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Apresentação

For a long time the solutions presented by the offi  cial architecture, 
responsible for the space defi nition of housing development 

enterprises destined to the lower income population, were easy target 
for critics who, normally, do not take into account the production 
technical-fi nancial premises and limits. It is also true that there is 
scarcity on research for urban, habitative or technological spaces 
treatment with focus on housing production destined to the social 
interest demand.

However, the dilemma among economy, creativity, comfort, security and 
durability is fading away. The public policies have started already to give 
shelter to solutions which respect the cities and the population longings, 
who demand a dwelling which is linked to the public programs.

This book brings statements and projects which aim to innovation in 
the vision, the treatment and the architecture. The fi rst part presents 
the thought of state public managers concerned with ampler aspects 
of the created space. Following, it exposes a brief Social Interest 
Habitation offi  cial production inventory in Brazil and, specifi cally, of São 
Paulo State Government production.  

In the search for new solutions in popular habitation, the Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) 
(State of São Paulo Urban and Habitative Development Company), in 
partnership with the Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) (Brazil’s 
Architects Institute), launched an architecture national contest which 
focus was innovative and sustainable housing development projects 
for the population segment with no access to market habitation. The 
conception, concepts and analysis of this contest are assembled in this 
book in texts produced by CDHU and IAB technicians. 

At last, all the projects inscribed in this contest are presented. When 
proposing new visions, technologies and products, these works 
certainly constitute a great contribution for the refi nement of the 
habitative production directed to the lower income population.

Presentation

Durante muito tempo, as soluções apresentadas pela arquitetura 
ofi cial, responsável por defi nir os espaços dos empreendimentos 

habitacionais destinados à população de menor poder aquisitivo, 
foram alvos fáceis de críticas que, normalmente, não levavam em conta 
as premissas e limites técnico-fi nanceiros da produção. É verdade 
também que há escassez de pesquisas para o tratamento dos espaços 
urbanos, habitacionais ou tecnológicos com foco na produção de 
moradias destinadas à demanda de interesse social. 

Entretanto, o dilema entre economia, criatividade, conforto, segurança 
e durabilidade está se dissipando. As políticas públicas já começam a 
abrigar soluções que respeitam as cidades e os anseios da população que 
demanda por uma habitação que esteja vinculada aos programas públicos.
 
Esta publicação traz depoimentos e projetos que buscam inovações 
na visão, no tratamento e na arquitetura. A primeira parte apresenta 
o pensamento de dirigentes públicos do estado preocupados com 
aspectos mais amplos do espaço criado. Em seguida, expõe um breve 
inventário da produção ofi cial de Habitação de Interesse Social no Brasil 
e, especifi camente, da produção do Governo do Estado de São Paulo.

Na busca por novas soluções para habitações populares, a Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 
Paulo (CDHU), em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil 
(IAB), lançou um concurso nacional de arquitetura cujo foco foram 
projetos habitacionais sustentáveis e inovadores para o segmento da 
população que não tem acesso à habitação de mercado. A concepção, 
os conceitos e a análise desse concurso estão reunidos neste livro em 
textos produzidos por técnicos da CDHU e do IAB.

Por fi m, são apresentados todos os projetos inscritos nesse 
concurso. Ao propor novas visões, tecnologias e produtos, esses 
trabalhos certamente constituem uma grande contribuição para o 
aprimoramento da produção habitacional dirigida à população de 
menor poder aquisitivo.
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Uma Nova Estrutura Institucional A New Institutional Structure

Ao longo dos últimos anos, a política habitacional do Estado de São 
Paulo, dirigida à população de menor poder aquisitivo, ganhou 

novos contornos graças ao aperfeiçoamento institucional do setor, 
resultado do fortalecimento da Secretaria Estadual da Habitação e 
da reestruturação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano (CDHU). O início da atual gestão coincidiu com um 
cenário econômico favorável, tanto nacional quanto internacional, 
que permitiu ao Brasil alavancar o crédito imobiliário e expandir 
a construção civil, parceria essencial no enfrentamento do défi cit 
habitacional e na produção formal de moradias.

Um dos primeiros movimentos para a constituição de uma nova 
estrutura institucional foi o apoio e a aprovação, pela Assembleia 
Legislativa, da criação do Sistema Estadual de Habitação (Lei nº 12.801, 
de 15/01/08). A nova legislação autoriza o Estado a aderir a programas 
federais com a participação de recursos orçamentários, estabelece 
a criação de um Conselho que abre formalmente à sociedade civil a 
participação na elaboração da política e de programas habitacionais 
e cria dois fundos: o Fundo Garantidor Habitacional (FGH) e o Fundo 
Paulista de Habitação de Interesse Social (FPHIS).

O Fundo Garantidor Habitacional (FGH), uma inovação do governo 
de São Paulo, amplia as possibilidades de acesso da população de 
menor poder aquisitivo ao crédito habitacional. Para isso, promove 
a participação de empreendedores imobiliários, agentes fi nanceiros, 
companhias securitizadoras, companhias hipotecárias e de outros 
atores nos investimentos habitacionais de interesse social. O objetivo 
desse fundo é prover recursos para garantir o risco de crédito, equalizar 
taxas de juros e conceder aval nas operações de empréstimos ou 
fi nanciamentos dos programas e ações da Política Estadual de Habitação 
de Interesse Social. Com isso, o Governo do Estado, por meio do Fundo 
Garantidor Habitacional, agirá como avalista dos menos favorecidos para 
a aquisição da casa própria junto aos agentes fi nanceiros.

O Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social contará com 
recursos provenientes do Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social (FNHIS), bem como recursos correspondentes às contrapartidas 
do Estado, a serem aplicados na implementação do Plano Estadual 
da Habitação (PEH-SP), em fase fi nal de elaboração, que defi nirá 
estratégias, diretrizes, metas e prioridades que irão conduzir a 
criação de políticas públicas para o desenvolvimento habitacional 
no estado até 2023. Além disso, o FPHIS poderá receber recursos de 
outros fundos, órgãos, instituições e entidades, públicos ou privados, 
nacionais ou internacionais, recebidos diretamente ou por meio de 
empréstimos, convênios, acordos ou contratos. 

Com essas ações, fi cam estabelecidas novas possibilidades de captação 
e aplicação de recursos que têm por fi nalidade inserir o investimento 
em habitações populares no campo das políticas sustentáveis de 
desenvolvimento urbano, social, econômico e ambiental do Estado.  

Along the last years, the State of São Paulo habitative policy directed 
to the lower income population acquired new contours thanks to the 

sector institutional improvement, as as result of Habitation State Secretariat 
strengthening and Urban and Habitative Development Company (CDHU) 
restructuring. The beginning of the current administration coincided 
with a favourable economic scenery, national as well as international, 
which permitted to Brazil real state credit leverage and civil construction 
expansion, which is an essential partner to face the habitative defi cit and 
dwellings formal production.

One of the fi rst movements for a new institutional structure 
constitution was the support and approval of the Habitation State 
System (Law n. 12.801, of 01/15/08) by the Legislative Assembly . The 
new legislation authorizes the State to adhere to federal programs 
with budgetary resources participation, establishes the creation of a 
Council that opens formally to the civil society the participation in the 
elaboration of habitative policy and programs, and creates two funds: 
Fundo Garantidor Habitacional [Habitative Guarantor Fund] (FGH) and 
the Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social [Social Interest 
Habitation São Paulo Fund] (FPHIS).

The Habitative Guarantor Fund (FGH), a São Paulo government 
innovation, widens the lower income population access possibilities 
to habitative credit. For that it promotes the participation of real 
state entrepreneurs, fi nancing agents, insurance companies, 
mortgage companies and other actors in the social interest habitative 
investments. This fund objective is to provide resources to guarantee 
credit risks, equalize interest rates and grant  guarantee to the loan 
or fi nancing operations of the Social Interest Habitation State Policy 
programs and actions. With that, the State Government, through the 
Habitative Guarantor Fund, will act as the less favoured population 
endorser for the house acquisition with the fi nancing agents.

The Social Interest Habitation São Paulo Fund will reckon with resources 
coming from Social Interest Habitation National Fund (FNHIS), as well 
as resources corresponding to the State counterparts, to be applied on 
the Habitation State Plan (PEH-SP) implementation, in elaboration fi nal 
phase, which will defi ne strategies, directives, goals and priorities that will 
conduct the public policies creation for habitative development on the 
State up to 2023. Besides, FPHIS may receive resources from other funds, 
organs, institutions and entities, public or private, national or international, 
received directly or through loans, covenants, agreements or contracts.
With these actions, new possibilities of fund raising and resources 
application are established, which has as fi nality to insert the popular 
habitations investment in the fi eld of State urban, social, economic and 
environmental development sustainable policies.

Uma Nova Estrutura Institucional A New Institutional Structure
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O momento atual é de transição para o novo modelo de fi nanciamento 
e gestão da política habitacional, que deverá, gradativamente, ampliar a 
capacidade de investimento em moradia popular.

 
Novo padrão da moradia - Qualidade e sustentabilidade

Em paralelo a esse rearranjo institucional, foi criado o novo padrão 
paulista de moradias populares, que incorporou mudanças signifi cativas 
nos projetos dos imóveis construídos pela CDHU, necessárias para a 
sustentabilidade do empreendimento habitacional.

Além da preocupação com melhorias físicas nas moradias e com a 
inserção dos empreendimentos na área urbana das cidades, buscou-
se ainda superar os problemas da deterioração precoce dos conjuntos 
habitacionais. Nesse intuito, passou-se a exigir, como principal 
contrapartida de municípios e entidades parceiras na construção 
de empreendimentos habitacionais, a promoção de um trabalho de 
organização social conjugado a ações de desenvolvimento sustentável, 
com apoio e capacitação da CDHU.

Outra importante inovação foi a adoção dos conceitos do Desenho 
Universal nos novos projetos de moradias populares, em cooperação 
com a Secretaria dos Direitos das Pessoas com Defi ciência. Os imóveis 
agora são projetados para atender às necessidades de qualquer 
público, como pessoas com defi ciência, com mobilidade reduzida ou 
limitações físico-motoras temporárias ou permanentes, como idosos, 
crianças, gestantes e pessoas obesas.

Ainda com foco na questão da sustentabilidade, foram fi rmados 
protocolos com entidades do setor produtivo, órgãos estaduais 
e institutos de certifi cação, como a Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, FIESP, SINDUSCON, SECOVI, AELO, APEOP, ASBEA, Green 
BuildingCouncilBrazil e Conselho Brasileiro de Construções Sustentáveis, 
no intuito de otimizar o uso dos insumos na construção civil.

Como parte de todo esse esforço para aprimorar a habitação de Interesse 
Social no Estado de São Paulo, a CDHU, em parceria com o Instituto dos 
Arquitetos do Brasil (IAB-SP), lançou, em março de 2010, o Concurso 
Público Nacional de Arquitetura “Habitação para todos”, cujos resultados 
constituem um importante legado e poderão ser utilizados nos próximos 
projetos habitacionais vinculados aos programas estaduais. Cabe aqui 
um especial agradecimento ao IAB-SP por ter acreditado nessa iniciativa, 
o que foi decisivo para o sucesso do concurso.  

Essa publicação demonstra que é possível conciliar beleza, conforto, 
segurança e respeito às cidades na produção de moradias populares 
e, principalmente, levar em consideração os anseios e sonhos da 
população de menor poder aquisitivo, demanda e cliente dos 
promotores da Política Pública de Habitação.

The present moment is one or transition for a new habitative policy fi nancing 
and administration new model that shall, gradually, widen the popular 
dwelling investment capacity.

New Dwelling standart - Quality and sustainability

Running parallel to this institutional rearrangement, a new São Paulo 
standard for popular dwellings was created, which incorporated 
signifi cant changes in the real state projects built by CDHU, necessary 
for the sustainability of the habitative enterprise.

Besides the concern with the dwellings physical enhancement and with the 
enterprises insertion into the urban organization of the cities, it was sought 
to overcome the housing developments precocious deterioration problems. 
With this aim, it is now required as main counterpart from municipalities and 
partner entities in the construction of habitative enterprises the promotion 
of a social organization work together with sustainable development 
actions, with the support and qualifi cation from CDHU.

Another important innovation was the adoption of Universal Design 
concepts in the popular dwellings new projects, in cooperation with 
the Handicapped Persons Rights Secretariat. The real state properties 
are now designed to attend to any group’s necessities, as handicapped 
persons, with reduced mobility or physical-motor limitations, temporary 
or permanent, as elders, children, pregnant women and obese persons.

Still focusing on the matter of sustainability, protocols were established 
with entities from the productive sector, state organs and certifi cation 
institutes, as the Environment State Secretariat, FIESP, SINDUSCON, 
SECOVI, AELO, APEOP, ASBEA, Green Building Council Brazil and 
Brazilian Sustainable Constructions Council, with the aim of optimize 
the raw materials use on civil construction.

As part of all this eff ort to improve the Social Interest Habitation in 
the State of São Paulo, CDHU, in partnership with Brazil’s Architects 
Institute (IAB-SP) launched in March, 2010, the Architecture National 
Public Contest “Habitation for all”, which results constitute an important 
legacy and may be used in the next habitative projects linked to state 
programs. It is here appropriate to give special thanks to IAB-SP for 
having faith in this initiative, which was decisive for the contest success.

This publication shows that it is possible to conciliate beauty, comfort, 
security and respect to the cities in popular dwellings production and, 
mainly, to take into account the wishes and dreams of the lower income 
population, the Habitative Public Policy’s promoters demand and client.

Uma Nova Estrutura Institucional A New Institutional Structure
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A Arte de Projetar

Since the beginnings of times animals that inhabit planet earth follow 
the instincts that nature established, thus working out each species 

survival and preservation rules. In hostile environments the rules were 
merciless with those breaking them. Death almost always represented 
another species survival, establishing thus the life cycle.

To fulfi l this role three basic instincts stand out: feeding, procreation 
and safety. To the birds, nets. To the mammals, burrows, caves, that is, a 
variety of safe places shapes for the art of survival exercise.

It was for the animal homo sapiens the most strenuous task in the art 
of surviving and evolving. Maybe no other species off spring depends 
on protection, of a shelter, for such a long time. Add civilization to our 
species and we will have the men such as they present themselves  
today. More than ever before, the lack of a sustainable built environment 
prevents the future generations from learning to survive properly.

No public policy is eff ective if our children’s apprenticeship does not 
fi nd a shelter, a house and a socially appropriate environment to 
consolidate their apprenticeship.

Habitation is one of the three most important pillars of our existence. 
It must be in a sustainable environment in all senses. It must represent 
a safe shelter, inserting itself, in a harmonious way, into the context 
space, the neighbourhood, allowing access to basic functions exercise 
places, not only of survival, but also of evolution. More over, to live 
together with the environment, respecting and preserving it.

The client normally interacts with the architect, thus participating 
of the project design, of its conception. When the client is the State, 
the fi nal client direct contact does not exist. Sometimes, they do not 
even exist, it is a nameless demand. So, it comes to be the State’s duty 
to represent their interests, interacting with the architects, with the 
wisdom that its job does not end with the project conclusion.

To invest in habitation, building neighbourhoods and not housing 
developments, demands planning, project, so that the built space is 
assimilated by the urban tissue, qualifying and revitalizing it. The absence 
of this social-environmental characteristic will probably establish 
conditions so that, in a short period of time, we come to have spaces 
presented as similar or even inferior to that of this population origin: 
Housing Developments.

Past examples of large housing developments exist all over the 
country, exhibiting their social-environmental fragility.

Being certain and conscious of the need to change the social interest 
population destined habitation conception we have introduced and 
already implemented modifi cations and improvements in our projects. 
First, we came to give treatment to our production as enterprises with 

The Art of Project Design

A Arte de Projetar The Art of Project Design

Desde os primórdios, os animais que habitavam o planeta terra 
seguem o instinto que a natureza estabeleceu, traçando regras de 

sobrevivência e de preservação de cada espécie. Em ambiente hostil, 
essas regras eram implacáveis com aqueles que as quebravam e a 
morte quase sempre representava a sobrevivência de outra espécie, 
estabelecendo-se, assim, o ciclo da vida.

Para cumprir esse papel, três instintos básicos se destacam: alimentação, 
procriação e segurança. Aos pássaros, ninhos. Aos mamíferos, tocas, 
cavernas, enfi m, as mais variadas formas de local seguro para o exercício 
da arte de sobreviver.

Coube ao homo sapiens a tarefa mais árdua na arte de sobreviver e 
evoluir. É possível que em nenhuma outra espécie a prole dependa 
por tanto tempo de abrigo e proteção. Em nossa civilização, o homem 
vive o mesmo problema. Mais do que nunca, a falta de um ambiente 
construído sustentável impede que as futuras gerações aprendam 
adequadamente a sobreviver.

Nenhuma política pública é efi caz se o aprendizado de nossos fi lhos não 
encontrar um abrigo, uma casa e um ambiente socialmente apropriado 
para consolidá-lo.

A habitação é um dos três pilares mais importantes da nossa existência. 
Deve estar em ambiente sustentável em todos os sentidos. Deve representar 
o abrigo seguro, inserindo-se de modo harmônico no espaço contextual, na 
vizinhança, permitindo o acesso aos locais de exercício de funções básicas 
não só à sobrevivência, mas também à evolução. E mais, conviver sem 
confl ito com o meio ambiente, respeitando-o e preservando-o.

Normalmente, o cliente interage com o arquiteto participando da 
concepção do projeto. Quando quem realiza é o Estado, o contato com 
o cliente fi nal quase sempre não existe. O cliente é classifi cado somente 
como demanda, despersonalizada. Por isso, é dever do Estado representar 
os interesses desses clientes desconhecidos, interagindo com os arquitetos, 
ciente de que sua tarefa não terminará com a conclusão do projeto.

Investir em habitação construindo bairros, e não apenas conjuntos, exige 
planejamento e projeto para que o espaço construído seja assimilado 
pelo tecido urbano, qualifi cando-o ou revitalizando-o. A ausência dessa 
característica socioambiental provavelmente estabelecerá condições 
para que, em curto prazo, tenhamos espaços iguais ou até mesmo 
inferiores aos de origem daquela população: Conjuntos. Existem, por 
todo o país, exemplos de grandes conjuntos que exibem sua fragilidade 
socioambiental.

Convictos e conscientes da necessidade de mudar a concepção 
da habitação destinada à população de menor poder aquisitivo, 
introduzimos e implementamos modifi cações e melhorias em nossos 
projetos. Incluímos o terceiro dormitório, piso cerâmico em todos os 
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improvements as third bedroom, ceramic tiled fl oors in all the habitation 
rooms, up to the ceiling tiled walls on the wet areas, better lighting, 
2,60m ceiling height, solar heaters in all the units, plans attending 
to Universal Design, accessibility to all the enterprise public areas, 
individual water measuring, among others. Nowadays we do not start 
new works without the prefecture permits and immediate record at the 
real state registry for the group of ground-plots or incorporation.

It was this way that, in this constant search for improvements and 
innovations, SH and CDHU, in partnership with IAB, launched this 
national contest. Our professional architects excellence, quality and 
creativity made us certain that they would accept the challenge of 
developing habitative projects, overcoming old paradigms which 
limited the development of products destined to those who represent 
our society’s most unassisted segment.

São Paulo Government shows it is conscious of its responsibility of 
being the sustainable habitation public policies promoter for lower 
income families, the most vulnerable ones.

A Arte de Projetar The Art of Project Design

ambientes da habitação, azulejo até o teto nas áreas molháveis, pé direito 
de 2,60 m para melhorar a iluminação e a ventilação, aquecedores solares 
em todas as unidades, plantas baseadas nos conceitos do Desenho 
Universal, acessibilidade em todas as áreas públicas do empreendimento, 
medição de água individualizada, entre outras. Hoje, não iniciamos novas 
obras sem alvará da prefeitura e imediata entrada no cartório de registro 
de imóveis para registro do loteamento ou incorporação.

Foi nessa busca constante por aperfeiçoamentos e inovações que a SH 
e a CDHU, em parceria com o IAB, lançaram esse concurso nacional. A 
excelência, qualidade e criatividade dos nossos profi ssionais arquitetos 
nos deram a certeza que eles aceitariam o desafi o de criar novos 
projetos habitacionais, superando antigos paradigmas que limitavam o 
desenvolvimento dos produtos destinados àqueles que representam o 
segmento mais desassistido de nossa sociedade.

O Governo de São Paulo mostra-se ciente de que tem a responsabilidade 
de ser indutor de políticas públicas habitacionais sustentáveis para as 
famílias de menor poder aquisitivo, ou seja, as de maior vulnerabilidade. 
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Inventário da Produção Habitacional O� cial no Brasil

Maria Henriqueta Arantes Ferreira Alves
Arquitetos Consultores Associados S/C Ltda

Brazil’s offi  cial habitative production has been marked by lack of 
continuity of programs and actions on national level, confi guring 

the absence of a habitation policy, and by the lack of articulation 
among the Federal, State and Municipal governments actions. The 
public powers changes in conception and intervention model for the 
habitation sector has as a result the habitative defi cit persistence along 
time, which hits specially the lower income population. 

