
A moradia de qualidade não se refere apenas a metros 
quadrados, diz respeito, isto sim, à dignificação 
da vida, envolvendo cuidados com iluminação, 
ventilação e respeito ao cidadão que habita. Assim, 
a habitação é o elemento que compõe e regenera 
o espaço. Nesse sentido, não se resume à função 
de dormitório, cumpre também como finalidade 
habitar o território. Essa apropriação, que diz 
respeito à melhoria dos modos de habitar, oferece 
uma simbologia que permite a redução da violência 
e da insegurança, o aumento da solidariedade 
entre os vizinhos e, consequentemente, permite 
criar a noção de cidadania, com crianças, jovens, 
adultos e idosos trabalhando em sintonia.

O que se tem em vista, portanto, é uma cidade 
democrática, o direito à cidade e à moradia 
adequada, além da possibilidade de manutenção da 
diversidade do território urbano e a vida da cidade.
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Planta Baixa - Unidade Base
Área = 43,70m²
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Planta Baixa - Unidade Base Adaptada
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Planta Baixa - Variação 01
Área = 44,70m²
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Planta Baixa - Variação 01 Adaptada
Área = 44,70m²
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Planta Baixa - Variação 02
Área = 54,05m²
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Planta Baixa - Variação 02 Adaptada
Área = 54,05m²
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Legenda
1. Sala de Estar
2. Sala de Jantar

Módulo P180 
180x280cm
Módulo fechado

Módulo Pp180 
180x280cm
Porta 90x210cm

Módulo Pj180
180x280cm
Janela 120x120cm, 
Peitoril 90cm

Módulo Pja180 
180x280cm
Janela 60x60cm, 
Peitoril 150cm

Módulo M60 
60x280cm
Módulo fechado

Módulo M30 
30x280cm
Módulo fechado

A proposta arquitetônica para a unidade habitacional, 
básica com um dormitório e possibilidade de 
expansão para dois, levando em consideração 
os critérios de modulação, flexibilidade espacial, 
adaptabilidade e fácil execução, se utiliza do 
sistema construtivo Quick House - sistema pré-
moldado que se baseia na associação entre 
estrutura e vedação, utilizando módulos em aço 
galvanizado padronizados e parafusados uns aos 
outros, formando painéis rígidos auto-portantes. O 
método também representa uma solução racional 
de vedação, em que as instalações elétricas e 
hidráulicas são acomodadas no interior vazado dos 
painéis, sem que haja rasgos, garantindo eficácia 
na obra e reduzindo desperdício de materiais.

Considerou-se, ademais, a realidade brasileira no 
que tange a gestão e tratamento de resíduos de 
construção, os quais representam de 50% a 70% 
da massa dos resíduos sólidos urbanos, de acordo 
com dados do estudo Panorama dos Resíduos 
Sólidos no Brasil 2015, realizado pela Associação 
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Espaciais. Então, por se caracterizar como 
um processo de montagem totalmente inteligível, o 
sistema Quick House além de evitar desperdícios de 
materiais elimina os custos extras com mão de obra.  

A partir de uma planta baixa base de 43m² (um 
dormitório) desenvolveram-se duas variações,  a 
primeira também de um dormitório, com 44m², e 
uma segunda de dois dormitórios, totalizando 54m². 
Todas as tipologias foram, também, adaptadas 
à pessoas com deficiência.O espaço amostral 
para implantação da unidade habitacional possui 
120,78m². Propõem-se um recuo frontal de  5,0m,  
que mais do que uma área de amortecimento entre o 
ambiente privado e o ambiente público, constituído 
por uma possível via de acesso às habitações, 
gera a continuidade e fluidez do espaço. Também 
se propõe um afastamento de fundo de 1,5m, como 
forma de imprimir certa privacidade ao dormitório, 
que na existência de uma via posterior ao lote, não 
se voltará diretamente a ela. Como estratégia de 
climatização passiva, se utilizou a ventilação cruzada 
a partir da permeabilidade da estrutura de cobertura. 

