unidades, sendo, no caso, uma 
sobreposta. No projeto, essa sobreposição, não impede que a expansão das 
unidades ocorra de forma independente.

Visando a viabilidade econômica da proposta, optou-se por configurar o 
projeto por meio de geminação, levando em considerção que esse tipo de 
construção reduz consideravelmente os custos, devido ao compartilhamento de 
diversos componetes construtivos e estruturais. A adoção de elementos 
construtivos tradicionais (alvenaria estrutural, sistema de fundação 
convencional, lajes painéis, etc.), em conjunto com elementos ainda pouco 
utilizados em construções para habitação popular no Brasil, como por exemplo, 
os painéis de OSB e divisórias de gesso, componentes esses que apesar de não 
terem tradição construtiva são de fácil e rápida assimilação, e possibilitarão, por 
fim, uma  maior racionalização da sua execução. As unidades poderão ser 
replicadas tanto de forma seriada, quanto de forma individualizada, ou mesmo, 
eventualmente, por meio de autoconstrução, ou mutirões.

O lote mínimo definido em projeto possui 105 m², com testada de 5 metros 
para o logradouro público. Essa configuração foi adotada devido à verificação de 
que esta forma é mais eficiente e racional, do ponto de vista da oferta de 
infraestrtura urbana. A área poderá ser revista de acordo com o sítio de 
implantação, ou condições específicas do loteamento. Em lotes com dimensões 
maiores poderão ser verificadas e estudadas possibilidades de ampliação das 
áreas livres ou das áreas destinadas à vagas de estacionamento.
A proposta busca consonância com conceitos como: racionalidade e rapidez de 
execução; flexibilidade; e maior integração com o espaço público. A proposta 
arquitetônica, aqui apresentada como estudo preliminar, busca, dessa forma, 
uma solução que garanta condições básicas de conforto e que possibilite novos 
arranjos a partir de seus usos e ocupações. 
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