The succeeding institutional designs were not able to promote, in a 
meaningful scale, the residential properties formal production. The 
fragmentation, discontinuity and disarticulation of actions aimed to 
habitative promotion at the three government levels, with evident 
resources scattering, are ancient issues and are not yet resolved, 
and that interferes in the offi  cial production rhythm and is refl ected, 
specially, in the urban grounds low production.

The intervention on habitation areas dates from the Republic 
beginnings (1890 with the workers villages construction by the 
industries and rental villages construction). At the 30 decade the 
Retirement and Pensions Institutes are created, which took the place 
of the real state investment bureau from Retirement and Pensions 
Trust Companies, directed to their own production of houses for their 
associates. Up to their extinction in 1964, 124 thousand habitative 
fi nancing operations were performed, being 31 thousand for new 
houses construction.

During this same period, the Popular House Foundation was created 
(1946), also extinguished in 1964, which produced almost 17 thousand 
units. This Foundation acting represented an wider vision of the 
habitative issue.

The public fi nancing concession for habitative production from 1930 
to 1964 reached a little more than 171 thousand units. During the 
period from 1940 to 1960, the Brazilian population grew, according to 
IBGE (Geography and Statistics Brazilian Institute), from 31 to 70 million 
inhabitants, with the urbanization rate growing from 31 to 45%. The 
slums and irregular ground-plots at the cities suburban areas were 
and still are the lower income population’s answer to the absence of 
dwellings offi  cial production.

The Sistema Financeiro de Habitação – SFH (Habitation Financing 
System) is created in 1964 (Law 4.380), and has Banco Nacional da 
Habitação – BNH (Habitation National Bank) as its central organ. This 
System presented as innovations for the habitation offi  cial production 
its own source of funds (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
– FGTS [Employment Time Guaranteeing Fund], Savings Accounts) 
and the establishment of monetary correction. As the Popular House 
Foundation, BNH created fi nancing programs which attended to 

Brazil’s O�  cial Habitative Production Inventory

A produção habitacional ofi cial no Brasil tem sido pautada pela 
descontinuidade de programas e ações no nível nacional, 

confi gurando a ausência de política de habitação, e pela desarticulação 
entre as ações da União, estados e municípios. As mudanças na 
concepção e no modelo de intervenção do poder público no setor de 
habitação têm como resultado a persistência do défi cit habitacional ao 
longo do tempo, que atinge de forma especial a população de menor 
poder aquisitivo.

Os desenhos institucionais que se sucederam não foram capazes 
de promover, em escala signifi cativa, a produção formal de imóveis 
residenciais. A fragmentação, a descontinuidade e a desarticulação 
das ações voltadas para a promoção habitacional nos três níveis de 
governo, com evidente pulverização de recursos, são questões antigas 
e ainda não resolvidas que interferem no ritmo da produção ofi cial e 
estão refl etidas, em especial, na baixa produção de terra urbana.

A intervenção em área de habitação data do início da República (1890), 
com a construção de vilas operárias pelas indústrias e de vilas para 
aluguel. Na década de 30, foram criados os Institutos de Aposentadoria 
e Pensões, que sucedem às carteiras imobiliárias das Caixas de 
Aposentadoria e Pensões, voltados à produção de moradia própria 
para seus associados. Até a sua extinção, em 1964, foram realizadas 
124 mil operações de fi nanciamento habitacional, sendo 31 mil para a 
construção de moradias novas.

Nesse mesmo período, foi criada a Fundação da Casa Popular (1946), 
extinta também em 1964, que produziu quase 17 mil unidades. A atuação 
da Fundação representou uma visão mais ampla da questão habitacional.

A concessão de fi nanciamento público para a produção habitacional de 
1930 a 1964 atingiu a pouco mais de 171 mil unidades. No período de 
1940 a 1960, a população brasileira cresceu, segundo o IBGE, de 41 para 
70 milhões de habitantes, com a taxa de urbanização aumentando de 
31% para 45%. As favelas e os loteamentos irregulares nas periferias das 
cidades foram e continuam sendo a resposta da população de menor 
poder aquisitivo à ausência da produção ofi cial de moradias.

O Sistema Financeiro de Habitação - SFH foi criado em 1964 (Lei 
4.380), e tem como órgão central o Banco Nacional da Habitação 
- BNH.  Este Sistema apresentou, como inovações para a produção 
ofi cial de habitação, fontes de recursos próprias (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Caderneta de Poupança) 
e instituição da correção monetária. Como na Fundação da Casa 
Popular, o BNH criou programas de fi nanciamento que atendiam ao 

Maria Henriqueta Arantes Ferreira Alves
Arquitetos Consultores Associados S/C Ltda
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the urban development, extrapolating the habitative production 
and promotion programs for technologies development, directed 
to the habitative construction fall of prices. BNH was extinguished 
in November, 1986, and fi nanced during its life about 4.4 million 
habitative units, which corresponds to 27% of increase in the number 
of domiciles at the period.

From the extinction of BNH up to 2003, the operational management 
of SFH was attributed to  Caixa Econômica Federal - CAIXA (Federal 
Economic Savings Bank)(Resources from FGTS) and to Conselho 
Monetário Nacional – CMN (National Monetary Council) (Resources 
from Savings Accounts).  The Law 7.989/89 inaugurated a SFH 
restructuring in FGTS scope, constituting a Curator Council with the 
civil society participation, designating CAIXA as operator agent. The 
Modifi cation is introduced by Law 8.036/90, with the designation 
of Social Action Ministry as FGTS manager, followed by Secretaria 
Especial de Políticas Urbanas - SEPURB (Urban Policies Special 
Secretariat) (1995), Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano 
– SEDU (Urban Development Special Secretariat) (1999), Cities 
Ministry (2003). Between March 1993 up to September 1995, the 
fi nancings contracting with FGTS resources are interrupted due to 
lack of resources for new investments. Between 2001 and 2004, the 
introduction of tight rules for credit concession to individuals increased 
the diffi  culty to credit access, with refl exes on the production rhythm. 

From 1990 to 2008 4.038.383 habitative fi nancing operations were 
performed, with a yearly average of 212.547 operations. From 2009 to 
October, 2010, 890.698 habitative fi nancings are accounted for, backed by 
FGTS resources – yearly average of 445.349 operations.

Savings accounts after BNH

The continuing increase in the volume of real state credit after BNH 
extinction occurs only after the issuing, on March, 2004, of Resolution 
CMN n. 3.177, which determined the increase, from 1% to 2%, of 
Fundo de Compensação das Variações Salariais – FCVS   (Wages 
Variations Compensation Fund) virtual. Other measures were relevant. 
The Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI (Real State Financing 
System) (Law 9.514/97), which established the real state properties 
fi duciary alienation, making the guaranties execution process more 
agile and safer for the creditor, comparing to the usual mortgage. 
The Law 10.931/2004 complements the real state credit regulation, 
increasing the juridical safety for the parties involved in market 
operations. The Law also establishes a special tributary regime to 
stimulate the adoption of “patrimônio de afetação” (tax regime scheme 
which separates the balance sheets of the construction company and 
its ongoing developments, and permits fi nancial revenues from real 
state sales to be accounted/taxed as ordinary revenues and not as 
net profi ts), regulates the not disputed payment and consolidates the 
fi duciary alienation in real state fi nancing agreements. The settling of 
a favourable atmosphere for new real state businesses is consolidated 
with the population income recuperation, the formal employment 
growth, credit lines with longer terms, interests taxes reduction and, 
with this, more accessible instalments.   

desenvolvimento urbano, extrapolando a produção habitacional, e 
programas de fomento ao desenvolvimento de tecnologias voltadas 
ao barateamento da construção habitacional. O BNH foi extinto em 
novembro de 1986, e fi nanciou, no período, cerca de 4,4 milhões de 
unidades habitacionais, que corresponderam a 27% do incremento de 
domicílios no período.

Da extinção do BNH até 2003, a gestão operacional do SFH foi atribuída 
à Caixa Econômica Federal - CAIXA (Recursos da FGTS) e ao Conselho 
Monetário Nacional - CMN (Recursos da Caderneta de Poupança).  A 
Lei 7.989/89 inaugurou uma reestruturação do SFH no âmbito do FGTS, 
constituindo um Conselho Curador com a participação da sociedade 
civil, designando a CAIXA como agente operador. A modifi cação foi 
introduzida pela Lei 8.036/90, com a designação do Ministério da Ação 
Social como gestor do FGTS, seguido pela Secretaria Especial de Políticas 
Urbanas - SEPURB (1995), Secretaria Especial de Desenvolvimento 
Urbano - SEDU (1999) e Ministério das Cidades (2003). Entre março de 
1993 até setembro de 1995, as contratações com recursos do FGTS 
fi caram suspensas por falta de recursos para novos investimentos. 
Entre 2001 e 2004, a introdução de regras rígidas para a concessão de 
crédito à pessoa física ampliou a difi culdade para acesso ao crédito, com 
refl exos no ritmo da produção.

De 1990 a 2008, foram realizadas 4.038.383 operações de 
fi nanciamento habitacional, com média anual de 212.547 
operações. De 2009 a outubro de 2010, estão contabilizados 890.698 
fi nanciamentos habitacionais lastreados com recursos do FGTS - média 
anual de 445.349 operações.
 
A caderneta de poupança pós BNH

O incremento continuado no volume do crédito imobiliário após a 
extinção do BNH só ocorreu após a edição, em março de 2004, da 
Resolução CMN nº 3.177, que determinou a ampliação, de 1% para 2%, 
do percentual de recursos do Fundo de Compensação das Variações 
Salariais - FCVS virtual. Outras medidas tiveram relevância. A criação 
do Sistema de Financiamento Imobiliário - SFI (Lei 9.514/97), que 
instituiu a alienação fi duciária de bens imóveis, tornando o processo 
de execução de garantias mais ágil e seguro para o credor, em relação 
à usual hipoteca. A Lei 10.931/2004 complementou a regulação do 
crédito imobiliário, aumentando a segurança jurídica para as partes 
envolvidas nas operações de mercado. A Lei também estabeleceu um 
regime tributário especial para estimular a adoção do patrimônio de 
afetação, regulamentou o pagamento do incontroverso e consolidou 
a alienação fi duciária em contratos de fi nanciamento de bens imóveis. 
O estabelecimento de ambiente favorável para novos negócios 
imobiliários consolidou-se com a recuperação da renda da população, o 
crescimento do emprego formal, linhas de crédito com prazo ampliado, 
redução da taxa de juros e, com isso, prestações mais acessíveis.
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From 1990 to 2004 the habitative credit operations summed up 
685.311, what corresponds to a yearly average of 45.686 fi nancings 
granted. From 2005 to August, 2010, 1.446.060 credits were granted, or 
241.010 operations per year, which represents 5,2 times the previous 
period average – 1990 to 2004.

Other Federal Government habitative programs

In March, 2009, the government creates the “Programa Minha Casa, 
Minha Vida – PMCMV” (My House, My Life Program) as an action to 
face the worldly economic crisis at the end of 2008, innovating when 
it allotted funds from the Union General Budget in a proportion not 
yet seem in the country, when it stimulated the private initiative 
to increase the social interest habitation units production, when 
it sheltered in the Program reduction actions for taxes, registry 
offi  ce costs and moneylenders insurance, besides measures to land 
ownership regularization. 

The Programa de Arrendamento Residencial – PAR (Residential Lease 
Program), instituted in 1999, innovated when allowing the access to 
housing without habitation fi nancing. The PMCMV (2009) replaced 
PAR in the resources use of the Residential Lease Fund. In this period 
268.625 dwellings were produced.

MP (Provisional Measure) 2.212/2001 created  the Programa de 
Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH (Social Interest 
Habitation Subvention Program) which innovates with the proposal 
of habitation production destined resources public off er, having 
as promoters the fi nancial agents. Also PSH, from 2009 on, comes 
to compose PMCMV. PSH permitted that the COHAB (Habitation 
Companies) came back to action as resources transfer agents after BNH 
extinction. The public off ers during the period correspond to 137.903 
operations, which may represent construction, new habitations or 
existing ones acquisition.

The Fundo de Desenvolvimento Social – FDS (Social Development 
Fund) constitution was authorized in 1991 and permitted the 
production of 21.819 habitation units, between 2000 and 2010, in the 
Solidary Credit Program scope, involving entities connected to non-
profi t habitation production.

Law 11.124/2005, which was originated from a popular project, 
instituted the  Sistema Nacional da Habitação de Interesse Social 
(Social Interest Habitation National System)  and the Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social – FNHIS (Social Interest Habitation 
National Fund) and foresees the OGU resources destination for 
habitation actions, with transfer of resources between public funds 
that have as fi nality the habitative actions fi nancing. With the 
implementation of PMCMV (2009) the SNHIS lost room. From 2006 to 
2009 resources linked to FNHIS were used, in the amount of R$ 982,42 
million, in operations of the Habitation Provision action and R$2.046,55 
million in precarious settlements Urbanization action. Part of these 
operations are now computed at the Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC (Growth Acceleration Program). 

De 1990 a 2004, as operações de crédito habitacional somaram 
685.311, o que corresponde a uma média anual de 45.687 
fi nanciamentos concedidos. De 2005 a agosto de 2010, foram 
concedidos 1.446.060 créditos ou 241.010 operações ano, o que 
representa 5,2 vezes a média do período anterior – 1990 a 2004.

Outros programas habitacionais do Governo Federal

Em março de 2009, o governo criou o Programa Minha Casa, Minha 
Vida - PMCMV como ação para enfrentar a crise econômica mundial 
anunciada em fi ns de 2008, inovando ao alocar recursos do Orçamento 
Geral da União em proporção ainda não vivenciada no País, ao 
incentivar a iniciativa privada a ampliar a produção de unidades 
habitacionais de interesse social, ao abrigar no Programa ações 
voltadas à redução de tributos, de custas cartorárias e dos seguros 
prestamistas, além de medidas para a regularização fundiária. 

O Programa de Arrendamento Residencial - PAR, instituído em 
1999, inovou ao permitir o acesso à moradia sem fi nanciamento 
habitacional. O PMCMV (2009) sucedeu ao PAR na utilização dos 
recursos do Fundo de Arrendamento Residencial. No período, foram 
produzidas 268.625 moradias.

A MP 2.212/2001 criou o Programa de Subsídio à Habitação de 
Interesse Social – PSH, que inovou com a proposta de oferta pública 
de recursos destinados à produção de habitação tendo como 
promotores os agentes fi nanceiros.  Também o PSH, a partir de 
2009, passou a compor o PMCMV. O PSH permitiu às COHAB voltar 
a atuar como repassadoras de recursos após a extinção do BNH. As 
ofertas públicas do período correspondem a 137.903 operações que 
podem representar construção, aquisição de novas habitações ou de 
habitações existentes. 

A constituição do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS foi 
autorizada em 1991 e permitiu a produção de 21.819 unidades 
habitacionais, entre 2000 e 2010, no âmbito do Programa de Crédito 
Solidário, com o envolvimento de entidades ligadas à produção 
habitacional sem fi ns lucrativos.

A Lei 11.124/2005, que se originou de um projeto popular, instituiu o 
Sistema Nacional da Habitação de Interesse Social e o Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social - FNHIS e previu a destinação de 
recursos do OGU para ações de habitação, com repasses de recursos 
entre fundos públicos que têm a fi nalidade de fi nanciar ações 
habitacionais. Com a implantação do PMCMV (2009), a consolidação 
do SNHIS perdeu espaço. De 2006 a 2009, foram utilizados recursos, 
vinculados ao FNHIS, da ordem de R$ 982,42 milhões em operações 
da ação Provisão de Habitação e R$ 2.046,55 milhões em ação de 
Urbanização de assentamentos precários. Parte destas operações está 
computada no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. 
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Inventário da Produção Habitacional O� cial do 
Governo do Estado de São Paulo

Maria Tereza Soares Silveira
Socióloga

Maria Tereza Soares Silveira
Sociologist

The São Paulo State Government social interest habitative policy 
has a peculiarity in the national scenery. Since 1989, when sources 

of federal fi nancing for the habitative sector were practically fi nished, 
the State Government created an innovative mechanism raising in 1% 
some ICMS tax aliquots, through legislative proposition. The resources 
originated from ICMS for habitation reached R$ 5,7 billion, in the period 
from 1995 to 2006, yearly average of R$ 475 million. The resources, 
operated by CDHU – state company, responsible for state government 
habitative policy implementation, has as destination investments 
in programs linked to the State habitative policy and subvention 
concession to lower income families, approximating the benefi ciaries 
payment capacity to the real state fi nancing values.

The period between 1990 and 1995 was endowed of the great 
entrepreneurship resulting from the approval of the fi rst ICMS law (State law 
n. 6.556/89), the partnership with the countryside prefectures (Programs 
SH2/SH3) gaining space for the mass production of low cost houses, and 
with the private initiative – Entrepreneurial Calling Program, afterwards, 
Integral Enterprise -, to answer to the medium and big cities necessities.

From 1995 on, an increase in the units construction scale by means 
of partnerships with municipalities and habitation associations was 
sought for. The fi rst phase of Habiteto Program was started, and it 
expanded for the São Paulo countryside regions, not being possible to 
answer to the metropolitan areas due to the absence of appropriate 
and cheap ground plots.

A portrait of this CDHU habitative production historical curve is the 
verifi cation that, up to 1994, it is strongly concentrated at the State 
countryside, with 75% of delivered units. From 1995 on an infl exion 
on this attending profi le occurred, reaching, in the period of 2003/06, 
a construction delivered/in course supply of about 64% turned to the 
three Metropolitan Regions, approaching the habitative necessities 
proportions, reinforcing the profi le change tendency.

Until October, 2006, SH/CDHU managed a complex dwelling set 
with more than 2.800 housing developments in 96% of the State 
municipalities, with 397.703 units delivered.

From 2007 on, the initiatives to increase the habitative sector 
investment capacity were intensifi ed with the augment of 
unprecedented partnerships with the Federal Government in social 
interest programs with OGU, FGTS, FDS and FAR resources and  the 
enrolment into the My House My Life Program – PMCMV. The State 
government participates of the Growth Acceleration Program – PAC 
with a counterpart of about 70% of the total contracted resources and 
with 80% or the FNHIS total resources.

São Paulo State Government O�  cial Habitative 
Production Inventory

A política habitacional de interesse social do Governo do Estado 
de São Paulo tem uma particularidade no cenário nacional. 

Desde 1989, quando as fontes de fi nanciamento federal para o setor 
habitacional praticamente se esgotaram, o Governo do Estado criou 
um mecanismo inovador, majorando em 1% algumas alíquotas do 
ICMS, por meio de propositura legislativa. Os recursos oriundos do 
ICMF para habitação atingiram a cifra de R$ 5,7 bilhões, no período de 
1995 a 2006, média anual de R$ 475 milhões. Os recursos, operados 
pela CDHU – companhia estatal, responsável pela implementação da 
política habitacional do governo do estado –, têm como destinação 
investimentos em programas vinculados à política habitacional do 
Estado e concessão de subsídios às famílias de menor poder aquisitivo, 
de modo a aproximar a capacidade de pagamentos dos benefi ciários 
dos valores de fi nanciamento dos imóveis. 

O período entre 1990 e 1995 revestiu-se do grande empreendedorismo 
resultante da aprovação da primeira lei do ICMS (Lei estadual nº 
6.556/89), ganhando espaço a parceria com prefeituras do interior 
(Programas SH2/SH3), para construção em massa de casas de baixo 
custo, e com a iniciativa privada (Programa Chamamento Empresarial; 
depois, Empreitada Integral), para responder às necessidades de cidades 
médias e grandes. 

De 1995 em diante, buscou-se ampliar a escala de construção de 
unidades por meio de parcerias com os municípios e associações 
de moradia. Iniciou-se a primeira fase do Programa Habiteto, que se 
expandiu para todas as regiões do interior paulista, não sendo possível 
responder às necessidades das metrópoles devido à inexistência de 
terrenos aptos e baratos.

Um retrato dessa curva histórica da produção habitacional da CDHU 
é a constatação de que, até 1994, ela está fortemente concentrada 
no interior do Estado, com 75% das unidades entregues. A partir de 
1995, ocorreu uma infl exão nesse perfi l de atendimento, chegando-
se, no período de 2003/06, com um estoque de obras entregues/
em andamento da ordem de 64% voltado para as três Regiões 
Metropolitanas, aproximando-se das proporções das necessidades 
habitacionais, reforçando a tendência de mudança no perfi l.

Até outubro de 2006, a SH/CDHU gerenciava um complexo parque 
de moradias com mais de 2.800 conjuntos habitacionais em 96% dos 
municípios do Estado, com 397.703 unidades habitacionais entregues. 