O espaço amostral para implantação da unidade 
habitacional corresponde à área de 120,8m² e 
se propõe, para tal, um recuo frontal de  4,50m 
- mais do que uma área de amortecimento entre 
o ambiente privado e o ambiente público, gera a 
continuidade e fluidez do espaço - e afastamento de 
posterior de 1,50m, como forma de imprimir certa 
privacidade aos dormitórios que, na existência 
de uma via posterior ao lote, não se voltarão 
diretamente a ela. Como estratégia de climatização 
passiva, se utilizou a ventilação cruzada a partir 
da permeabilidade da estrutura de cobertura. 

3. Cozinha
4. Área de Serviço

5. Banheiro
6. Quarto 01

7. Quarto 02
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Unidade Base Variação 01 Variação 02
Implantação
Área Amostral = 120,78m²

Diagrama de ventilação

Corte Transversal da Tipologia Sobreposta

Planta de Cobertura - Unidade Base

Telha ondulada de fibrocimento
Rufo metálico
Calha metálica
Vigota metálica
Reservatório - 1000L
Vigota metálica

Telha metálica trapezoidal
termoacústica

Terça metálica
Perfil metálico (tesoura)

Gesso acartonado
Lã de vidro
Janela - 1,20m X 1,20m

Perfil metálico
Placa cimentícia

Painél Quick House

Laje treliçada

É importante observar, que a heterogeneidade 
dos partidos considera a diversidade do 
território urbano: abre-se a possibilidade  de  
relações  diversas  de  vizinhança  e  confiança. 

Legenda

1.LÃ DE VIDRO
2.PINTURA ACRÍLICA
3.MÓDULO METÁLICO EM 
AÇO GALVANIZADO
4.PORCELANATO 
60cm X 60cm
5.PORCELANATO 
30cm X 60cm
6.PLACA CIMENTÍCIA
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A insistência no princípio da construção da 
cidade através da inclusão social conduziu, 
a partir de uma série de ações projetuais que 
se desdobraram de modo bastante natural, à 
proposição de um conjunto, um arranjo base, o 
qual poderia se desdobrar na configuração de uma 
quadra, apontando para a relevância da presença 
de atividades sociais entre as habitações que 
compõem o empreendimento de HIS e a cidade. 

O conjunto proposto se organiza a partir de oito 
lotes, com unidades habitacionais geminadas. 
Propõem-se ruas internas com 3m de largura, 
exclusivas para pedestres; os acessos às unidades 
superiores na tipologia casa sobreposta se articulam 
em passarelas elevadas que, juntamente com 
as ruas internas, configuram espaços públicos 
acessíveis a todos e passíveis de articulação 
de comunidade. Assim, o princípio de projeto 
para o espaço comum foi a habitabilidade, o que 
implica primeiramente em reduzir a presença do 
automóvel e, a partir disso, aumentar as interações 
sociais e as sensações de pertencimento ao 
local, reduzir acidentes, poluição sonora e do ar. 

Unidade térrea Conjunto de unidades térreas 
- duas unidades

Conjunto de unidades sobrepostas - 
quatro unidades

Conjunto de unidades sobrepostas - 
oito unidades

Sobreposição de unidades

Elevação Posterior Conjunto Térreo

Planta Conjunto
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Ratifica-se, ainda, a importância da continuidade 
entre o espaço privado e o espaço público, permitindo 
que este seja de cuidado dos próprios moradores. A 
possibilidade de conexão entre a habitação e a rua 
através da permeabilidade visual promove relações 
de apropriação dos espaços do entorno, garante 
maior utilização do espaço coletivo, proporciona 
segurança ao empreendimento, ao conjunto 
habitacional e áreas ao seu redor. A cidade passa, 
portanto, a permear aqueles espaços públicos 
absorvidos por usos particulares ou espaços 
privados absorvidos para usos coletivos, e inserir 
neles parte das atividades de encontro, valores da 
vida pública, ensejando a integração social entre 
as diversas classes que compõem uma cidade. 

É importante que se diga que, quando os 
ambientes externos possuem pouca qualidade, 
somente as atividades estritamente necessárias 
se realizam. O bom entorno abre a possibilidade 
para a multiplicidade de atividades humanas. 
Tais estratégias garantem a segurança para que 
haja vida social no espaço entre as habitações, 
com a presença de moradores e visitantes - 
promove-se a possibilidade de vida urbana.

Corte Transversal do Conjunto

Perspectiva Ilustrativa Conjunto
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