
01O PROJETO 
HABITACIONAL 

SUSTENTABILIDADE URBANA: 
a partir de uma proposta urbana compacta 
e uma ocupação de solo consciente.

FLEXIBILIDADE ESPACIAL URBANO 
ARQUITETÔNICA: 
Com relação aos possíveis arranjos, variedade 
tipológica e ao crescimento progressivo das 
unidades. 

RACIONALIDADE CONSTRUTIVA: 
baseada em processos construtivos industrializa-
dos que permitam a unidade do conjunto sem 
detrimento da diversidade arquitetônica.

ADAPTABILIDADE FUNCIONAL: 
a partir de distribuições internas de tamanhos 
homogêneos que permitam a realização de 
diferentes atividades em qualquer espaço.

IDENTIDADE: 
a partir de arranjos urbano arquitetônicos que 
consideram a escala humana e favorecem a 
vida em comunidade
A proposta atende às necessidades da CODHAB 
e dos futuros moradores a partir de 5 critérios 
principais, oferececendo uma alta qualidade 
urbano arquitetônica com baixo impacto 
econômico.
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As tipologias habitacionais desenvolvidas para este 
concurso se enquadram no GRUPO 01, apresentando 
um projeto para uma habitação unifamiliar econômi-
ca e uma casa sobreposta de um dormitório com pos-
sibilidade de expansão de mais um cômodo. 

CASAS PÁTIO 
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Tem-se, como princípio, que a arquitetura deve 
ser entendida como um organismo vivo, em con-
stante processo de transformação, não como uma          
construção inviolável, intacta ou intocável.

Também faz parte deste desafio procurar garan-
tir que as adaptações não prejudiquem o próprio 
usuário, quando por exemplo, a inclusão de um 
cômodo ou uma cobertura extra acabam preju-
dicando as condições de habitabilidade de sua 
moradia.  Neste sentido, é possível notar o grande 
diferencial da tipologia proposta, à medida que 
o arranjo volumétrico, ao redor de pátios, garante 
iluminação e ventilação dos cômodos sem contar 
com o perímetro da construção, resultando em 
maior liberdade para possíveis adaptações dos 
usuários ou, até mesmo, para variações nos arranjos 
dos loteamentos.

A partir desta condição, é possível questionar: 

 
 

 
 
Tipologias 

 
Área Construída 

Total 

Taxa de 
Ocupação 

(T.O.) 

Coeficiente de 
Aproveitamento 

(C.A.) 

 
Área Permeável 

UNIFAMILIAR 56,80m² 47,81% 0,47 41,86m²/ 35% 
 
CASAS 
SOBREPOSTAS 

CASA 1 (TÉRREO) 60,10m²  
50,58% 

 
1,01 

 
41,86m²/ 35% CASA 2 (1º PAV.) 60,10m² 

TOTAL 120,20m² 

QUADRO DE ÁREAS POR TIPOLOGIA HABITACIONALESQUEMA DE SISTEMAS PASSIVOS DE CONFORTO AMBIENTAL

Até que ponto é possível fixar as características 
iniciais do projeto? Quais são as decisões estraté-
gias ou regras que devem ser fixadas para assegu-
rar não apenas as boas condições da habitação 
como do próprio espaço da cidade? O projeto 
proposto procura responder através dos 5 critérios 
utilizados essas perguntas, garantindo um desenho 
sustentável e de qualidade nas escalas   urbana e 
arquitetônica. 

ESPAÇO AMOSTRAL

Com dimensões mínimas de 6,75 x 12,60 metros 
a unidade proposta poderá ser implantada em 
diferentes tipos de lotes. A este lote mínimo de 
85,05m² pode-se considerar ainda o recuo frontal 
de 5m alcançando-se uma área total de 118,80m² 
(6,75x17,60m). Além destes dois tipos, outras 
variações são possíveis, principalmente para as uni-
dades unifamiliares que poderão ser implantas, até 
mesmo, em lotes com 10m de frente por 12,60m de 
profundidade, sempre se respeitando a dimensão 
máxima dos lotes de 128m².
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