A partir de 2007, intensifi caram-se as iniciativas para ampliar a 
capacidade de investimento no setor habitacional com o incremento 
de parcerias inéditas com o Governo Federal em programas de 
interesse social desenvolvidos com recursos do OGU, FGTS, FDS e FAR 
e a adesão ao Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV. O governo 
do Estado participa do Programa de Aceleração do Crescimento - 
PAC com uma contrapartida de cerca de 70 % do total de recursos 
contratados e com 80% do total de recursos do FNHIS. 
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No fi nal de 2009, a Secretaria da Habitação assinou acordo de 
cooperação e parceria com a CAIXA para viabilizar a construção das 
primeiras 13 mil moradias populares pelo PMCMV, para famílias com 
rendimentos de 0 a 3 salários mínimos. O aporte inicial de recursos 
estaduais foi da ordem de R$ 50 milhões, além da aquisição de terrenos 
e dos valores para os próximos exercícios. Para os anos de 2010 a 2012, 
foram conveniados 3.872 atendimentos, com recursos previstos de 
contrapartida do Estado de cerca de R$ 75 milhões.

De 2007 a outubro de 2010, a SH/CDHU realizou mais de 67 mil 
atendimentos habitacionais e existe um signifi cativo canteiro de obras, 
abrangendo mais de 50 mil atendimentos com unidades em construção 
ou obras de urbanização, em 217 municípios.

At the end of 2009, the Habitation Secretariat signed a cooperation and 
partnership agreement with CAIXA to turn feasible the construction of the 
fi rst 13 thousand popular dwellings by PMCMV, for families with income 
from 0 to 3 minimum wages. The state initial investment was about R$50 
million, besides the ground-plots acquisition and the next periods values. 
For the years from 2010 to 2012 3.872 attendances were agreed to, with 
the State forecast resources counterpart of about R$ 75 million.

From 2007 to October 2010, SH/CDHU performed more than 67 
thousand habitation attendances and there is a signifi cant number of 
building sites, encompassing more than 50 thousand attendances with 
units under construction or urbanization works, in 217 municipalities.
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Arquitetura para todos

João Sette Whitaker Ferreira
Professor da FAU USP e da FAU Mackenzie
Coordenador do LabHab-FAUUSP
Vice-Presidente do IAB-SP

O cenário urbano brasileiro, marcado por uma profunda desigualdade 
social, potencializada por uma indecente concentração de renda 

que exacerba a polarização entre extrema modernidade e extrema 
pobreza, não é nada além da representação espacial das estruturas 
desiguais da nossa sociedade e da nossa economia. 

Por isso, é quase impossível falar em avanços efetivos na política 
habitacional do país enquanto não houver uma radical inversão das 
prioridades de investimentos, canalizando para a moradia recursos 
compatíveis com a gravidade do nosso défi cit habitacional, que hoje 
gira em torno de seis milhões de moradias. A população, e sobretudo 
os seus estratos mais ricos, tem de se conscientizar de que o país 
produz uma bomba social urbana ao reforçar indefi nidamente a 
segregação espacial e a expulsão da população pobre sempre para 
mais longe na periferia. No Brasil, o padrão ainda é o da permanente 
verticalização, da impermeabilização do solo, da segmentação da 
fl uidez urbana com muros e guaritas, que transformam nossas cidades 
em espaços fragmentados de intolerância social.

Felizmente, e embora muito lentamente, esse quadro vem mudando. 
Consolida-se, nas instâncias governamentais brasileiras, em todos os 
níveis de governo, a necessidade de se urbanizar favelas, de se prover 
habitação para todos, se possível em áreas centrais com infraestrutura, 
onde há terras disponíveis, embora retidas pela especulação imobiliária. 
O processo ainda é insufi ciente: desde sua aprovação, há quase dez 
anos, o Estatuto da Cidade, com instrumentos urbanísticos que dariam 
aos municípios melhores condições de promover a reforma urbana, 
ainda não foi verdadeiramente aplicado, salvo raras exceções. Basta dizer 
que, em São Paulo, por exemplo, o IPTU Progressivo, que combateria a 
retenção de terrenos vazios em áreas centrais, sequer foi regulamentado.

Ainda assim, é inegável que a questão da moradia entrou, nos últimos 
anos, na agenda política brasileira, e isso é sem dúvida um avanço. 
Porém, no âmbito da arquitetura, a habitação social foi, ao longo 
dos anos, quase que esquecida pela profi ssão. A produção pública 
habitacional brasileira se caracterizava (e ainda se caracteriza, em 
muitos lugares) pela qualidade duvidosa dos projetos, com soluções 
arquitetônicas sofríveis, mas repetidas sem diferenciação em qualquer 
lugar como carimbos, espaços reduzidos e pouco dignos, pouca 
qualidade construtiva. 

Do ponto de vista do mercado, o forte aquecimento do crédito 
levou, de 2006 para cá,  a um signifi cativo aumento da produção 
imobiliária para o chamado segmento “econômico”, no âmbito da qual, 
mesmo assim, a qualidade arquitetônica não tem sido o ponto forte. 

Architecture for All
João Sette Whitaker Ferreira
FAU USP and FAU Mackenzie Professor
LabHab-FAUUSP Coordinator
IAB-SP Vice-President 

The Brazilian urban scenery, marked by a profound social inequality, 
potentialized by an indecent income concentration which 

exacerbates the polarization between extreme modernity and extreme 
poverty, is nothing more than the spatial representation of our society 
and our economy unequal structures.

Due to that, it is almost impossible to talk about eff ective advances in 
the country’s habitative policy while there is not a radical investments 
priorities inversion, channelling for housing resources that are compatible 
with the gravity of our habitative defi cit, which is currently around six 
million dwellings. The population, moreover its richer extracts, have to 
take conscience that the country produces an urban social bomb when 
it reinforces indefi nitely the spatial segregation and the poor population 
expulsion always further away to the suburbs. In Brazil, the pattern still is 
the permanent verticality, ground turned impermeable, the urban fl uidity 
segmentation with walls and sentry-boxes, which transform our cities 
into  social intolerance fragmented spaces.

Fortunately, however much slowly, this picture is being changed. In 
the Brazilian governmental instances it is being consolidated, in all 
government levels, the need to do town planning in slums, to provide 
habitation for all, if possible in central areas with infrastructure where 
there are available land, however retained by real state speculation. The 
process is yet not enough: since its approval, almost ten years ago, the 
Cities Statute, with urban instruments that would give to the municipalities 
better conditions to promote urban reform,  was not yet applied, save rare 
exceptions. It is enough to say that in São Paulo, for example, Progressive 
IPTU (Urban Territorial Building Tax), which would fi ght central areas empty 
ground-plots retention, has not been even regulated. 

Even so, it is undeniable that the issue of housing entered, in the 
last years, into the Brazilian political agenda, and this is no doubt 
an advance. However, in the architecture scope, social habitation 
was, through the years, almost forgotten by the profession. The 
Brazilian habitative public production was characterized (and is yet 
characterized in many places) for the doubtful quality of the projects, 
with poor architectonic solutions, but even so repeated without 
changes anywhere as rubber stamps, spaces reduced and with little 
dignity, low constructive quality.

From the market point of view, the strong credit growth led, from 2006 
till now, to a signifi cant real state production increase for the so called 
“economic” segment, in which scope, even so, the architectonic quality 
has not been the strength. In this sense, we run the risk of seeing 
spread through Brazil a model for the middle class home ownership 
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Nesse sentido, corremos o perigo de ver difundir-se pelo Brasil um 
modelo para o “sonho” da casa própria para a classe média baseado 
em reproduções de uma arquitetura que nada mais é do que uma 
“melhoria” do padrão da habitação social das décadas passadas, agora 
decorados com fachadas coloridas, apelo neoclássico, guaritas e muros 
para dar um “status” de ascensão social. Apartamentos de menos de 
40 m² para uma família inteira, em plantas em H pouco elaboradas, 
grandes torres em que se reduz a metragem da unidade em troca 
de equipamentos coletivos fetichizados como “espaços gourmets”, 
“fi tness centers” e Cia, são a marca de uma arquitetura que parece 
ter esquecido o que é qualidade habitacional, espaços generosos, 
implantações abertas e fl uídas, paisagismo abundante e, sobretudo, 
diálogo com o entorno e, portanto, com a cidade.

Assim, de repente, com a atenção que a questão da moradia vem 
ganhando, temos uma oportunidade de inversão dessa lógica tão 
tradicional, em que a “boa” arquitetura sempre se restringiu aos setores 
mais favorecidos capazes de construir sua residência a preço de 
ouro, enquanto que o mercado de classe média e a população mais 
pobre viam-se restritos à arquitetura de má qualidade. A inversão 
dessa lógica, aliás, é o que move a atual gestão do IAB-SP, cujo lema é, 
sintomaticamente, o da “arquitetura para todos”. Nessa mesma linha, 
o Estado (seja municipal, estadual ou federal) deve e pode assumir 
um novo papel, fazendo com que a produção habitacional pública 
parametrize a produção habitacional de qualidade como um todo, 
baseada no trabalho dos arquitetos. 

Daí a enorme importância do concurso promovido pela CDHU: dar 
espaço aos arquitetos para pensarem a habitação social como produto da 
Arquitetura. Promover seu conhecimento e sua criatividade em prol de 
uma melhoria efetiva da qualidade arquitetônica para projetos sociais, o 
que é sim possível, para além dos chavões típicos das restrições de custo 
e do preço fundiário. Que a CDHU, além do mais, promova efetivamente 
a construção dos projetos premiados, rompe também com uma tradição 
nacional de que projetos vencedores de concursos públicos, geralmente, 
não são construídos. Este é um dos caminhos para construirmos, todos, 
um Brasil urbano mais decente.

“dream” based on reproductions of an architecture that is nothing 
more than an “enhancement” of the social habitation standards from 
previous decades, now decorated with colourful façades, neoclassic 
appeal, sentry-boxes and walls to give a social ascension “status”. Less 
than 40m2 apartments for a whole family, in poorly elaborated H plans, 
big towers in which the unit square meters measuring is reduced in 
exchange for collective spaces “fetished” as “gourmet spaces”, “fi tness 
centres” and so on, are the marks of an architecture that seems to have 
forgotten what habitative quality is, generous spaces, open and fl uid 
implementations, plentiful of landscape and, above all, dialogue with 
the surroundings and, thus, the city. 

So, all of a sudden, with the attention the matter of housing is 
gathering, we have an opportunity to invert this so traditional logic, 
in which “good” architecture was always restricted to more favoured 
sectors able to build their homes at a very high price, while the middle 
class market and the poorer population were restricted to bad quality 
architecture. This logic’s inversion, otherwise, is what moves the 
current IAB-SP administration, which motto is, symptomatically, that of 
“architecture for all”. In this same line of thought, the Government (be it 
municipal, state or federal) must and may assume a new role, causing  
the public habitative production to establish parameters for the quality 
habitative production as a whole, based on the architects works.   

Thus the great importance of the contest promoted by CDHU: to give 
room to architects to think social habitation as Architecture’s product. 
To promote its knowledge and creativity in favour of an architectonic 
quality eff ective enhancement for social projects, which is surely 
possible, for beyond the typical cliché of cost restrictions and land 
prices. May CDHU, moreover, promote eff ectively the awarded projects 
construction, disrupting also the national tradition that public contests 
awarded projects, are not, generally, built. This is one of the paths to 
build, all of us, a more decent urban Brazil.
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Produzir em massa grandes quantidades de moradia para atender a 
demanda do enorme défi cit habitacional existente no país faz-nos 

recordar imediatamente a imagem da implosão de  extensos conjuntos 
residenciais, formados pela repetição monótona de tipologias que 
eliminam a identidade local e as referências espaciais, massifi cando e 
desertifi cando a paisagem urbana.

Este foi o formato historicamente escolhido pelas “autoridades”, que 
considerava no “habitar” apenas a atividade de moradia, e acabava 
criando “dormitórios” e “não cidades”.

Este aparente paradoxo é resultado da existência de centenas destes 
conjuntos em condições precárias de estruturação e avançado estado 
de deterioração, com espaços coletivos dominados pelo abandono e 
cenário de violência urbana cotidiana.
É de conhecimento geral a falência deste modelo de habitação, que 
tem, inclusive, data e hora do óbito: 15 de julho de 1972, às 15h32min, 
com a dinamitação de boa parte dos blocos do premiado projeto 
modernista, o conjunto habitacional Pruitt-Igoe, em St.Louis, Missouri, 
com 33 prédios e 10 mil habitantes.
Décadas depois, os órgãos governamentais buscam restringir a 
dimensão destes conjuntos em torno de 250 a 300 unidades. Mas 
somente a defi nição de escala é garantia da qualidade da moradia? É 
evidente que não!

Necessitamos de políticas públicas que atendam a demanda 
habitacional com diretrizes precisas e objetivas, mas sem cercear as 
oportunidades e a diferenciação.
Foi assim foi que, com entusiasmo, o CBCS recebeu o convite da CDHU para 
estreitar ainda mais o relacionamento existente entre as duas entidades na 
cooperação de ações que subsidiem a qualifi cação do projeto e a produção 
de HIS, fundamentalmente nos aspectos de sustentabilidade.

Entendemos que a promoção de um concurso de projetos pode 
representar avanços signifi cativos no estabelecimento de novos 
paradigmas para o setor, como se verifi cou nos resultados obtidos no 
Chile, Argentina e México em eventos similares.

Dessa forma, como colaboração ao pensamento do projeto, 
promovemos seminários em parceria com IAB e Universidade 
Mackenzie, além de subsidiar o termo de referência do edital e 
defi nir diretrizes para o desenvolvimento do projeto arquitetônico, 
contemplando estratégias e soluções para o uso racional da energia 
elétrica, sem prejudicar o conforto térmico, lumínico e acústico. Para 
tanto, contamos com o apoio dos professores Roberto Lamberts, 
Orestes Gonçalves e Vanderley John.

Arquiteto Paulo Lisboa (Membro da Comissão Julgadora)
Arquiteta Eloise Amado
Coordenadores do Comitê Técnico de Projetos  do CBCS – Conselho 
Brasileiro de Construção Sustentável

Habitação de Interesse Social Sustentável
Um caminho a seguir, casas que fazem cidades...

Sustainable Social Interest Habitation
A path to follow, houses that make cities...

Architect Paulo Lisboa (Judging Committee Member)
Architect Eloise Amado
CBCS – Sustainable Construction Brazilian Council - Projects Technical 
Committee Coordinators

Mass production of dwellings large quantities to attend to the 
demand of the already existing habitative enormous defi cit in 

this country reminds us immediately of the implosion image of huge 
housing developments, formed by the monotonous repetition of 
typologies which eliminates the local identity and the spatial references, 
concealing the urban landscape identity and making it look like a desert.

This was the  format historically chosen by the “authorities” who 
considered the “inhabiting” as a purely dwelling activity, so creating 
“dormitories” and “non-cities”. 

This apparent paradox is the result of hundreds of these housing 
developments existence, with structure precarious conditions and 
advanced deterioration state, having collective spaces dominated by 
abandon and being the scenery of daily urban violence.
The collapse of this habitation model is common knowledge and 
has, inclusive, death date and time: July 15, 1972, 15:32h, with the 
destruction by dynamite of part of the modernist awarded project, the 
housing development Pruitt-Igoe, St. Louis, Missouri, blocks, which had 
33 buildings and 10 thousand inhabitants.
Decades after that, governmental organs seek to limit the size of these 
housing developments to about 250 to 300 units. But, will just the scale 
defi nition assure the dwelling quality? Evidently not!

We need public policies which attend to the habitative demand with 
precise and objective directives, without restricting the opportunities 
and the diff erentiation. 
It was, thus, with enthusiasm that CBCS (Sustainable Construction 
Brazilian Council) received the invitation from CDHU (Urban 
Habitation Development Company) to tighten even more the existing 
relationship between the two entities in the actions cooperation which 
subsidize HIS (Sustainable Interest Habitation) project qualifi cation and 
production, basically in the sustainability aspects.

We believe that the promotion of a projects contest may represent 
signifi cant advances in new paradigms establishment for the sector, as 
verifi ed in the results obtained in Chile, Argentina and Mexico through 
similar events.

So, as a collaboration to this project thought, we promoted seminars 
in partnership with IAB (Brazil’s Architects Institute) and Mackenzie 
University, besides subsidizing the architectonic project development, 
favouring strategies and solutions for electric energy rational use 
without impairing thermal, lighting and acoustic comfort. For that 
matter we had the support of the CBCS technical committees 
coordinators.
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O principal enfoque é demonstrar a viabilidade de soluções que estão, 
antes de tudo, na própria arquitetura. Preconizamos a substituição da 
busca nos projetos pela “boa arquitetura”, que conjuga as soluções 
adequadas em termos funcionais com o resultado estético, pela busca 
da “boa arquitetura sustentável”, que, além dos quesitos anteriores, 
contém soluções de qualidade e preservação ambiental, redução dos 
recursos fi nanceiros e melhoria nas condições sociais.

Estas ações proporcionadas pelo CBCS procuram reforçar a visão 
sistêmica de que a conformação desejada para a cidade é o resultado do 
equilíbrio necessário entre os aspectos ambientais, econômicos e sociais.

Entendemos que a qualidade de vida dos seus usuários está 
determinada pelos padrões de ocupação dados pela excelência 
urbanística que advém das construções dos edifícios e dos espaços 
públicos, semipúblicos e privados.
Esta conformação contribui para o desenvolvimento da comunidade e 
para o exercício pleno da cidadania.

Este equilíbrio, a que também chamamos de sustentabilidade, não é 
estático, está em movimento, é um processo, e, como processo, está 
sempre caracterizado em relação a uma situação anterior. Deixar de evoluir 
na busca do equilíbrio mencionado signifi ca estagnação, mesmo que a 
forma seja diferente. A sustentabilidade pressupõe a inovação e concursos 
como este são ferramentas efi cientes para o surgimento desta condição.

Boa parte dos projetos apresentados não caiu na atitude equivocada 
do greenwashing. Desenvolveram soluções que superaram o uso da 
aplicação de aquecedores solares, economizadores de água e teto verde, 
incorporando ao partido arquitetônico uma visão integrada com o processo 
de sustentabilidade. Os projetos apresentados buscaram responder 
à demanda sustentável do Edital, mostrando que existe capacitação 
profi ssional para a busca de soluções inovadoras neste novo formato.

Como os terrenos indicados serviram apenas como referência para 
o desenvolvimento dos projetos, as novas tipologias habitacionais 
selecionadas no concurso deverão adequar-se ao local específi co onde 
serão implantadas mantendo suas condições de diferenciação. 

Outra oportunidade que a implantação destes projetos proporcionará 
será a confrontação da efi ciência e do desempenho das tipologias, de 
seus sistemas e soluções adotadas e que futuramente poderão servir 
de referência para novas propostas. Para tanto, é necessário adotar e 
implementar padrões métricos de sustentabilidade, para acompanhar, 
medir e sistematizar procedimentos.
A etiquetagem do nível de efi ciência energética para edifi cações 
multifamiliares e condomínios residenciais em desenvolvimento pelo Inmetro 
/ Procel Edifi ca pode ser uma delas.

Temos ainda um grande desafi o a superar, mas já é possível antever que 
o caminho iniciado poderá levar-nos à construção de moradias que 
cumpram a sua função primordial: a de serem casas que fazem cidades!

The main focus is to demonstrate the feasibility of solutions which 
are, above all, in architecture itself. We profess the substitution in the 
projects search for “good architecture”, which unites adequate solutions 
in functional issues with aesthetic good results, by the search for “good 
sustainable architecture, which, besides the previous requirements, 
incorporates solutions of environmental quality and conservation, 
fi nancial resource reductions and social conditions enhancement. 

These actions presented by CBCS aim to reinforce the systemic vision 
that the desired confi guration for a city is the result of the necessary 
balance between environmental, economic and social aspects.

We believe that the users life quality is determined by the occupation 
standards made possible by the town planning excellency that comes from 
the buildings and public, semi-public and private spaces construction.  
This confi guration contributes for the community development and 
for the full citizenship practice.

This balance, which we also call sustainability, is not static, it is always 
moving, it is a process and, as a process, it is always characterized in 
relation to a previous situation. 
The mentioned balance lack of evolution means stagnation, even if in a 
diff erent form.
Sustainability presupposes innovation, and contests such as this one 
are effi  cient tools for the arising of this condition.

Big part of the presented projects did not slip into the equivocated 
attitude of greenwashing. They developed solutions that went beyond 
the use of sun heating, water savers and green roof, incorporating 
to the architectonic party a vision integrated with the sustainability 
process. The presented projects tried to answer to the Edictal 
sustainable  demand, showing that there is professional capability for 
the search of innovative solutions in this new format.

As the indicated ground-plots were used just as reference for the 
projects’ development, the new habitative typologies selected by 
the contest shall conform to the specifi c location where they will be 
implemented, maintaining their diff erentiation conditions.

Another opportunity that these projects implementation will bring will 
be the typologies performance effi  ciency confrontation, the adopted 
solutions of their systems, which may in the future be used as a 
reference for new proposals.
For that it is necessary to adopt and implement the sustainability measuring 
standards, to accompany, measure and systematize the procedures.
The energy effi  ciency level labelling for multifamily buildings and 
residential condominiums, now being developed by Inmetro / Procel 
Edifi ca may be one of them.

We have yet a great challenge to overcome, but it is already possible to 
foresee that the initiated path may take us to the construction of dwellings 
which fulfi l their primordial function: they are houses which make cities!  
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Considerações Relativas ao Urbanismo na 
Produção de Habitação de Interesse Social

Considerations Regarding Town Planning in Social 
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Ana Maria Antunes Coelho 
Arquitetos da CDHU
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A difi culdade em solucionar a equação entre prover moradia digna, 
adequada às necessidades de espaço e conforto, por um lado e, por 

outro, garantir que a manutenção dessa mesma moradia seja viável para 
uma população com renda inferior a três salários mínimos é um desafi o 
cujo enfrentamento não se resume a soluções de projeto. A população 
que se enquadra nessa faixa carece de um conjunto de condições 
mínimas para se manter em áreas urbanizadas.

Experiências de convênios e interação técnica entre a CDHU, 
órgãos responsáveis pela dotação de equipamentos públicos, 
concessionárias de serviços públicos e órgãos fi scalizadores têm se 
mostrado promissoras e demonstram que essas iniciativas precisam ser 
incrementadas, tanto para agilizar processos, quanto para a melhoria 
na qualidade de atendimento. 

No entanto, essas iniciativas, apesar de convergirem para as soluções 
institucionais de implantação dos empreendimentos, ainda mostram-
se insufi cientes perante as difi culdades dessa população. Cada vez 
mais, tornam-se imprescindíveis ações conjuntas entre os vários órgãos 
de governo nas suas variadas instâncias, para agilizar ações integradas 
de atuação, em especial no que se refere à geração de renda e 
melhoria nas relações sociais.

Do ponto de vista de programa de projeto, a começar pelos terrenos 
que, se no passado se caracterizavam pela falta de infraestrutura 
urbana e atendimentos básicos como saneamento, educação, saúde 
e transporte, hoje se acrescentam a isso novas questões, como 
áreas com altas declividades e solos contaminados. Isso, somado 
ao alto custo do solo urbano e à escassez de terrenos nas regiões 
metropolitanas do Estado, com ênfase nas regiões próximas à Capital, 
bem como à necessidade de construção em escala, conduz à opção 
pela verticalização. 

No entanto, esse modelo de ocupação, que tem como referência 
os padrões adotados pela classe média, não se aplica diretamente 
a essa população. A difi culdade de convívio e a divisão de gastos 
que condomínios exigem não faz parte do seu histórico. Soma-se 
ainda a isso a carência de recursos para assumir a manutenção que 
uma verticalização efetiva implica como, por exemplo, o custo com 
elevadores, motivo pelo qual a produção ainda se limita a edifícios com 
altura máxima de 12m entre acesso e último piso, o que impossibilita o 
uso do potencial máximo dos terrenos. 

Ainda assim, assumir gastos fi xos mensais básicos, como contas de 
concessionárias (água, luz, gás) e manutenção de áreas condominiais 
torna-se um desafi o. Apesar de terem sido implantadas medições 
individuais, para facilitar e tornar mais justa a divisão de custos, a 
heterogeneidade dos moradores e a carência de recursos criam 
situações de confl ito muitas vezes rebatidas na confi guração espacial, 
que descaracterizam a proposta inicial do projeto, em especial no que 
se refere à apropriação e ao uso das áreas condominiais como áreas 
realmente de responsabilidade e de uso coletivo. 

The diffi  culty in solving the equation between, on one hand, 
providing respectable dwelling, adequate to the space and comfort 

necessities and, on the other hand, warranting that the maintenance of 
this same dwelling is feasible for a population with income that does 
not surpass three minimum wages, becomes a challenge which facing 
is not restricted to project solutions. The population who is framed 
within this income level is in need of a minimal conditions set to keep 
themselves in urban areas.

Experiences of covenants and technical interaction among CDHU, 
organs responsible for the endowment of public equipment, public 
services concessionaires and supervising organs have shown promising 
and demonstrate that these initiatives must be incremented, to make 
processes more agile as well as to improve the attendiance quality.

However, these initiatives, in spite of converging to enterprises 
implementation institutional solutions, are still not enough in face of this 
population diffi  culties. More and more, joint actions among the several 
government organs in their various instances become indispensable, to 
make the actuation integrated actions more agile, specially regarding 
income generation and improvement in social relations.

From the point of view of project program, starting by the 
ground-plots that, in the past, were characterized by the lack of 
urban infrastructure and basic services as sanitation, health and 
transportation, nowadays new issues are added, as too steep areas and 
contaminated soils. This, summed up to the urban ground high cost 
and the scarcity of ground-plots in the State metropolitan regions, with 
emphasis to the regions close to the Capital, as well as the need to 
construction in large scale, lead to the option for verticality.

However, this occupation model has as reference the standards 
adopted by the middle class, it does not apply directly to this 
population. The diffi  culty of social contact and division of expenses 
that condominiums demand are not part of their history. Add to this 
the lack of resources to assume the maintenance that the eff ective 
verticality implies, as for example, elevators cost, reason why the 
production still limits the buildings to a maximum hight of 12,00m 
between the access and  last fl oor for this income level, what turns 
impossible the ground-plots maximum potential use.

Even so, to assume basic monthly fi xed expenses, as concessionaires 
bills (water, energy, gas) and condominium areas maintenance 
becomes a challenge. In spite of the individual measurements 
implementation, to make the costs division easier and fairer, the 
dwellers heterogeneity and the lack of resources create confl ict 
situations many times beaten back in the spatial confi guration, which 
deprives the project’s initial proposal of its characteristics, specially 
regarding the appropriation and use of condominium areas as really 
collective responsibility and use areas.
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Apesar disso, paulatinamente, os empreendimentos têm agregado 
melhorias, como defi nição de condomínios com número máximo de 
unidades habitacionais para facilitar a administração, desenvolvimento 
de novas tipologias, a fi m de obter maior diversidade na paisagem e de 
atendimento, como unidades com 1, 2 e 3 dormitórios, tratamento de áreas 
comuns com equipamentos de lazer como playgrounds, quadras esportivas 
e espaços de convivência, acessibilidade total aos espaços comuns, bem 
como maior cuidado na defi nição da vegetação a ser implantada.

Ainda que essas melhorias sejam consideradas um avanço, tornam-se 
um empecilho quando confrontadas com a dinâmica de mercado, já 
que valorizam o empreendimento e o torna atraente para outras faixas 
de renda, o que resulta em mais um motivo para impedir a fi xação de 
algumas famílias nessa nova situação.

Nas cidades do interior do Estado de São Paulo ainda é viável a 
produção de habitações unifamiliares, que compõem programas, 
entre outros, de parcerias com os municípios, através de administração 
direta. Nessas situações, as principais questões estão na carência 
por infraestrutura básica, cujo atendimento está incluso no custo do 
empreendimento, e na capacidade de o município viabilizar transporte 
e equipamentos públicos. 

Ainda que a faixa de atendimento se mantenha (até 3 salários 
mínimos), as condições originais da população se diferenciam 
daquelas localizadas nos grandes centros. Dessa forma, a integração 
entre o que é oferecido, os recursos para a manutenção e as 
expectativas está mais compatível e, ao longo do tempo, esses 
conjuntos se transformam, integrando-se à diversidade da malha 
urbana. No entanto, mesmo em áreas com maiores demandas, 
encontramos restrições a soluções como casas geminadas, sobrados e 
ruas em cul-de-sac. 

Consideramos importante também destacar, no processo das 
intervenções urbanas, a evolução na compreensão dos vários elementos 
na composição da paisagem que, decorrentes de uma demanda global, 
vêm sendo valorizados e priorizados em uma legislação mais rigorosa. Esse 
rigor corrobora na atuação técnica, que fi ca menos suscetível a ingerências 
descompromissadas com o bem comum e mais respaldada para 
propostas consistentes de intervenção. Assim, são mais comuns propostas 
com empreendimentos integrados a áreas de preservação permanente, 
controle na movimentação de terra, maior cuidado na remoção de 
vegetação existente e consequentes compensações. No entanto, são 
fatores adicionais que vêm aumentar o custo da produção e implicam em 
maiores exigências e controle no que diz respeito à manutenção.

Iniciativas como os programas de atuação em cortiços, que se utiliza 
de lotes vagos nas áreas centrais da cidade de São Paulo dotados 
de completa infraestrutura, têm se mostrado interessantes, já que 
requerem menor custo de manutenção uma vez que as áreas comuns 
são reduzidas, em especial, pelo atendimento de transporte coletivo, 
que reduz a necessidade de grandes áreas para estacionamento. No 
entanto, não respondem para uma produção em escala, já que tais 
lotes são pequenos e escassos.

Besides that, little by little, the enterprises have aggregated 
improvements as defi nition of condominiums with habitation units 
maximum number, to make administration easier, development of new 
typologies, aiming to obtain more landscape and attendiance diversity, 
as units with 1, 2 and 3 bedrooms, common areas treatment with 
leisure equipment as playgrounds, sports courts and social contact 
spaces, total accessibility to common spaces, as well as more care in 
the defi nition of vegetation to be implemented.

Even if these improvements are considered as an advance, on the other 
hand they become a hindrance when confronted with the market 
dynamics, since these improvements raise the enterprise value and makes 
it attractive to other income levels, what results in one more reason to 
prevent the fi xation of some families in this new situation.

In São Paulo State countryside cities, it is still feasible the single family 
habitation production, which composes programs among others, in 
partnership with municipalities, through direct administration. In these 
situations, the main issues are the lack of basic infrastructure, which 
attendance is included in the enterprise cost, besides the municipality 
capacity to make viable transportation and public equipment. 

Even if the attendance level is kept (up to 3 minimum wages), the 
population original conditions are diff erent from those located at 
the big centres. This way, the integration among what is off ered, the 
maintenance resources and the expectations are more compatible and, 
along time, these developments change, integrating themselves to the 
urban mean diversity. However, even in areas with greater demand, we 
fi nd restrictions to solutions as back-to-back houses, two fl oors houses 
and streets in cul-de-sac. 

We deem as important also to point out, in the urban interventions 
process, the evolution in the several elements understanding of the 
landscape composition that, deriving from a global demand, have 
come to be valued and prioritized in a more rigorous legislation. 
This rigour corroborates in the technical actuation, which becomes 
less susceptible to uncompromising interference with the common 
good and more backed for consistent interventions proposals. Thus, 
become more common the proposals with enterprises integrated to 
permanent preservation areas, ground movement control, more care 
in the existing vegetation removal and consequent compensations. 
However, these are additional factors that increase the production cost 
and imply more demands and control regarding maintenance.

Initiatives such as slum tenement houses actuation programs, which 
use vacant ground-plots in São Paulo city central areas, endowed of 
complete infrastructure, have shown interesting, since they require a 
lesser maintenance cost, as the common areas are reduced, specially 
by the collective transportation attendance, what reduces the need 
for big parking areas. However, they do not answer to a big scale 
production, since these ground-plots are small and scarce.

Considerações Relativas ao Urbanismo na Produção de Habitação de Interesse Social Considerations Regarding Town Planning in Social Interest Habitation Production
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Outras iniciativas a serem lembradas são os programas destinados a 
grupos específi cos ligados ao atendimento de populações indígenas 
e comunidades quilombolas, os quais apresentam novos desafi os 
a serem compreendidos e enfrentados, bem como o programa 
destinado exclusivamente a idosos, denominado Vila Dignidade, em 
parceria com os municípios.

Other initiatives to be reminded are the programs destined to specifi c 
groups connected to native populations and “quilombolas” (inhabitants 
of “quilombos”, originally hiding places for fugitive slaves) communities, 
which present new challenges to be understood and faced, as well 
as the program destined exclusively to elders, denominated Dignity 
Village, in partnership with the  municipalities.

Considerações Relativas ao Urbanismo na Produção de Habitação de Interesse Social Considerations Regarding Town Planning in Social Interest Habitation Production



26



27

Rosana Ferrari
Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento São Paulo

Rosana Ferrari
Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento São Paulo

A grande relação entre mercado e consumidor sempre se dará 
através da oferta e da procura e, ao tratarmos da  construção civil, 

não deverá ser de forma diferente.
Existe um mercado, uma demanda por moradia, mas ainda  não existe 
uma oferta adequada, até  pelo “acúmulo histórico” de se não tratar a 
arquitetura como a forma efetiva de  produção de moradia.  

E quando falamos em oferta adequada, estamos nos referindo a número 
e qualidade, pois, ao observar que  à fragilidade das construções soma-
se a  ocupação irregular, cuja  qualidade da construção praticamente 
inexiste, detectamos que o mercado atende de forma quase nula  uma 
população que habita, na sua grande maioria e de forma precária, 
construções que  põem em risco milhares de vidas, principalmente nas 
grandes metrópoles e  onde presenciamos, por exemplo, ano após ano, 
na época das chuvas, áreas de encostas deslizarem e levarem morro 
abaixo moradias com famílias inteiras. 

Academicamente, os  trabalhos científi cos muito apropriados nos 
subsidiam e permitem  pensar a arquitetura de forma coletiva e a 
repensar que, para uma grande massa de arquitetos atuantes, existe um 
volume muito grande de trabalho com habitação.

Mas, tanto quanto a falta de  políticas públicas  adequadas que 
possibilitem a continuidade de enfrentamento dessa questão, também 
o  arquiteto, na sua quase totalidade, relega esse tema  por um longo  
período e prescinde de reivindicar essa questão da habitação  e de 
chamar para si essa responsabilidade.

O momento político que vivemos no Brasil possibilita que a arquitetura 
se coloque de forma decisiva no contexto por moradia digna. O tema 
da habitação perpassa pelas políticas públicas e vai além, criando 
condições adequadas para que as reivindicações da sociedade 
civil, organizada através dos movimentos sociais, cheguem às 
entidades e, principalmente, ao Instituto dos Arquitetos do Brasil, que 
historicamente, desde a sua fundação, esteve envolvido nas principais 
discussões do país.

O papel e a importância do arquiteto frente a uma sociedade em 
transformação vêm sendo repensados, num momento em que os 
programas e a própria legislação brasileira os valorizam, fazendo da 
arquitetura um direito para todos.
A importância destas discussões, que não se restringem apenas a 
questões da tipologia, vem nos reafi rmar  que o sentido de  moradia 
extrapola e, ao chegar à periferia, denuncia as carências por estrutura 
urbana, num  novo contexto mundial, em que  as classes menos 
abastadas aglomeram-se, defi nindo ou induzindo quase sempre o 
desenho das cidades, onde novas centralidades devem ser repensadas. 

Um Incentivo à Diversidade An Incentive to Diversity

The great relationship between the market and the consumer will 
always be made through off er and demand and, when we talk about 

civil construction, it shall not be diff erent. There is a market, a demand 
for dwellings, but there is not yet an adequate off er, due also to the 
“historical accumulation” of not treating architecture as an eff ective way 
to produce dwellings.

And when we talk about adequate off er, we refer to number and quality, 
as, while observing that to the constructions fragility the irregular 
occupation is added, constructions where quality is practically non-
existing, we detect that the market attends in an almost null form a 
population who inhabits, in the great majority and in a precarious 
way, constructions that put at risk thousands of lives, mainly in the big 
metropolis, and where we observe, for example, year after year, during 
the rain season, hillside areas slip down, taking away dwellings with 
whole families.

Academically, very proper scientifi c works subsidize us and allow us to think 
the architecture in a collective way and to rethink that for a great number of 
acting architects there is a very great volume of work with habitation.

But, as much as the lack of adequate public policies which make possible 
to face this matter with continuity, also the architect, almost totally, 
has relegated this theme for a long time and renounced the matter of 
habitation, and of claiming to him/herself this responsibility.

The political moment we live in Brazil makes possible that the 
architecture puts itself, in a decisive way, in the dwelling with dignity 
context, and the habitation theme passes by the public policies and 
goes beyond, creating adequate conditions so that the civil society, 
organized through social movements, reaches the entities and mainly 
the Brazil’s Architects Institute, which historically, since its foundation, 
has been involved in this country’s main debates.

The architect’s role and importance before a society in transformation 
is being rethought, in a moment when the programs and the own 
Brazilian legislation values it, making of architecture a right for all.
Worldly, these debates importance, which are not restrict only to 
the matters of typology, come to reaffi  rm that the sense of dwelling 
extrapolates and, when reaching the suburb areas, denounces the 
wanting for urban structure, inside a new world context, in which the 
less favoured classes agglomerate, defi ning or inducing almost always 
the cities design, where new centralities must be rethought.

The IAB notorious experience and expertise in promoting architecture 
public contests, observing technical and transparent parameters, 
able to assure ample equality of chance to all the participants, makes 
possible the promotion of a Public Contest which selects new projects 
of habitative typologies, presenting adequate architectonic solutions 
for HIS (short for Social Interest Habitation in Portuguese), which 
implementation, proving economically feasible, shall consider the 
Universal Design and Sustainability parameters.

Um Incentivo à Diversidade  An Incentive to Diversity
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A notória experiência e expertise da IAB em promover concursos 
públicos de arquitetura, com observância nos parâmetros técnicos 
e transparentes, capazes de assegurar ampla isonomia a todos 
os participantes, vem possibilitar a promoção de um Concurso 
Público que seleciona novos projetos de tipologias habitacionais, 
contemplando soluções arquitetônicas adequadas para HIS, cujas 
implantações, ao se mostrarem economicamente viáveis, devem 
considerar os parâmetros do Desenho Universal e da Sustentabilidade.

Enfi m, com a edição desta publicação, que se torna uma ferramenta 
de pesquisa para a arquitetura de HIS, não fi cam dúvidas sobre a 
importância do Concurso Público promovido pelos CDHU e IAB/SP, 
que vem trazer benefícios à política habitacional e à população de 
baixa renda, tanto as benefi ciárias de unidades habitacionais da CDHU, 
quanto à população de forma geral, porque, sem dúvida, a mudança 
de padrão, ao se tratar de habitação, começa a ocorrer nesse momento, 
refl etindo, principalmente, no setor produtivo da Construção Civil.

At last, with this publication edition, which becomes a research tool 
for HIS architecture,no doubts remain that the importance of the 
Public Contest promoted by IAB SP comes to bring benefi ts to the 
habitative policy and to the low income population, the CDHU housing 
developments benefi ciaries as much as the population in general, 
because, no doubt, the change of standard while treating habitation 
starts at this moment, with refl exes mainly in the Civil Construction 
productive sector. 

Um Incentivo à Diversidade  An Incentive to Diversity
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Competition Coordinator from CDHU

A produção de projetos da CDHU, quer estes projetos tenham sidos 
elaborados por sua equipe de técnicos ou por meio de escritórios 

de arquitetura contratados, reunia as seguintes características:

Até meados dos anos 1970, seus projetos são considerados modelares 
no que se refere à qualidade arquitetônica e urbanística.

A partir de 1976, quando a Companhia passa a uma produção mais 
intensa e, consequentemente, há um crescimento no que se refere 
ao atendimento dessa demanda, institui-se a padronização das 
edifi cações. É através da concepção do projeto urbanístico que se 
busca a diversidade espacial desejada.

Com o incremento de recursos a partir dos anos 1990 e a necessidade 
cada vez maior de atendimento ao défi cit habitacional, a prioridade 
da Companhia passa a ser a de implementar quantidade de unidades 
ao menor custo possível, não havendo lugar para uma discussão 
aprofundada sobre a concepção do projeto. Com isso, ao fi nal da 
década, inicia-se o processo de avaliação e de qualifi cação dos 
procedimentos de produção e dos materiais de construção. 

No início dos anos 2000, a visão da qualidade do produto como 
consequência do projeto começa a ganhar espaço e, nos últimos quatro 
anos, o corpo diretivo da Companhia, em consonância com o pensamento 
técnico existente na empresa, passa a priorizar o investimento na 
qualidade do produto, mesmo que aconteça aumento de custos.

Ocorre, com isso, um maior investimento na elaboração do projeto e no 
desenvolvimento de novos parâmetros para a sua produção, como, por 
exemplo, a introdução do “Desenho Universal”, o uso de novas tecnologias 
construtivas, soluções que contemplem a efi ciência energética etc.

A necessidade de atendimento aos novos paradigmas, a diversifi cação 
do “banco de tipologias” e a ampliação da discussão sobre o projeto 
habitacional é o que o Concurso de Projetos propõe. Busca-se, assim, 
atingir o desenvolvimento de projetos viáveis do ponto de vista econômico 
baseados nos princípios do desenho universal e da sustentabilidade. 

Esse Concurso caracterizou-se por projetos que, na sua maioria, 
apresentam concepções com maior ênfase à volumetria resultante 
e soluções de sustentabilidade através do espaço e elementos 
construtivos propostos sem a necessidade do uso de equipamentos, 
o que denota preocupação com a viabilidade econômica de 
implantação e manutenção, e com a diversidade da paisagem urbana.

A continuidade desse movimento é necessária, assim como a 
promoção de Concursos no âmbito da Habitação de Interesse Social 
deveria ocorrer com maior constância, através da incorporação de 
encontros para discussão do tema, visando sua maior compreensão, 
assim como maior evolução dos conceitos.

CDHU projects production, whether elaborated by its own 
technicians team or through hired architecture offi  ces, brought 

together the following characteristics:

Up to the 1970 middle years, its projects were considered as exemplary 
regarding town planning and architectonic quality

From 1976 on, when the company starts an increase in production 
and consequently there is a growth in attending to the demand, the 
edifi cations standardization is established. The search for the desired 
spatial diversity is made through the town planning project conception. 

With the increment of resources from the 1990 years on, and the 
always growing necessity to attend to the habitative defi cit, the 
company’s priority becomes to implement a greater quantity of units 
at the lowest possible cost, and there was not room for a deeper 
debate about project conception. With that, at the end of that decade, 
a production procedures and construction materials evaluation and 
qualifi cation process was started.

At the beginning of the years 2000, a vision of product quality as 
consequence of project starts to attain room and, in the last four years, 
the company’s directive body, in consonance with the company’s 
existing technical idea, comes to prioritize the investment in product 
quality, even if this means a cost raise.

So a greater investment in project elaboration and development of 
new production parameters happens, as for example the introduction 
of “Universal Design”, the use of new constructive technologies, 
solutions which contemplate energetic effi  ciency, etc. 

The need to attend to the new patterns, the “typologies bank” 
diversifi cation and the discussion amplifi cation about the habitative project, 
that is what the Projects Contest proposes. The aim is, thus, to reach the 
development of projects which are feasible from the economic point of 
view and based on the universal design and sustainability principles.

This Contest was characterized by projects which, in the majority of 
them, presented conceptions with greater emphasis on resulting 
volumetric effi  ciency and sustainability solutions through the 
proposed space and constructive elements without the equipment 
use necessity, what denotes the concern with implementation and 
maintenance economic feasibility, and with urban landscape diversity.

The continuity of this movement is necessary, as well as the promotion 
of Contests in the Social Interest Habitation scope should happen more 
often, through the incorporation of meetings to discuss the theme, 
aiming to its better understanding and a greater evolution of concepts.

Investindo em Novos Projetos Investing in New Designs

Investindo em Novos Projetos Investing in New Designs
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CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE ARQUITETURA PARA 
TIPOLOGIAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL SUSTENTÁVEL

CDHU - IAB SP
Habitação para Todos

Criação do logo / Logo creation: Doda Ferrari

Concurso Habitação para Todos Habitation for All Competition
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COMISSÃO JULGADORA 

Arquiteto Hector Vigliecca - IAB /SP
Arquiteto Cesar Dorfman – IAB/RS
Arquiteto Celso Sampaio - IAB/SP
Arquiteta Berthelina Alves Costa - IAB/SP
Arquiteto Moyses Aldo do Nascimento – CDHU
Arquiteto Fabio Arantes Aquino Leme – CDHU
Arquiteto Paulo Lisboa - CBCS

COORDENAÇÃO DO CONCURSO

Arquiteta Liane Makowski Almeida – IAB/SP
Arquiteta Irene Borges Rizzo – CDHU

JUDGING COMMITTEE

Architect Hector Vigliecca - IAB /SP
Architect Cesar Dorfman – IAB/RS
Architect Celso Sampaio - IAB/SP
Architect Berthelina Alves Costa - IAB/SP
Architect Moyses Aldo do Nascimento – CDHU
Architect Fabio Arantes Aquino Leme – CDHU
Architect Paulo Lisboa - CBCS

COMPETITION COORDINATORS

Architect Liane Makowski Almeida – IAB/SP
Architect Irene Borges Rizzo – CDHU

CDHU -  Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo (State of São Paulo Habitative and Urban 

Development Company), as promoter, and IAB/SP, as organizer, 
held the competition “Habitation for Everybody - New Tipologies 
for Sustainable Social Housing Architecture Projects Nacional 
Competition”.  The habitative typologies were organized into six 
categories: “Ground Houses”, “Terrace Houses”, “Two fl oors Houses”, 
“Three Floors Buildings”, “Four Floors Buildings”, and “Six and Seven 
Floors Buildings” that were analyzed by a Jury composed with CDHU, 
CBCS and IAB professionals .

With that, it was sought to introduce new and good alternatives for 
social interest habitation, aiming to: the best technique and/or the best 
interpretation of the techniques defi ned at the Reference Term and Edictal; 
the best price, considering the comprehended population income profi le; 
the best solution found unit repetition conditions; the best execution term. 
The Competition happened from January to October, 2010.

The Judging Committee took into account, among other aspects, 
the economic viability, environmental sustainability, urbanity and, 
obligatorily, the accessibility solutions based on Universal Design 
concepts. On the following pages, you will get to know all the works 
presented at the contest and will see the solutions that architects all 
over Brazil propose for these questions. 

Ficha Técnica do Concurso

Concurso Habitação para Todos Habitation for All Competition

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo – CDHU, como promotora, e o IAB/SP, como 

organizador, realizaram o concurso “Habitação para Todos – Concurso 
Nacional de Projeto de Arquitetura de Novas Tipologias para Habitação 
de Interesse Social Sustentáveis”. As tipologias habitacionais foram 
organizadas em seis categorias: “Casas Térreas”, “Casas Escalonadas”, “Casas 
Assobradadas”, “Edifícios de Três Pavimentos”, “Edifícios de Quatro e Cinco 
Pavimentos” e “Edifícios de Seis e Sete Pavimentos” que foram avaliados 
por um júri constituído por profi ssionais da CDHU, da CBCS e do IAB. 
  
Buscou-se, com isso, trazer novas alternativas para a Habitação de Interesse 
Social, procurando-se: a melhor técnica e/ou a melhor interpretação 
das técnicas defi nidas no Termo de Referência e Edital; o melhor preço, 
considerando-se o perfi l de renda da população abrangida; as condições 
de repetição da unidade da melhor solução encontrada e o melhor prazo 
de execução. O concurso aconteceu entre janeiro e outubro de 2010. 
  
A comissão julgadora levou em conta, entre outros aspectos, a 
viabilidade econômica, a sustentabilidade ambiental, a urbanidade e, 
obrigatoriamente, soluções de acessibilidade com base nos conceitos 
do Desenho Universal. Nas páginas seguintes, você conhecerá todos os 
trabalhos apresentados no concurso e verá as soluções que arquitetos 
do Brasil inteiro propõem para essas questões. 

Competition Technical Publishing Credits

A íntegra dos projetos está disponível para consulta no site da 
Secretaria da Habitação e da CDHU (www.habitacao.sp.gov.br)

The projects in full are available for consultation at the Habitation 
Secretariat and CDHU sites (www.habitacao.sp.gov.br)

Concurso Habitação para Todos Habitation for All Competition
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CASAS TÉRREAS  GROUND HOUSES
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Felicidade, bem estar e qualidade de vida. Esses foram alguns dos mais importantes conceitos que, 
juntamente com a concepção de um projeto bioclimático, formaram o nosso objetivo com esse projeto.

O maior desafio deste projeto foi a busca por uma solução lógica e racional capaz de demonstrar que a 
qualidade de uma habitação não deve corresponder ao padrão econômico de uma determinada classe 
social, mas sim aos conhecimentos técnicos do seu momento histórico, rompendo um paradigma antigo 
e dominante de que as casas populares devem ser marcadas pela simplicidade de suas construções.

O objetivo consiste na idealização de uma casa compacta que possa dar mais liberdade aos moradores, com 
espaços livres dentro de suas dependências, sem deixar de lado, é claro, a qualidade visual e volumétrica 
das mesmas. A preocupação com a fachada, com a identidade, a heterogeneidade e a descompactação do 
tradicional modelo da casa retangular são pontos chaves na elaboração da nossa proposta. 

A residência consiste em um programa reduzido, resolvido a partir de dois blocos lineares interligados por 
um terceiro bloco com funções distintas, sendo um módulo para os dormitórios e banheiro, outro para a área 
de serviços (cozinha e lavanderia) e um terceiro – de ligação – para abrigar a sala de refeições e a sala de estar.

O formato alongado e estreito visa garantir a iluminação e radiação direta total dos ambientes da casa, 
já que, de acordo com a inclinação do sol para a latitude da cidade, o formato quadrado ou retangular 
de certas dimensões impossibilitaria o alcance da luz em toda a sua extensão. O mesmo terreno, com as 
mesmas dimensões, foi pensado para abrigar a casa de dois e três dormitórios, prevendo, assim, a expansão 
de mais um quarto da menor habitação em caso de crescimento do número de integrantes da família.

Autores/Authors: Gustavo dos Santos Corrêa Tenca, Giuliano Augusto Pelaio, Inácio Cardona e Érica 
Cristina Rodrigues Souza
Equipe/Team: Saulo Feliciano
1º Prêmio/1ST Prize

Casas Térreas Ground Houses

Planta três dormitórios  1:200
Three bedrooms plan 1:200

Planta dois dormitórios  1:125
Two bedrooms plan   1:125

Economia que não discrimina  Non discriminate economy
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H appiness, well being and life quality. These were some of the most important concepts 
which, together with a bioclimatic project concept, framed our objective with this project.

This project’s greatest challenge was the search for a logical and rational solution able to 
show that a dwelling quality shall not correspond to a determined social class economical 
standard, but rather to its historical moment technical knowledge, breaking the old and 
dominant paradigm that popular houses must be branded by its buildings simplicity. 

The objective consists in the idealization of a compact house that may give more 
freedom to the dwellers, with open spaces inside its rooms without putting aside, 
of course, its visual and volumetric qualities. The concern with the façade, with the 
identity, heterogeneity and lack of compactness of the rectangular house traditional 
model are key points in our proposal development.

The dwelling consists of a reduced program, solved by two linear blocks interlinked by a third 
block with distinct functions, being one module for bedrooms and bathroom, another for 
services (kitchen and laundry) and a third – for connection – holds dining and living rooms.

The long and narrow format aims to guarantee the house’s rooms direct light and 
radiation, since that, according with the sun inclination towards the city’s latitude, the 
square or rectangular format of certain dimensions would make impossible for the 
light to reach all its extension. The same ground-plot, with the same dimensions, was 
thought of to encompass a two or three bedrooms house, foreseeing so the expansion 
of one more room, less used, in case of the family members increasing in number.   
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Cortes bioclimáticos
Bioclimatic sections
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Implantação
Site plan

Corte do terreno
Site section

Avaliação da Comissão Julgadora

Apesar de o júri não identificar nesta categoria um projeto que reunisse um conjunto de soluções 
que atendessem plenamente às exigências do edital, o projeto número 3, selecionado para o 
primeiro lugar, agrega qualidades essenciais para um bom desenvolvimento posterior como 
modulação, ampliação e possibilidade de diversidade - Trecho da Ata Final do Concurso.

Judging Committee Avaliation

Despite the jury lack of identification, in this category, of a project which incorporated a set 
of solutions to fully attend to the edictal requirements, the project number 3, selected for 
the first place, aggregates essential qualities for a good future development, as modulation, 
enlargement and diversity possibility - Competition Final Minute extract.



38

Sob o contexto urbano, o projeto visa proporcionar riqueza volumétrica, saliências, 
reentrâncias e transparências capazes de oferecer interesse e identidade ao transeunte a 

partir do espaço de circulação comum condominial ou público. A solução pretende oferecer 
recursos para, a partir de uma única tipologia, poderem ser produzidas situações típicas do 
espaço urbano, proporcionando, ao longo do percurso, cheios e vazios, variações cromáticas nas 
fachadas, identidade para as edificações ou seus agrupamentos.

Sustentabilidade Social: A partir da oferta de espaços livres privados na unidade unifamiliar, de 
ambientes dignos e salubres e da valorização das fachadas, o projeto fortalece a oportunidade do 
vínculo. Estímulo este capaz de gerar cidadania, permanência longeva e responsabilidade social.

Sustentabilidade Ambiental: Da Insolação e Ventilação Naturais - Pela ampliação das superfícies 
de fachadas, o projeto promove condições excelentes de insolação e ventilação natural, além da 
boa integração entre espaços abertos e fechados. A compensação pela ampliação das áreas de 
fachada se dá através da tripla geminação proposta pelo projeto – nas duas laterais e nos fundos.

Sustentabilidade Econômica: Utilizando-se de sistema construtivo de baixo custo de construção 
e fácil manutenção, reuso de água para rega, aquecimento por placas solares, adequada 
insolação e ventilação natural, instalações elétricas aparentes, medidores individualizados de 
água e gás, ambientes flexíveis com grande facilidade de adaptação interna, o projeto promove 
baixo custo de manutenção do imóvel no tempo, garantindo sua sustentabilidade econômica.

Autora/Author: Adriana Blay Levisky
Coordenadores/Coordinators: José Eduardo Borba, Cristiano Aprigliano e Renata Gomes
Consultores/Consultants: César Pereira Lopes, Paulo Vinícius Jubilut
Equipe/Team: Lilian Braga, Raquel Abdian, Tatiana Antonelli, Vivian Hori, Reinaldo Ramos Queiroz, 
Caio Belleza e Daniel Maekawa
Colaboradoras/Collaborators: Ligia Gonçalves e Amanda Cassone
2º Prêmio/2nd Prize
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Planta de layout  1:125
Layout plan  1:125

Planta de cobertura  1:250
Roof plan  1:250

Sustentabilidade Urbana  Urban Sustainability
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Urban Sustainability: Under the urban context, the project aims to provide volumetric richness, 
saliences, recesses and transparencies, able to offer interest and identity to the passer-by, starting with 

the condominium, or public, common circulation space. The solution intends to offer resources, starting 
from an unique typology, to be possible to produce urban space typical situations, providing along the 
paths,  full or empty, chromatic variations on the façades, identity for the buildings or groups of buildings.

Social Sustainability: Starting from the private free spaces in the single family unit, of dignified and 
sound ambiance and façade valorization, the project enhances the opportunity of bond. This stimulus 
is able to generate citizenship, long permanence, social responsibility.

Environmental Sustainability: Of Natural Insulation and Ventilation: By the enlargement of façade 
surfaces the project promotes natural insulation and ventilation excellent conditions, besides good 
integration between open and closed spaces. The compensation for the façade areas enlargement is 
made through the triple back-to-back – at the two laterals and at the back.

Economic Sustainability:  Using low cost and easy maintenance building system, water reuse for watering 
gardens, solar panels for heating, adequate natural insulation and ventilation, apparent electrical installations, 
water and gas individualized measuring, flexible rooms with great internal adaptation facility, the project 
promotes the building maintenance low cost through time, guaranteeing its economical sustainability.

Casas Térreas Ground Houses

Implantação
Site plan

Elevação / Elevation

Corte do terreno
Site section
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No contexto da produção, esse trabalho apresenta concepções arquitetônicas de uma 
tipologia de habitação de interesse social sustentável, a qual julgamos ser passível de 

construção e adaptação em diversas condições geográficas do Estado de São Paulo. Entretanto, 
diferentemente dos demais projetos, tivemos como prioridade a necessidade iminente da 
reutilização de pneus inservíveis para conceber a nossa proposta estético-construtiva. 

Deste modo, partimos da ideia de poder adotar a borracha de pneu inservível em 
condições específicas na habitação térrea, ou seja: como argamassa – na mistura de 
cimento, areia, água, com a adição de borracha de pneu granulado; como revestimento 
externo em algumas paredes da edificação na forma de laminados de borracha de pneu 
para servir como isolante térmico; como tarjas de borracha de pneu entrecruzadas e 
armadas em painéis para compor um brise-soleil, no sentido de proteger aberturas e 
algumas paredes da edificação; como composição de um jardim vertical: pneus cortados 
em quadrantes fixados na parede funcionando como recipiente para substrato. 

A opção pela planta esguia e o gabarito longilíneo da habitação se remetem, por analogia, à 
banda de rodagem do pneu. Assim, propositalmente, nas áreas sugeridas pelo edital, optamos 
por configurar implantações retilíneas e terrenos delgados. Nesse caso, a laje de cobertura, ao 
invés do tradicional telhado, é adotada no projeto como uma reserva disponível de um quintal 
a céu aberto, protegido pela argamassa com o agregado de borracha. Este alçado, cercado por 
cabos de aço, é lugar de lazer, serviço e contemplação; espaço para crianças brincarem, área 
de secagem de roupas, ou um mirante para o bairro; local de churrasco em Ribeirão Preto, de 
luar e de ver as estrelas em Atibaia, e de banho de sol em Santos.

Autores/Authors:  Evandro Fiorin, Fernando Sérgio Okimoto, Carlos Eduardo Soares de 
Sousa, Hiwersen Angelo Gnocchi Godoy, Marina Mello Vasconcellos, Paula Aparecida S. 
de Almeida, Suellen Ferreira da Costa, Victor Martins de Aguiar
Menção Honrosa/Honorable Mention
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Planta de layout / acessibilidade  1:125
Accessiblity / Layout plan  1:125

Casa de Borracha de Pneu  Rubber Tire House
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In the production context, this work presents architectonic conceptions of a sustainable social 
interest habitation typology, which we consider as possible to build and adapt in several State 

of São Paulo conditions. However, differently from the other projects, we have put as priority the 
imminent necessity to reuse unserviceable tires to conceive our aesthetic-constructive proposal. 

This way, we started from the idea of a possible adoption of the unserviceable tire rubber in 
specific conditions for the ground habitation, that is: as mortar – in the mixture of cement, sand, 
water, adding the grained tire rubber; as external covering for some of the building walls, as 
laminate tire rubber to work as thermal insulator; as tire rubber strips intersected and mounted 
into panels to compose a brise-soleil, to protect the building’s openings and some walls; as vertical 
garden composition: tires cut into quarters fixed on the wall, serving as substratum recipient. 

The option for a narrow plant and the habitation elongated model remits, by analogy, 
to the tire tread. Thus, on purpose, at the areas suggested by the edit, we opted for 
rectilinear implementation and narrow ground-plots. In this case, the covering concrete 
slab, instead of the traditional roof, is adopted in the project as an available reserve for an 
open air yard, protected by the mortar with aggregated rubber. This upper place, fenced 
by steel cables, is a place for leisure, service and contemplation; space for the children to 
play, area to dry clothes, or a mirador to look at the neighbourhood; place for barbecue 
in Ribeirão Preto, of moonlight and look at the stars in Atibaia and sunbath in Santos.

Implantação
Site plan

Perspectiva isométrica explodida
Exploded isometric rendering



42
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Todos sob o mesmo teto - Como resposta ao Concurso Público Nacional de Arquitetura para 
Tipologias de Habitação de Interesse Social Sustentável, apresentamos a proposta “Sob o 

mesmo Teto”, para a categoria “Casas Escalonadas”. O objetivo dessa proposta é especular sobre 
como transportar para as tipologias de habitação do CDHU a ideia de Sustentabilidade. 

A tipologia sustentável não é apenas aquela com desempenho energético eficiente, 
um orçamento enxuto, plano de coleta seletiva, ou mesmo com reaproveitamento do 
calor do sol e da água das chuvas. A tipologia sustentável é aquela que faz parte de um 
organismo maior, ela também é cidade. Sendo assim, é necessário que essa tipologia 
sustentável seja dinâmica e flexível, atributos essenciais ao meio urbano de hoje.

O primeiro destaque desse projeto é a presença de espaços flexíveis nos conjuntos 
habitacionais. Esses espaços flexíveis permitem um programa aberto a ampliações 
futuras, acomodando funções urbanas variadas, tais como comércio, serviços, além da 
própria ampliação da moradia em si.
Essas áreas são cobertas e pré-delimitadas e permitem criar espaços, deixar espaços, 
criar diversidade e urbanidade.

O segundo ponto de destaque do projeto se deve à cumplicidade entre as novas 
tipologias e a topografia. As tipologias são adaptadas a diferentes situações topográficas, 
incluindo as de terrenos mais acidentados. Através de diferentes composições e 
permutações entre as tipologias, é gerado um desenho urbano dinâmico, uma paisagem 
com situações singulares e de fácil adaptação a contextos diferentes.

Autores/Authors: Augusto Aneas, Fernão Morato e Guilherme G. Ortenblad
Consultores/Consultants: Mauro Zaidan e Werner Sobek (Jorg Spagenberg) 
1º Prêmio/1ST Prize

Todos sob o mesmo teto  Everybody under the same roof

Casas Escalonadas Terrace Houses

Térreo  1:125
Ground floor  1:125

Superior  1:125
Upper floor  1: 125
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Cobertura  1:125
Roof terrace  1:125

Térreo  1:125
Ground floor  1:125

Corte  1:125
Section  1:125

Superior  1:125
Upper floor  1:125

As an answer to the Architecture Public Contest for Habitation Typologies 
of Sustainable Social Interest, we present the proposal “Under the Same 

Roof”, for the category “Terrace Houses”. This proposal’s objective is to speculate 
over how to transport to CDHU habitation typologies the idea of Sustainability.

The sustainable typology is not only the one with efficient energy 
performance, a fair budget, selective waste gathering plan, or even with sun 
heating and rain waters good use. The sustainable typology is that which 
is part of a greater organism, it is also the city. So, it is necessary that this 
sustainable typology be dynamic and flexible, essential qualities in today’s 
urban environment. 

This project’s first highlight is the presence of flexible spaces in the housing 
developments. These flexible spaces allow for a future enlargement open 
program, accommodating several urban functions ; such as commerce, 
services, besides the dwellings own enlargement. These areas are covered 
and pre-circumscribed, and allow for the creation of spaces, spaces left aside, 
to create diversity and urbanity.  

The second project’s highlight point is due to the new typologies and the 
topography. The typologies are adapted to different topographic situations, 
including the more uneven ground-plots. Through different compositions 
and interchange between the typologies a dynamic urban design is created, a 
landscape with singular situations and easily adaptable to different contexts. 
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Térreo  1:125
Ground floor  1:125

Superior  1:125
Upper floor  1:125

Avaliação da Comissão Julgadora

A comissão destaca no projeto premiado a contribuição alcançada pela qualidade 
da arquitetura de cada umas das diferentes unidades habitacionais, que permitem 
configuração e valorização dos espaços semipúblicos e a utilização das características 
do terreno como elemento definidor da implantação na busca de diversidade do 
conjunto arquitetônico - Trecho da Ata Final do Concurso.

Judging Committee Avaliation

The commission highlights in the awarded project the contribution reached by 
the architecture quality of each one of the different habitative units, which allows 
for configuration and valorization of semi-public spaces and the ground-plot 
characteristics use as defining element for the implementation in the search for the 
architectonic set diversity - Competition Final Minute extract.
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Implantação
Site plan

Corte do terreno 1
Site section 1

Corte do terreno 2
Site section 2
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Casa acessível e sustentável  Accessible and sustainable house

Casas Escalonadas Terrace Houses

A primeira preocupação foi dimensionar cômodos de modo a respeitar as normas 
do desenho universal. A casa é apropriada para terreno em declive, e possui 

escada ligando os dois níveis internos. Mas foi projetada com a possibilidade de 
colocação de plataforma para deficientes físicos ou ainda de colocação de rampa 
interna ao invés de escada (nesse caso, o desnível entre os dois pisos deverá ser 
menor, ver plantas e cortes) sem que haja variações de área construída.

A casa possui tanque para armazenamento da água da chuva. Essa água será utilizada 
como complementar à água proveniente da rede pública. O sistema de coleta de água 
de chuvas também auxilia na redução da quantidade de águas pluviais recolhidas pelo 
sistema de drenagem público, acarretando um alívio na rede municipal.

O sistema de aquecimento de água será feito através de painéis solares. Quando as 
radiações recebidas pelo painel não forem suficientes para o nível de aquecimento 
desejado, sistemas complementares de aquecimento (elétrico ou a gás) serão acionados.

O telhado tipo sanduíche ajuda a evitar o acúmulo de ar quente no interior, permitindo 
sua saída pelo forro. Todas as janelas possuem venezianas que permitem a circulação 
entre o ar interno e externo, além da circulação de ar cruzada no ambiente sala/cozinha.

A arquitetura inicial da casa mescla a utilização do telhado e da laje. Os terceiro e 
quarto quartos são previstos com laje e, adicionados à construção, harmonizam-se 
com a arquitetura inicial. Com a expansão, cada casa adquire individualidade.

Autores/Authors: Maria S. Boechat Cordeiro, Peter Malaga e Martin Lukac
2º Prêmio/2nd Prize

Planta três dormitórios  1:125
Three bedrooms plan  1:125

Corte  1:125
Section  1:125

Corte ventilação natural
Natural ventilation section
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T he first concern was to size the rooms so as to respect the universal design rules. 
The house is appropriate for down sloped ground-plot and has a flight of stairs 

connecting the two inside levels. But it was designed with the possibility of installing 
a platform for physically handicapped persons or yet to install an inside ramp instead 
of stairs (in this case the difference in level between the two floors shall be smaller, see 
plants and cuts) without varying the built area.

The house has a rain water storage tank. This water will be used as complementary to the 
public water net. The rain water gathering system also helps to reduce the pluvial waters 
quantity gathered by the public draining system, bringing relief to the municipal net.  

The water heating system will be made through solar panels. When the radiations 
received by the panels are not enough for the desired heating level, complementary 
heating systems (electric or gas) will be turned on.

The roof, sandwich type, helps to avoid the interior hot air accumulation, allowing its escape 
through the ceiling. All the windows have Venetian blinds which allow for the internal and 
external air circulation, besides the crossed air circulation in the living room/kitchen spaces.

The house’s initial architecture mixes the use of roof and concrete slab. The third and fourth 
rooms are designed with the concrete slab use and, if added to the building, will be harmonic 
with the initial architecture. With the expansion, each house acquires its individuality.

Casas Escalonadas Terrace Houses

Implantação
Site plan

Perspectiva volumétrica 
Volumetric view

Corte do terreno
Site section
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Espaço em três níveis  Three levels space

Casas Escalonadas Terrace Houses

Planta  1:125
Plan  1:125

A tipologia de casa escalonada combina uma crescente demanda por habitações 

de interesse social e a necessidade de ocupar terrenos que possuem uma 

topografia acidentada. A implantação da casa em desnível segue uma estética 

padronizada que gera ordem ao loteamento e, de certa forma, remete às implantações 

convencionais em morros, ou seja, a estética da favela como elemento de projeto.

A casa foi estruturada com a criação de 3 núcleos básicos: social, serviço e íntimo. A parte 

social volta-se para rua assim como o espaço flexível/coringa. O núcleo central de serviço 

aproveita o desnível para ter iluminação e ventilação natural através de janelas altas, além 

de prever um banheiro com capacidade de atender as demandas de acessibilidade. O 

setor íntimo é separado da área social pelo desnível proporcionando maior privacidade.

Espaço flexível: foi proposto para permitir a apropriação da casa por seu usuário, introduzindo 

conceitos de diversidade, flexibilidade, personalização e, principalmente, de identidade do 

morador com sua casa / bairro, ou seja, tornando o morador um agente ativo da qualificação 

do espaço onde vive. Este espaço coringa se configura como suporte de diversos programas 

que podem se adaptar de acordo com as necessidades de cada família: pátio, dormitório 

adaptado, dormitório com acesso independente, garagem, comércio ou serviço.

Esta possibilidade de abrigar funções fundamentais para a sobrevivência de muitas 

famílias é essencial para a sustentabilidade do loteamento, proporcionando maior 

interação da comunidade e aprimorando a relação entre o público e o privado. A 

sobreposição das funções de lazer / morar / trabalhar cria uma complexidade de usos 

que permite a concepção de bairros vivos e produtivos para a cidade como um todo.

A estratégia de projeto é fornecer uma tipologia compacta e adaptável a vários tipos 

de implantações e disposições, sem perder suas principais características de usos, 

acessibilidade e expansão. A casa pode ser implantada isolada no lote, geminada duas 

a duas, ou mesmo em fita, assim como em outras configurações mais complexas.

Autores/Authors: Cássio Orlandi Sauer, Elisa Toschi Martins e Patrícia Milano

Consultores/Consultants: Juliano de David e Michael Moreira

Menção Honrosa/Honorable Mention

Corte  1:125
Section  1:125
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Implantação
Site plan

T he typology of the terrace house brings together the growing demand for social interest habitations 
and the need to occupy ground-plots with uneven topography. The implementation of the house in 

different levels follows a standard aesthetic which generates order to the group of ground-plots and, in a 
certain way, remits to the conventional implementations on hillsides, that is, the slum aesthetic as project 
element.

The house was structured with the creation of 3 basic nuclei: social, service and private. The social part is 
turned to the street, as well as the flexible space. The central service nucleus makes good use of the level 
difference to have natural illumination and ventilation through high windows, besides making provision 
for a bathroom able to attend accessibility demands. The private sector is separated from the social area 
by a difference in level, allowing for more privacy. 

Flexible space: it was proposed to allow its appropriation by the user of the house, introducing 
concepts of diversity, flexibility, personalization and, mainly, identity of the dweller and his/her house / 
neighbourhood, that is, turning the dweller into a qualification active agent for the space where he/she 
lives. This flexible space is configured as several programs support, which may be adapted according to 
each family needs: patio, adapted bedroom, independent access bedroom, garage, commerce or service.

This possibility to hold functions fundamental for the survival of many families is essential for the group of 
ground-plots sustainability, allowing for a greater community interaction and relations enhancement between 
the public and the private. The superseding of the leisure / dwell / work functions creates a complexity of uses 
that allows for the conception of alive and productive neighbourhoods for the city as a whole.

The project’s strategy is to supply a compact typology adaptable to several kinds of implementations 
and dispositions, without losing its main uses, accessibility and expansion characteristics. The house may 
be implemented isolated on the ground-plot, back to back two by two, or even in a row, as well as other 
more complex configurations.
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Casa verde  Green house

O partido da Casa Piano surge da vontade de equacionar mínimo impacto 
com máxima efetividade. 

Em relação ao primeiro ponto pode-se dizer que o teto verde tem papel fundamental, 
pois permite que a implantação em dois níveis seja feita com naturalidade, 
dissolvendo a construção na paisagem. Não obstante, a camada vegetal sobre a casa 
será responsável por uma absorção de até 500 quilos de carbono, compensando, 
assim, parte das emissões geradas durante a construção. 

Além disso, a cobertura verde permeável devolve ao ambiente a área que foi perdida 
com a impermeabilização do solo para o assentamento da habitação. 

Com isso, não há alteração no volume de águas pluviais para o escoamento, não acarretando 
em acréscimo para a infraestrutura urbana, diminuindo, inclusive, o risco de enchentes.

Do ponto de vista da eficiência do projeto, destaca-se a forma da habitação. Esta se 
faz compacta na fachada sul, objetivando criar menor área de paredes para minimizar 
as perdas durante o inverno, e escalonada na fachada norte, criando maior área de 
paredes que aumentam a absorção de calor e luz durante os meses mais frios do 
ano. Seguindo este conceito, todos os cômodos da habitação possuem aberturas 
na fachada norte, portanto, recebem luz natural direta durante o inverno e indireta 
durante o verão. Desse modo, a iluminação natural é abundante durante o ano todo, 
reduzindo a necessidade de iluminação artificial e economizando energia.

Autores/Authors: Diego Brentegani Barbosa, Rafael Novais Passarelli e Thiago S. Inoue
Menção Honrosa/Honorable Mention
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Planta três dormitórios  1:125
Three bedrooms plan  1:125

Corte A  1:125
Section A  1:125
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Implantação
Site plan

Corte do terreno
Site section

T he Piano House party arises from the will to combine minimum impact with maximum effect.
Regarding the first issue, one can say that the green roof performs a fundamental role, as 

it allows that the implementation in two levels is made naturally, dissolving the building into 
the landscape. However, the vegetable layer on the house will be responsible for up to 500kg of 
carbon absorption, compensating thus part of the emissions generated during the construction.

Besides, the green permeable covering gives back to the environment the area lost with the 
soil waterproofing  done for the habitation settling.

With that, there is no alteration on the pluvial water volume for drainage, not carrying an 
increase for the urban infrastructure reducing, inclusive, the floods risk.

From the project’s efficiency point of view, the shape of the habitation is highlighted. It is 
compact at the South façade, with the objective of creating a smaller walls area to minimize 
the losses during winter and, bigger at the North façade, it creates a greater wall area which 
enhances the heat and light absorption during the year’s colder months. Following this 
concept, all the house rooms have openings at the North façade, thus receiving direct natural 
light during the winter and indirect during the summer. This way, there is light, natural and 
plenty, during the whole year, reducing the need for artificial illumination, saving energy. 
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Consultores/Consultants: Marcelo B. de Oliveira, Cristiane Guinâncio, Janis C. Alves de Oliveira, Márcio A. Buson, Luís Pedro de Melo César

Equipe/Team: Luís Felipe Gonçalves de Souza, Sarah Rachel B. Dias e Lucas Rezende da Costa

Outras Propostas Other Proposals
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Autores/Authors: Jorge D. de Melo Moura, Fausto C. Lima, Milena Kanashiro, Camila G. Atem, Alex A. Lamounier e Adauto Pereira Cardoso
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Hoje em dia, São Paulo aglomera mais de 1500 favelas e um imenso desafio de 
transformá-las em bairros integrados ao seu território. São mais de 30% dos 

moradores da cidade, ou seja, 3 milhões de pessoas, vivendo em condições de 
precariedade urbana.

A estrutura informal dentro da nossa cidade constitui uma parcela importante e a 
construção descontrolada, ilegal e sem planejamento muitas vezes é predominante.

É um grande desafio e uma grande oportunidade poder desenvolver estas tipologias, 
pensando no tempo de construção, nas suas configurações dentro da cidade, sem 
falar em um rendimento máximo em recursos empregados.

Adaptação às condições ambientais e a responsabilidade de criá-las a partir de um 
projeto devem ir de mãos dadas, procurando uma melhor solução do ponto de vista 
arquitetônico e, principalmente, de custos.

A área mínima de habitação, a necessidade de reduzir os custos de construção e 
de manutenção, a minimização do impacto ambiental, a criação de uma habitação 
sustentável, acessível, flexível, permitindo ampliações e modificações não é mérito 
nosso, era somente o que nos pediam para cumprir.

A escolha da tipologia “sobrados” para o desenvolvimento de habitações de caráter 
social foi elegida, principalmente, como forma de alterar o mínimo possível a maneira 
de viver o dia-a-dia destas pessoas.

É objeto fundamental manter suas próprias redes sociais e de comunidade já 
existentes, pois, hoje em dia, em suas “moradias informais”, vivem, na maioria das vezes, 
“amontoados” por casas geminadas, também em sobrados e em comunidade.

Autor/Author: Carlos Cesar Arcos Ettin
Coordenadores/Coodinators: José Maria de Lapuerta Montoya e Paloma Campo Ruano
Consultor/Consultant: Fepresa pre-fabricados
Equipe/Team: Fernando Botton, Alberto Garcia Jiménez, Beatriz Martinez González, 
Guilhermo Sicre, Jorge Romera Herrero, Luis Moranta Sastre, Magdalena Sakowicz, 
Marta Renom Carbonel, Elena Tejeiro Medina e Rodrigo Rieiro Diaz Jeremy Rey
1º Prêmio/1ST Prize

Térreo  1:125
Ground floor  1:125

Ampliações posteriores
Future ampliation

Superior  1:125
Upper floor  1:125

Da favela para o sobrado  From the slum to the two floors house
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Implantação
Site plan

Elevação do conjunto
Group elevation

Nowadays São Paulo accumulates more than 1.500 slums and an immense 
challenge to transform them into neighbourhoods integrated to their territory. 

They are more than 30% of the inhabitants, that is, 3 million people who live in urban 
precarious conditions. 

The informal structure in our city constitutes an important portion and the 
uncontrolled, illegal and not planned construction is prevailing.

It is a big challenge and opportunity to be able to develop these typologies, taking 
into consideration the construction time period, its configurations inside the city, not 
to talk about maximum efficiency for the employed resources.

Adaptation to the environmental conditions and responsibility to create them starting 
from a project must go hand in hand, searching for the better solution from the 
architectonic point of view and, mainly, from the costs point of view.

The habitation minimum area, the need to reduce construction and maintenance 
costs, to minimize environmental impact, to create a sustainable, accessible, flexible 
habitation, allowing for enlargements and modifications is not our merit, it was just 
what it was asked for.

The choice of the “two floors house” typology for the social character habitations 
development was elected mainly as a way of altering as little as possible the manners 
of these persons daily life.

It is fundamental to keep their own already existing social and community nets, as 
nowadays, in their “informal dwellings”, they almost always live “heaped up” in row 
houses, also in two floors houses and in community.

Casas Assobradadas Two Floors Houses
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Judging Committee Avaliation
The jury saw in the selected work a project which touched with 
quality all the complexity inherent to social interest habitation, 
as not conventional proposals for the constructive systems, units 
enlargement possibilities and the resulting collective spaces 
differentiation - Competition Final Minute extract.

Avaliação da Comissão Julgadora
O júri viu no trabalho selecionado um projeto que abordou com qualidade toda a 
complexidade inerente à habitação de interesse social, com propostas não convencionais 
para os sistemas construtivos, para as possibilidades de ampliação das unidades e para a 
diferenciação dos espaços coletivos resultantes - Trecho da Ata Final do Concurso.
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O projeto parte da ideia de se ter um núcleo que concentra as áreas molhadas, 
a circulação vertical e horizontal. Todas as áreas que se utilizam do sistema 

hidráulico, como cozinha, área de serviço e banheiros, encontram-se sobrepostas e 
alinhadas nesta área central.

O banho é projetado de tal forma que possibilita sua utilização por mais de uma 
pessoa ao mesmo tempo, com conforto e privacidade. 

Dispostos num formato alongado, encontram-se, nas extremidades, os quartos e as 
salas de jantar e estar, garantindo a ventilação cruzada por toda a residência.

As áreas íntimas e sociais foram separadas por pavimento. 

No andar superior, encontram-se os quartos e o banheiro e, no inferior, salas, cozinhas e 
área de serviço.

Foram previstas possibilidades de ampliações, incluindo dormitórios acessíveis no térreo.

As aberturas podem ser dispostas de acordo com a implantação do módulo no 
terreno, de acordo com a melhor insolação.

Entendemos por Sustentabilidade na Arquitetura um conjunto de diretrizes de projeto que visam:
1.Redução ou compensação de emissões de carbono;
2.Controle do disperdício/reutilização do material sobressalente de obra;
3.Otimização do desempenho de conforto térmico independente de equipamentos específcos;
4. Economia e uso racional de energia elétrica;
5.Economia, uso racional e reutilização de águas.

Autores/Authors: Carolina Neuding Afif Domingos, Kelly Lorenzetti Tiroli, Leonardo 
Nakaoka Nakandakari e Vanessa Cassettare
Coordenador/Coordinator: Leonardo Nakaoka Nakandakari
Consultores/Consultants: Accacio Gomes de Mello Jr e Fernando Ruzene
Equipe/Team: Joan Font e Nádia Manssur
2º Prêmio 2nd Prize

Térreo  1:125
Ground floor  1:125

Térreo com ampliação  1:200
Ground floor ampliation  1:200

Superior  1:125
Upper floor  1:125

Uma solução para hidráulica e ventilação  A hydraulic and ventilation solution
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T he project starts from the idea of having a nucleus which concentrates the wet 
areas, vertical and horizontal circulation. All the areas that use the hydraulic system, 

as kitchen, services area and bathrooms, are superposed and lined up in this central area.

The bathroom is designed in a way to make possible its use by more than one person 
at the same time, with comfort and privacy.

Arranged in an elongated format, the bedrooms and living and dining rooms are set at 
the ends, ensuring the crossed ventilation for the whole house.

The private and social areas were separated by floors.

At the upper floor there are the bedrooms and bathroom and at the ground-floor, 
living rooms, kitchens and services area.

Enlargement possibilities were forecast, including accessible bedrooms at the ground-floor.

The openings may be set according to the module implementation on the ground-
plot, according to the best insulation. 

We understand as Sustainability in Architecture a project guiding set which aim to:

1. Reduce or compensate carbon emissions;
2. Control the waste/reuse the construction surplus material;
3. Optimize thermal comfort performance independent from specific equipment;
4. Economy and electric energy rational use;
5. Economy, waters rational use and reuse. 

Corte longitudinal  1:125
Longitudinal section  1:125

Implantação
Site plan

Estudos cromaticos
Color studies
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Habitação e energia limpa  Habitation and clean energy

Acreditamos que o concurso tenha sido uma excelente oportunidade para abertura 
de discussão da sustentabilidade na construção. Seja ela considerada popular ou 

não, a utilização de recursos naturais como fonte de energia limpa é um fator crucial 
para desenvolvimento da arquitetura em contexto global.

A proposta fundamental foi a adequação dos fatores climáticos existentes. Foram, 
no entanto, explorados:

• Ventilação natural: considerando aberturas inferiores (para captação de ar frio) e 
superiores (para exaustão de ar quente). Houve também uso do artifício de suspensão 
da casa em relação ao solo para passagem de ar frio, resfriando, consequentemente, o 
pavimento térreo. 
• Aproveitamento da luz solar: na aplicação de captadores solares, capazes de refletir a 
luz solar e difundi-la no ambiente, sem a necessidade de mecanismos elétricos.
• Reuso de água doméstica (água cinza): com filtragem e armazenamento apropriados.
• Reuso de água de chuva: captação feita através de cobertura - para uso em jardim.
• Modulação de sistemas construtivos: para melhor aproveitamento de materiais, 
evitando desperdício e proporcionando agilidade na execução.
• Teto verde: auxilia no resfriamento da área imediatamente abaixo, evitando a 
incidência solar direta na cobertura. O sistema foi proposto em bandejas para evitar 
manutenção na laje.
• Placas solares: Não foram especificadas placas solares para a unidade, porém a 
inclinação da cobertura possibilita que sejam instaladas, considerando fatores como 
orientação solar e latitude. 

Autoras/Authors: Lilian Martins, Ana Lucia Rodrigues e  Debora Utiyama
Menção Honrosa/Honorable Mention

Corte A 1:200
Cross A 1:200

Elevação frontal  1:200
Front elevation  1:200

Elevação lateral  1:200
Side elevation  1:200

W                e believe that the contest has been an excellent opportunity to open 
discussions on construction sustainability. Be it considered popular or not, the 

use of natural resources as clean energy sources is a crucial factor for the architecture 
development in a global context.

The fundamental proposal was the existing climatic factors adaptation. Were, however, explored:

• Natural Ventilation: considering down floor openings (for cold air getting in) and  upper 
floor openings (for hot air getting out). There were also the use of the artifice of lifting the 
house in relation to the soil for cold air passing, consequently cooling the ground floor.
• Sun light good use: in the application of sun light captivator, able to reflect sun light 
and diffuse it at the ambiance, without need for electrical mechanisms.
• Domestic water reuse (grey water): with proper filtering and storage.
• Rain water reuse: impounding made through the covering – for garden watering use.
• Construction systems modulation: to materials better use, avoiding waste, as well as work agility.
• Green roof: helps in the cooling of the area immediately below, avoiding the direct 
sun light incidence on the covering. The system was proposed on trays to avoid 
concrete slab maintenance.
• Solar panels: Solar panels were not specified for the unit, however, the covering inclination 
makes possible that it be installed, considering factors as solar orientation and latitude.

Casas Assobradadas Two Floors Houses
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Implantação
Site plan

Corte do terreno
Site section

Térreo  1:125
Ground floor  1:125

Superior  1:125
Upper floor  1:125
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Autor/Author: Eduardo Augusto Ribeiro de Sousa e Silva
Equipe/Team: Alessandro Vicente de Sousa e Silva, Lívia Mara Lemos, Ludmila Franco Coutinho e Ignácio Bezerra do Nascimento

Autores/Authors: João Paulo Daolio, Thiago Natal Duarte e Baldomero Navarro
Consultor/Consultant: José Francisco Gianotti

Outras Propostas Other Proposals
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Autores/Authors: João Domingos Petribú da Costa Azevedo e José Rafael Souto Maior de Brito
Equipe/Team: Mariana Câmara, Walkyria Tsutsumi, Edson Muniz, Juliana Muniz e Julia Machado

Autora/Author: Juliana Porto Bonow
Consultores/Consultants: Edmilson de Souza e Edu José Franco
Equipe/Team: Miguel Cassanta Gavioli e Ana Julia Alves Egg Monteiro
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Autores/Authors: Jorge D. de Melo Moura, Fausto C. Lima, Milena Kanashiro, Camila G. Atem, Alex A. Lamounier e Adauto Pereira Cardoso 
Consultores/Consultants: Silvia G. de Souza Cervantes, Tatiana T. Rodriguez, Aron L. Petrucci, Jorge B. Filho, Carlos J. M. da Costa Branco

Equipe/Team: João Paulo Riquesti da Costa, Kamila Yokoyama, Laisa Rebeca do Vale Barcarolo e Bianca Scorpioni Mettifogo

Autora/Author: Doris Maria Pereira Staub
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Autores/Authors: Ararê Sennes e Caio Marin
Coordenadora/Coordinator: Valéria Caruso
Consultor/Consultant: NK&F Arquitetura de Paisagem
Equipe/Team: Anderson Dourado, Camila Domitila, Juliana Miranda, Anderson de Almeida e Pedro Parella

Autora/Author: Vívian Gazzoli Araújo
Consultor/Consultant: Otávio Curtiss Silviano Brandão

Equipe/Team: Beatriz Campos Fialho, Carolina de Pinho Cunha, Ivanil José da Costa Júnior, Guilherme C. Brandão, Fernanda Vidigal Pulier
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Transformação dos conjuntos habitacionais  Habitational groups transformation

A aplicação de princípios de organização espacial “modernista” para a solução genérica 
de conjuntos de habitação popular tem-se mostrado incapaz de propor morfologias 

que, no seu processo de uso e ocupação, atendam as expectativas e necessidades 
dos moradores. Esta incapacidade manifesta-se, com o passar dos anos, por uma 
total descaracterização das concepções originais, a partir de transformações espaciais 
realizadas pela população desses conjuntos. São transformações não só de caráter 
quantitativo, mas, fundamentalmente, de estrutura dos modelos espaciais em questão.

Princípios de concepção dos conjuntos habitacionais: 
1.Implantação de edifícios isolados no interior de uma ampla área aberta. 
2.Independência do sistema de percursos em relação às edificações. 
3.Geração de espaços livres acessíveis a qualquer pessoa, fazendo com que o controle 
espacial seja difícil e difuso. 
4.Disposição de espaços livres não utilizados e com fraca caracterização e definição espacial. 
5.Implantação feita de modo que não se percebam condicionantes de ordem topográfica. 

Transformações espaciais verificadas no decorrer do tempo:  
1.Redefinição espacial dos espaços públicos e privados, tendendo à formação de espaços 
privativos no interior de novos quarteirões. 
2.Geração de elementos novos construídos, como garagens, pequenos comércios ou 
serviços, com acesso, em geral, desde a via pública. 
3.Utilização de muros e cercos para definir nova estrutura de espaços públicos e privados. 
4.Ampliação da área construída das unidades localizadas nos térreos dos blocos. 
5.Apropriação de porções de espaço público para criação de pátios privativos de 
apartamentos térreos. 

Através desses mecanismos, a proporção de espaço público sobre a área total dos conjuntos 
passa, na maioria dos casos, de 80% nos projetos originais a 45% após a ocupação.

Autores/Authors: Monica Drucker e Ruben Otero
Consultor/Consultant: Pedro Teleki
Equipe/Team: Ignacio Errandonea, Victor Minghini, Roni Ebina, Federico López Ortega, 
Rebeca Swann e Stefanni Paulla.
1º Prêmio/1ST Prize
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Planta de layout  1:100
Layout plan 1:100
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Housing developments transformation: The application of “modernist” spatial 
organization principles for the housing developments generic solution has been 

incapable of proposing structures that, in their use and occupation process, attend to 
the dwellers expectations and needs.
This lack of capacity shows up, with the passing of years, by the original conceptions 
total characteristics deprivation, starting from the spatial transformations performed by 
the developments population. They are transformations not only of quantity character, 
but fundamentally of the involved spatial models structure. 

Housing developments conception principles:
1. Implementation of isolated buildings inside ample opened area.
2. Independent paths system regarding the buildings.
3. Generation of free accessible spaces to anyone, turning spatial control difficult and diffuse. 
4. Disposition of not used free spaces, with frail characterization and spatial definition. 
5.Implementation made in a way that topographic conditionings are not sensed.

Spatial transformations verified through time:
1. Public and private spaces spatial redefinition, tending to the formation of private 
spaces inside the new blocks.
2. New elements generation, as garages, small commerce or services, with general 
access from the public street.
3. Use of walls and fences to define public and private spaces new structure.
4. Enlargement of built area of units located on the blocks ground floors.
5. Appropriation of public space portions to create private patios of ground floor apartments.

Through these mechanisms, the public spaces proportion over the developments total 
area goes, in most cases, from 80% in the original projects to 45% after the occupation. 

Edifícios de Três Pavimentos Three Floors Buildings
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Block plan 1:200

Corte  1:200
Section  1:200 

Elevação
Elevation
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Avaliação da Comissão Julgadora

O trabalho escolhido analisa, inicialmente, implantações de conjuntos habitacionais 
que resultam em espaços sem qualidade e inadmissíveis num projeto social urbano 
atual.  Apresenta como solução um padrão modular que gera diferentes possibilidades 
de arranjos urbanos, além de pátios internos sempre associados a rampas que 
garantem boa acessibilidade. No entanto, as configurações urbanas apresentadas 
resultam numa inexplicável quantidade de espaços residuais, sendo recomendável 
uma revisão - Trecho da Ata Final do Concurso.

Judging Committee Avaliation

The chosen work analyses at first housing developments implementations which result in 
spaces without quality and inadmissible in a present day urban social project. It presents as 
a solution a modular pattern that generates urban settings different possibilities, besides 
internal patios always associated to ramps that assure good accessibility. However, the 
presented urban configurations result in a residual spaces inexplicable quantity, being a 
revision recommended - Competition Final Minute extract.
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Implantação
Site plan
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A tipologia combina os conceitos da moradia verticalizada (o que potencializa o 
aproveitamento do terreno) e da casa unifamiliar (que oferece maiores espaços 

e melhor qualidade de vida). Assim, a habitação que se propõe é, a um só tempo, 
COLETIVA e INDIVIDUAL.

Dentro desse conceito, a característica mais importante é a eliminação das áreas 
comuns. Isso reduz a área construída e os custos de produção. Ainda mais importante 
é a expressiva diminuição dos gastos com manutenção, como condomínio, que 
tanto comprometem a renda familiar. Complementarmente, evita problemas com 
degradação dos espaços comuns – naturalmente impessoais –, o que pode acarretar 
um processo continuado de deterioração de todo o prédio.

O projeto estabelece uma relação entre o espaço privado e o público. Garante acesso 
individual, através de escada ou passarela, permitindo adentrar diretamente cada 
unidade, a despeito das diferentes condições topográficas. Além disso, a distribuição 
interna dos ambientes familiares, como cozinha e sala, permite o controle visual da rua 
e dos espaços públicos. 

A pluralidade de disposições internas das unidades duplex oferece o atendimento 
a uma grande multiplicidade de famílias, já que a diversidade social familiar não 
seria compatível com qualquer padronização espacial. Ou seja, famílias diferentes 
demandam unidades diferentes. 

Autores/Authors: Pascoal Mario C. Guglielmi, Pedro R. Guglielmi e Eugenio A. Conte
Consultores/Consultants: Marcia Mikai Junqueira Oliveira, Luciana Schwandner Ferreira, 
Caio Frascino Cassaro, Lucelino C. Laranjeira e Eduardo Ronchetti Castro
Equipe/Team: Leticia Ribeiro Guglielmi e Gabriel César e Santos
2º Prêmio/2nd Prize
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Térreo  1:200
Ground floor  1:200

Moradia coletiva individualizada  Individualized collective dwelling
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Corte transversal  1:200
Cross section  1:200

Edifícios de Três Pavimentos Three Floors Buildings

Implantação
Site plan

Corte do terreno
Site section

Nivel 1  1:200
Leve 1  1:200

Nivel 2  1:200
Leve 2  1:200

Cobertura  1:200
Roof  1:200

T he typology combines the concepts of vertical dwelling (which enhances the 
ground-plot utilization) and the concept of single family dwelling (which offers 

wider spaces and better life quality). So the habitation proposed is, at one time, 
COLLECTIVE and INDIVIDUAL.

Within this concept, the most important characteristic is the elimination of common 
areas. This reduces the built area and the production costs. Even more important is 
the significant reduction of expenses with maintenance, as condominium fees, that 
greatly compromise the family’s income. As a complement, it avoids common spaces 
degradation problems – spaces naturally impersonal -  what can lead to a continued 
deterioration process of the whole building.

The project establishes a relationship between the private and public spaces. It 
guarantees individual access through a staircase or catwalk, allowing that one can 
enter each unit directly, despite the topographic different conditions. Besides, the 
family rooms internal distribution, as kitchen and living room, allows for the street and 
public spaces visual control.

The duplex units internal disposition plurality attends to a great multiplicity of families, 
considering that the social familiar diversity would not be compatible to any spatial 
standards. That is, different families demand different units. 
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Suspensos em encostas  Slope suspended

O projeto volta-se para a ocupação de encostas em geral por se desenvolver contra 
a curva de nível. Por isso, os edifícios pouco tocam o solo e, consequentemente, 

como que flutuam no ar, permitindo uma extraordinária apreensão da paisagem.

No caso específico deste terreno em Campos do Jordão, as lajes/terraços de cobertura 
destes edifícios, blocos interligados e deslocados verticalmente, estão todos 
respectivamente nas curvas 1.679 e 1.670.

O comércio, um tubo longitudinal, corre ao longo da curva 1.661, por baixo dos edifícios; 
a laje de lazer corre em curva mais baixa (1.656), estreitando e alargando, as vezes no ar. 

A conexão entre as várias lajes/terraço possibilita a circulação contínua nos vários 
níveis e entre todos os edifícios, o que aproxima a comunidade, reiterando e facilitando 
a sua natural solidariedade.

Do ponto de vista da obra, considerando a dificuldade de implantação em terrenos 
de grande declividade, é esta disposição contra a curva de nível que permite proteger 
o solo, porque apenas o pontua, da ocupação destas encostas, mantendo o solo 
praticamente intacto.

Para facilitar esta difícil ocupação eliminando cimbramentos e movimentos de terra, 
propusemos as grandes treliças estruturais em aço articuladas com lajes e painéis de 
fechamento pré-fabricados que permitem a montagem mais ágil da obra no local.

Autora/Author: Anne Marie Sumner
Coordenadores/Coordinators: Jorge Felix, Renato Sordi e André Aaltonen
Consultores/Consultant: Pedro Telecki, Roberto Inaba, Humberto Bellei e Valdir Pignatta
Equipe/Team: Denise Xavier, Luciana Flores Martins e Alessandro Calve
Menção Honrosa/Honorable Mention
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T he project faces the general hillside occupation as it unfolds against the 
contour curve. Due to this the buildings barely touch the ground and, 

consequently, it is as if they float into the air, allowing for an extraordinary 
perception of the landscape.

In this Campos do Jordão specific ground-plot, these buildings’ covering 
concrete slabs/terraces, interlinked and vertically displaced blocks, are all 
respectively at 1.679 and 1.670 curves.

The commerce, a longitudinal tube, goes along the 1.661 curve, below the 
buildings, as well as the leisure concrete slab, which goes along a lower curve 
(1.656) narrowing and widening, sometimes in the air.

Edifícios de Três Pavimentos Three Floors Buildings

The connection between the several concrete slabs/terraces makes possible the 
continuous circulation at the several levels among all the buildings, what brings 
the community together, reaffirms their natural solidarity and makes it easier. 

From the construction point of view, considering implementation difficulty in 
steep sloped ground-plots, it is this disposition against the contour curve that 
makes possible these hillsides occupations, and protects the soil as it only 
touches it at some points, keeping the soil practically intact.

To facilitate this difficult occupation, eliminating frameworks and soil movement, we 
proposed the big structural steel articulated trestle-works with pre-produced concrete 
slabs and closing panels, which allows a more agile assemblage at the work place.     

Implantação  1:1000
Site plan  1:1000

Corte do terreno  1:1000
Site section  1:1000
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Habitação de interesse único  Single interest habitation

Projetar habitação de interesse social é sempre um desafio. É adentrar em um 
campo geralmente renegado por muitos arquitetos brasileiros, que está carente 

de inovação, ousadia e projetos que consigam unir qualidade ambiental, baixo custo, 
qualidade estética, integração com a cidade e satisfação dos moradores. As mudanças 
que o Brasil vem experimentando nos últimos anos, as novas leis, os incentivos 
financeiros, estão gerando um interessante contexto para a atuação do profissional 
arquiteto nesse setor. É chegada a hora de, finalmente, o Brasil, um país com um déficit 
de 6,273 milhões de moradias, incrementar, democratizar e retomar a experiência de 
construir com qualidade para os menos favorecidos, superar suas injustiças e garantir a 
seus habitantes moradias dignas, que reflitam sua riqueza cultural e financeira.

Os desafios de se projetar habitação social no Brasil são muitos, pois há anos a arquitetura 
de interesse social é tratada como algo secundário, de baixa qualidade, gerando um 
contexto com poucos bons projetos precedentes.
Dado o alarmante déficit habitacional, é importante ainda que os projetos nesse setor 
proponham técnicas rápidas de construção, projetos de baixo custo e densificação do solo.

Tais medidas visam garantir dignidade a milhões de famílias, evitar invasões de áreas 
de risco, controlar a favelização, garantir planejamento urbano e, principalmente, evitar 
a segregação urbana. A cidade reflete na vida de seus moradores e, nesse aspecto, é 
interesse de todos (independente de camada social) a moradia de mérito social. É um 
interesse não segregado, é interesse único.

Autora/Author: Paulo Marcos Paiva de Oliveira
Consultores/Consultants: Marcelo Bontempo de Oliveira, Cristiane Guinâncio, Janis 
Cleiton Alves de Oliveira, Marcio Albuquerque Buson e Luis Pedro de Melo Cesar.
Equipe/Team: Luiz Eduardo S. Araújo, Mariana R. Bomtempo e Thais Nara Duarte 
Menção Honrosa/Honorable Mention

Edifícios de Três Pavimentos Three Floors Buildings



85

T o design social interest habitation is always a challenge. It is to enter into a field 
generally rejected by many Brazilian architects, a field lacking innovation, daring 

and projects that manage to bring together environmental quality, low cost, aesthetic 
quality, integration with the city and dwellers’ satisfaction. The changes Brazil is going 
through during the last years, the new laws, the financial incentives, is generating an 
interesting context for the professional architect acting in this sector. The time has 
come to Brazil, a country with a 6.273 million habitation units deficit, to finally increase, 
democratize and retake the experience of building with quality for the less favoured, 
to overcome its injustices and to assure for its inhabitants dignified dwellings, which 
reflect its cultural and financial richness. 

The challenges of designing social habitation in Brazil are many, as for many years 
the social interest architecture has been treated as something minor, of low quality, 
generating a context with few previous good projects.

Given the alarming habitative deficit, it is yet important that this sector projects 
propose construction fast techniques, low cost projects and soil compaction. These 
measures aim to assuring dignity to millions of families, avoiding risky areas invasion, 
controlling slums growth, assuring urban planning and, mainly, avoiding urban 
segregation. The city reflects the life of its inhabitants and from this point of view it is 
the interest of everybody (independent from social class) the social merit dwelling. It is 
a non-segregated interest, it is single interest.

Edifícios de Três Pavimentos Three Floors Buildings

Implantação
Site plan

Térreo  1:200
Ground floor  1:200
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Autor/Author: Luiz Fernando Rihl
Equipe/Team: Chris Procter e Ana Graciola

Autoras/Authors: Milena Costa Gomes e Renata Gonçalves Mendes
Colaboradores/Collaborators: Danilo Luiz Cosenza, Sérgio Baptista Mendes e Luiz Eduardo Guimarães Dias

Outras Propostas Other Proposals

Autor/Author: Luiz Mauro do Carmo Passos
Coordenador/Coordinator: Henrique Barbosa Hoffman
Consultora/Consultant: Andréa Santos Patrício
Equipe/Team: Larissa Batista Leite Tredezini, Túlio Rezende, Caroline Maria Martins Wajdowicz, Telma Uchoas Stumpf e Alexandre Fraga
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Autor/Author: Euclides Oliveira
Coordenador/Coordinator: Ramon Blanco Fernandez

Equipe/Team: Bruno Milan, Carolina de Carvalho, Dante Furlan e Julio Battintin

Autores/Authors: João Domingos Petribú da Costa Azevedo e José Rafael Souto Maior de Brito
Equipe/Team: Mariana Câmara, Walkyria Tsutsumi, Edson Muniz, juliana Muniz e Julia Machado
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Moradia inserida à malha urbana  Housing inserted on urban net

Esta proposta desenvolvida pelo concurso do CDHU propõe abordar a criação de 
novas tipologias nas suas características universais/replicáveis a partir de uma 

proposta urbanística estruturante, propondo alternativas desejáveis ao crescimento 
desordenado do urbanismo monofuncional. A criação de tipologias de conjunto 
habitacional não é uma resposta satisfatória se não redefinir os padrões urbanísticos 
de suas implantações. Isto é, ultrapassar o urbanismo das necessidades e idealizar 
pequenos incubadores urbanos construídos a partir da superposição dinâmica de 
propostas conexas e complementares, da unidade de habitação à comunidade, 
do condomínio à escala do bairro, das funções essenciais das moradias à atividade 
produtiva e comercial.

A realização de infraestruturas de transporte coletivo sobre trilhos é um objetivo 
de maior importância para as cidades brasileiras. Ele se dá como única alternativa 
sustentável ao problema das migrações quotidianas entre lugar de trabalho e moradia. 
A viabilização de tal operação é ligada à densidade populacional de cada região urbana 
a ser interligada. Os terrenos hoje propostos no quadro deste concurso se encontram 
em zona de mutação, situados dentro da área de mancha urbana. O projeto propõe 
conjuntos de densidade populacional compatíveis às futuras ligações destas regiões na 
extensão da malha de transporte público. Isto é, projetar conjuntos urbanos de média 
densidade (600 moradores por hectare), compatíveis com a realização futura de tais 
instalações.  

Edifícios de Quatro Pavimentos Four Floors Buildings

Unidade três dormitórios  1:200
Three bedrooms unit  1:200

Unidade dois dormitórios  1:200
Two bedrooms unit  1:200

Autores/Authors: Gregory Bousquet, Carolina Bueno, Olivier Raffaëlli e Guillaume Sibaud
Consultores/Consultants: Inovatech Engenharia, Décio Fleury, Cebrace Cristal Plano et Isover
Equipe/Team: Aline D’Avola, Pauline Beaumont, Thiago Bicas, Carolina La Terza, Paula Saad e Bruno Simões
1º Prêmio/1st Prize
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T his proposal, developed for the CDHU contest, proposes the approaching of new 
typologies in their universal/replicable characteristics starting from a structuring 

urban proposal, proposing desirable alternatives to the uni-functional unruly town 
planning. The housing development typology creation is not a satisfactory answer if it 
does not redefine its implementations town planning standards.

That is, to surpass the necessities town planning and idealize small urban incubators 
built from the dynamic superposition of coherent and complementary proposals, from 
the habitation unit to the community, from the condominium to the neighbourhood 
scale, from the dwellings essential functions to the productive and commercial activities. 

Edifícios de Quatro Pavimentos Four Floors Buildings

Corte  1:500
Section  1:500

Planta do pavimento  1:500
Pavement plan  1:500

The implementation of collective transportation on rails infrastructure is a highly 
important objective for the Brazilian cities. It is given as the only sustainable alternative 
to the problem of daily trips between the place of work and dwelling. Making such 
operation viable is connected to the population density of each urban region to be 
interconnected. The ground-plots presently proposed within this contest’s frame 
are located in mutation zone, inside the urban sprawl. The project proposes housing 
developments with population density compatible to the future connections of these 
regions with the public transportation net extension. That is, to project urban housing 
developments of medium density (600 inhabitants per hectare) compatible to the 
future implementation of such installations.  
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Avaliação da Comissão Julgadora

Este grupo, certamente o mais concorrido, foi também o mais polêmico.
Os dois projetos, 11 e 12, dividiram as atenções do corpo de jurados, sendo que na opinião 
de alguns o projeto de número 12 reunia as melhores qualificações.

No entanto, por diferença de um voto, o projeto 11 destacou-se pela pertinência dos conceitos 
apresentados e pela qualidade das soluções arquitetônicas e urbanísticas elaboradas.
Ressaltamos ainda, nesta proposta, as varandas que relembram a função do alpendre 
quintal, caseiro, suporte para atividades múltiplas, inclusive produtivas, podendo 
agregar renda e dinamizar a comunidade.

As imagens apresentadas evocam este cenário futuro. Alertamos, no entanto, quanto à 
manutenção destas características propostas ao longo do tempo, pois a possibilidade 
de estas varandas serem fechadas, abrigando espaços como dormitórios ou banheiros, 
poderá vir a comprometer o condomínio - Trecho da Ata Final do Concurso.

Judging Committee Avaliation

This group, certainly the most numerous, was also the most controversial. The two 
projects, 11 and 12, split the jurors body, being that in the opinion of some of them 
the project number 12 incorporated the best qualifications. However, for just one vote 
difference, the project 11 went up due to the presented concepts pertinence and by 
the elaborated architectonic and town planning solutions quality.

We point out yet in this proposal the verandas that remind the backyard porch function, 
homely, support for multiple activities, including productive ones, which may aggregate 
income and make the community more dynamic.

The presented images evoke this future scenery. We make an alert, however, about the 
proposed characteristics maintenance along time, as the possibility that these verandas 
become closed, serving as bedrooms or bathrooms, may compromise the condominium - 
Competition Final Minute extract.
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Implantação
Site plan
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MAD SP - Montar à demanda  Assemblage by demand

Surge a partir da ideia de brindar uma nova ferramenta de projeto que 
possui dois objetivos claramente definidos:

a) atender à grande demanda de habitação existente;
b) potencializar a habitabilidade e o conforto dos futuros usuários. 

Para alcançá-los, propõe-se, como principal estratégia, um catálogo de peças. 
O Catálogo: A partir das distintas combinações das mesmas peças se obtêm 
diversos resultados.

 Desta maneira, cada projeto se materializa a partir da demanda de tipologias, a 
quantidade das mesmas e as condicionantes do lugar a ser implantado. 

 Cada edifício possui componentes iguais, conformando totalildades diferentes.
 A utilização de poucas peças resulta na otimização de recursos e tempo e na 
simplificação dos processos construtivos.

As peças: Quatro básicas: dois dormitórios, dois dormitórios para deficiente 
físico, três dormitórios, três dormitórios para deficiente físico e duas 
complementares, além de sistema de infraestrutura e circulações.

 O projeto também prevê as ferramentas suficientes para compor implantações 
que potencializem a apropriação por parte dos usuários, chegando a um 
conjunto que faça bom aproveitamento do condicionamento natural, que 
maximize a adaptabilidade das distintas topografias e, portanto, que diminua os 
custos de implantação. A partir de poucos elementos tenta-se alcançar a maior 
versatilidade possível.

Autor/Author: Letícia Pezzin Fiebig
Equipe/Team: Sabrina da Rosa Machry e Sebastián Joaquín Rial Rigo
2º Prêmio/2nd Prize

Edifícios de Quatro Pavimentos Four Floors Buildings
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Elevação A
Elevation A

Elevação B
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Elevação interna
Inner elevation
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Implantação
Site plan

Corte do terreno
Site section

Arises from the idea of presenting a new project tool which has two clearly defined 
objectives:

a) to attend to the existing habitation great demand;
b) to enhance the future users habitableness and comfort

To reach them, a parts catalogue is proposed as main strategy.
Catalogue _ From distinct combinations of the same parts several results are obtained.

This way, each project materializes from the typologies demand, their quantities and 
the place of implementation conditionings. 

Each building has equal components conforming different totalities. 
The use of few parts leads to resources and time optimization and constructive 
processes simplification. 

The parts – Four basic: two bedrooms, two bedrooms for physically handicapped, 
three bedrooms, three bedrooms for physically handicapped and two complementary, 
besides infrastructure and circulation systems.

The project also foresees enough tools to compose implementations which enhances 
the users appropriation, reaching a housing development that makes good use of 
the natural conditioning, maximizes the distinct topographies adaptability and, thus, 
decreases the implementation costs. From few elements one tries to reach the greater 
possible versatility.  



96

Moradias flexíveis  Flexible housing

A proposta apresentada busca desenvolver soluções de tipologia 
considerando as condições da sociedade atual e partindo de uma unidade 

habitacional com capacidade de adaptabilidade, afinal, é de conhecimento de 
todos que os diferentes tipos de agrupações, familiares ou não, sofrem alterações 
ao longo do tempo. A ideia inicial foi buscar a flexibilidade desejada através de 
espaços de ampliação dentro do próprio apartamento; porém, espaços residuais 
podem ser problemáticos e acabar prejudicando inclusive a qualidade do 
conjunto; então, por este motivo, optou-se em promover flexibilidade a partir 
dos espaços construídos. Desse modo, as adaptações permitidas não ficam 
limitadas ao espaço do apartamento, e sim, por meio de pequenas reformas, 
possibilitam a integração entre unidades vizinhas e até mesmo sobrepostas.

Com relação à escala do edifício, os espaços de transição entre o público e o 
privado levam em conta a questão da gestão de tais áreas, e assim, despertam 
questões essenciais como: De quem será este espaço? Ou: Quem cuidará deste 
espaço? Afinal, “espaços de ninguém” podem ser problemáticos, acabando 
mal cuidados e prejudicando a manutenção do conjunto. A criação dos jardins 
privativos nos apartamentos térreos foi uma maneira encontrada de aplicar o 
conceito de gestão dos espaços. Primeiro porque existem perfis de moradores 
que dão bastante importância a estas áreas mais conectadas com o exterior: 
moradores com animais de estimação, idosos etc. E, também por questões 
econômicas, buscou-se ao máximo a individualização e a concentração dos 
acessos às unidades, outra vez garantindo que estes sejam bem cuidados e 
mantidos pelos seus respectivos usuários.

Por fim, a proposta oferece como diferencial comprovar sua potencialidade 
de, a partir de diferentes arranjos, ser implantada em seis terrenos com 
localização tectônica e clima distintos. As condições originais dos terrenos 
foram consideradas buscando-se realizar o mínimo de intervenções possíveis, o 
que estabelece baixo custo no preparo dos terrenos e reforça a relação com o 
entorno existente.

Autoras/Authors: Fabricia Zulin, Renata Fragoso Coradin e Carla Andrade da Silva
Equipe/Team: Vivian Cuzziol
Menção Honrosa/Honorable Mention
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Lower level (2nd and 4th)  1:500
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T he presented proposal aims to the typologies solutions development, 
considering the nowadays society conditions and starting from a habitative 

unit with adaptability capacity, for everybody knows that different kinds of groups, 
familiar or not, go through alterations along time. The initial idea was to search for 
the desired flexibility through enlargement of spaces inside the own apartment, but 
residual spaces may be a problem and end by harming the housing development 
quality, so it was opted to promote flexibility starting from built spaces. This way, the 
allowed adaptations are not limited to the apartment space, and by means of small 
modifications, they make possible the integration between contiguous units, or even 
superposed ones.

Regarding the building scale, the transition spaces between public and private takes 
into consideration the matter of such areas management, and so essential questions 
arise, such as: Whose space will this be? Or: Who will take care of this space? After all, 
“nobody’s land” may be a source of problems, end up badly maintained and harming 
the housing development maintenance. The creation of private gardens for the ground-
floor apartments was a way found to apply the management of spaces concept. 
First because there are dwellers profiles which give great importance to these areas 
more connected to the exterior: dwellers with pets, elders, etc. And also for economic 
matters,  units access maximum of individualization was aimed for, once more assuring 
that these accesses are well cared for and maintained by their respective users.

At last, the proposal offers, as a differential, to prove its potentiality to, from different 
arrangements, be implemented on six ground-plots with distinct location, tectonics 
and climate. The ground-plots original conditions were taken into account, aiming to 
promote the least possible interventions, what brings low cost on the ground-plot 
preparation and reinforces the relation with the existing surroundings.

Edifícios de Quatro Pavimentos Four Floors Buildings

Implantação
Site plan

Corte A do terreno
Site section A

Corte B do terreno
Site section B
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Autor/Author: Alexandre Luiz Gonçalves

Outras Propostas Other Proposals

Autora/Author: Marcia Gullo
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Autores/Authors: Monica Drucker e Ruben Otero
Consultor/Consultant: Pedro Teleki

Equipe/Team: Ignacio Errandonea, Victor Minghini, Roni Ebina, Federico López Ortega, Rebeca Swann e Stefanni Paulla
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Consultores/Consultants: Nicolás Parra (CNI Ingenieros), Ricardo Dias e Mauro Zaidan (Nova Engenharia/New Engineering)
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Espaço harmonizado  Harmonized space

Edifícios de Seis e Sete Pavimentos Six and Seven Floors Buildings

Do conjunto arquitetônico - Propõe-se uma arquitetura de volumes sóbrios, que 
permita uma construção econômica e simples, acomodada à topografia natural do 

terreno, sem remoção de terra.      

Um espaço harmonioso surge através da justa proporção entre o construído e o vazio, 
a partir da criação de um corte homogêneo, mas também dinâmico com a variação 
dos perfis das edificações. 

Um desenho rico em texturas nas fachadas, com a ruptura de seu plano por varandas, 
que se correspondem  com  os  jardins  internos  e  por  recortes  do  edifício  nos  vãos 
modulados e nos muros. Rompe-se com a massividade e a rigidez do conjunto.
Materiais de uma mesma gama cromática que conferem harmonia ao conjunto, 
mesclados a elementos pontuais de contraste com cores intensas que garantem 
diversidade de leitura ao volume.

Das unidades - Devido às justas dimensões da área por moradia, é muito mais 
eficiente, útil, econômico e sensato utilizar somente unidades de um pavimento. 
A  área  interna  deve  prover  o  máximo  de  flexibilidade  se  a  intenção  é  que  os 
apartamentos  sirvam  apropriadamente  para  diferentes  estruturas  familiares,  o  que  
é fundamental, pois permite a variação do programa interior e  permite que as pessoas 
possam  ajustar  e  modificar  os  espaços  com  o  passar  do  tempo,  dependendo  
das necessidades particulares.

Autores/Authors: Lucas Fehr, Mario Figueroa e Daniel Bonilha
Consultores/Consultants: Nicolás Parra (CNI Ingenieros), Ricardo Dias e Mauro Zaidan 
(Nova Engenharia/New Engineering)
Equipe/Team: Mario do Val, María Paula González, Felipe Gomez, Guillermo Barahona, 
Mauricio Mendez, Jorge Paparoni, Juan Felipe Herrera, Sebastian Chica, kirsti Oygarden, 
Santiago Ramos e Luciana Brasil
1º Prêmio/1st Prize

Variações na planta das unidades  1:200
Units plan variation  1:200
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T he architetonic complex: An architecture of sober volumes is proposed, which allows 
for an economic and simple construction, accommodated to the ground-plot natural 

topography, without soil removal. 

A harmonious space arises through the perfect proportion between the built and the 
empty, from the creation of a homogeneous cut, but also dynamic with the buildings 
profiles variation.

A design rich in textures on the façades, with the rupture of its plan by verandas, which 
correspond to internal gardens, and by building cuttings on modulated spans and 
on the walls. The massiveness and rigidity of the housing development is disrupted. 
Materials which confer to the housing development the same chromatic range, mingled 
to contrasting elements with intense colours, assure reading diversity to the volume.

The units:  Due to the area per dwelling tight dimensions, it is much more efficient, 
useful, economic and sensible to use only one floor units.
The internal area shall provide maximum flexibility if the intent is that the apartments 
shall properly serve to different family structures, what is fundamental as it allows for 
a variety of interior programs and permits that the persons may adjust and modify the 
spaces with the passing of time, depending from private needs.

Edifícios de Seis e Sete Pavimentos Six and Seven Floors Buildings

Iluminação e proteções solares
Lightning and solar protection
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Nivel de acesso  1:500
Access level  1:500

Planta tipo  1:500
Tipical plan  1:500

Corte tranversal  1:500
Cross section  1:500

Corte  1:200
Section  1:200

Ventilação cruzada
Cross ventilation
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Implantação
Site plan

Esquema de implantação no terreno
Site implantation scheme

Avaliação da Comissão Julgadora

Um projeto que demonstrou conhecimento das principais questões que permeiam 
o tema da habitação de interesse social, principalmente na interface com os espaços 
públicos e semipúblicos. Mostrou, de forma bastante didática, a construção do partido 
arquitetônico e os conceitos de sustentabilidade. O resultado final é uma arquitetura 
que contribui para a qualificação da cidade - Trecho da Ata Final do Concurso.

Judging Committee Avaliation

A project that showed knowledge of the main matters which permeates the theme 
social interest habitation, mainly in the interface with public and semi-public spaces. 
It showed in a highly didactic form the  architectonic party construction and the 
sustainability concepts. The final result is an architecture which contributes for the 
city’s qualification - Competition final minute extract.
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Consultores/Consultant: Saint-Gobain França, Triptyque Architecture
Equipe/Team: Saint-Gobain Brasil
2º Prêmio/2nd Prize
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Implantação
Site plan
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Um traçado de caminhos e edifícios  The paths and buildings lane

O terreno de Taboão da Serra foi escolhido por esta equipe por sua identificação 
com a tipologia indicada. A topografia e a orientação deste sítio sugerem uma 

arquitetura eficiente e de solução simples. Desde a primeira modelagem, suas curvas 
de nível mostraram como ocupar os espaços ainda disponíveis, ensinando a traçar os 
novos caminhos e edifícios. Entretanto, os lotes apresentados e a Rua Reinaldo da Silva, 
parcialmente asfaltada, contrariavam as configurações topográficas, prejudicando uma 
ocupação mais harmoniosa do terreno. Por isso, começamos o trabalho pela abertura de 
vias secundárias, mais adaptadas aos desníveis existentes, abrindo percursos e os articulando 
com o início daquela rua, ao sul; estendo-os para norte, em direção a Rua Guilherme de 
Almeida e, para oeste, até alcançar a Rua Bernardo de Moraes. As três áreas obtidas com este 
novo desenho, num total de 18720,00 m2, vão receber 18 blocos com 319 apartamentos no 
total. As densidades resultantes são: 170 unidades ou 850 pessoas por hectare.

Estamos, portanto, assumindo este setor de Taboão da Serra como zona urbana 
consolidada, propondo intensidade de ocupação de nível médio, em edifícios 
interligados e espaços livres generosos.

Autor/Author: José Carlos Franco Corrêa
Consultor/Consultant: Leonardo Perazzo
Equipe/Team: Angela Lourenço, Cesar Jordão, Christiane Duarte Teixeira, Clarissa Fontes 
Paes, Danielli Carrilho, Hervé Logéat, Jackeline Garcia, Lina Motta Corrêa e Olivia Marra
Menção Honrosa/Honorable Mention
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T he Taboão da Serra ground-plot was chosen by this team due to its identification 
with the indicated typology. The topography and orientation of this plot suggest 

an efficient architecture of simple solution. Since the first modelling, its contour curves 
showed how to occupy the still available spaces, teaching how to trace the new paths 
and buildings. However, the ground-plots presented and Reinaldo da Silva Street, 
partially tarmac, went against the topographical configurations, impairing a more 
harmonious occupation of the ground-plot. Due to that, we started the work by the 
opening of secondary ways, more adapted to the existing differences in level, opening 
paths and articulating them with the beginning of that street, at the South; extending 
them towards North, to the Guilherme de Almeida Street direction and, towards West, 
reaching Bernardo de Moraes Street. The three areas obtained with this new design, in 
a total of 18720,00, will receive a total of 18 blocks with 319 apartments. The resulting 
densities are: 170 units or 850 persons per hectare.

So, we are assuming this Taboão da Serra sector as consolidated urban zone, proposing 
medium level occupation intensity, in interlinked buildings and generous free spaces.
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Economia e funcionalidade  Economy and functionality

O projeto proposto pretende revisitar importantes aspectos da Arquitetura Moderna 
Brasileira, a qual obteve ampla divulgação internacional entre as décadas de 40 

e 60, graças a sua qualidade e inovação arquitetônica, conciliando tais aspectos a um 
ideário contemporâneo, apoiado nas noções de economia e de sustentabilidade, 
dentre outros. Idealizado para gerar um menor custo na construção, este projeto 
preocupa-se, inicialmente, com a questão da implantação, ou seja, busca uma 
solução que produza um menor impacto sobre o relevo original, tal como no projeto 
referencial modernista do Conjunto Residencial do Pedregulho, de autoria de Afonso 
Eduardo Reidy, no Rio de Janeiro. Assim sendo, foi adotada uma cota específica para 
a implantação. A partir de uma implantação linear das lâminas dos edifícios, foram 
levados em conta aspectos de iluminação e de ventilação dos ambientes propostos, 
garantindo, assim, uma boa salubridade ao conjunto.

Os quartos e as salas estão, portanto, voltados para as fachadas leste e oeste, 
configurando uma situação em H, estando as cozinhas e os banheiros, 
respectivamente, voltados para parte interna. O conforto térmico deste projeto 
é garantido, ainda, devido ao ritmo alternado da fachada, que garante um 
sombreamento de aproximadamente 50%, por meio da criação de pequenas varandas 
cobertas. A adoção da cota 715 está, por outro lado, intimamente ligada às questões 
de acessibilidade, possibilitando a criação de um nível único, que conecta todo o 
térreo, evitando a configuração de barreiras físicas. Este tipo de solução oferece, deste 
modo, um acesso comum ao público total das 260 unidades habitacionais previstas.

Autor/Author: Yuri Vital 
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Menção Honrosa/Honorable Mention

Edifícios de Seis e Sete Pavimentos Six and Seven Floors Buildings

Alguns pavimentos tipicos  1:200
Some tipical pavements  1:200



115

T he proposed project intends to revisit important aspects of Brazilian Modern 
Architecture, which obtained ample international divulgation in the 40 and 

60 decades, due to its architectonic quality and innovation, conciliating such 
aspects with a contemporary set of ideas, supporting the notions of economy and 
sustainability, among others. Idealized to generate a construction lower cost, this 
project is concerned, initially, with the implementation matter, that is, it searches 
for a solution which produces the lowest impact over the original relief, as in the 
modernist referential project of Pedregulho Residential Housing Development, 
authorship of Afonso Eduardo Reidy, in Rio de Janeiro. Thus, a specific elevation 
for the implementation was adopted. From the buildings laminae linear 
implementation, illumination and ventilation aspects of the proposed ambients 
were considered, assuring thus a good salubrity for the development.

The bedrooms and living rooms are, so, turned to the East and West façades, 
configuring a situation in H, being the kitchens and bathrooms turned to the 
internal part. The thermal comfort of this project is assured, yet, due to the 
façade’s alternating rhythm, which provides an approximately 50% of shading 
through the creation of small covered verandas.  The adoption of the 715 glue, 
on the other hand, is intimately linked to the matters of accessibility, making 
possible the creation of a single level which connects all the ground-floor, 
avoiding the presence of physical barriers. This kind of solution offers, this way, 
a common access to the total public of the 260 forecast habitative units.   
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