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INTRODUÇÃO
OBJETO DE ESTUDO
A pesquisa Habitação de Interesse Social: Interação entre Es-
cala Arquitetônica e Urbana tem como tema de estudo a análise 
de soluções projetuais para concursos e/ou parcerias público pri-
vadas. Os projetos são escolhidos a partir da publicação de 2010 
realizada pela revista AU-Arquitetura e Urbanismo (Editora PINI), 
que indicou 25 escritórios como a “nova geração de arquitetos 
brasileiros”. Os projetos selecionados  neste estudo são do escri-
tório Arquitetos Associados - formado no ano de 1995, sediado 
em Belo Horizonte, Minas Gerais-, tendo a tradição da arquite-
tura moderna brasileira como ponto de partida (segundo o pró-
prio escritório). São eles: o Residencial Ipê-Amarelo e o Residen-
cial Barcelona, ambos na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais.
CONTEXTO
A amostra de Conjuntos de Habitação Social estudados insere-se 
no período histórico designado como “Pós-BNH”: Residencial Bar-
celona (1998) e Residencial Ipê Amarelo (2003). Durante o “Pós
-BNH” o fator local passou a ser mais valorizado, além de ações 
mais pontuais, com mais propostas em pequena escala e com base 
na regularização fundiária. A iniciativa do escritório consiste na 
construção de habitações de baixo custo, explorando a localiza-
ção em áreas limítrofes da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais.  

JUSTIFICATIVA
Esta investigação se justifica por contribuir ao ensino e aprendiza-
gem de projeto, através da vivência virtual da espacialidade; e tam-
bém contribuir à pesquisa em habitação de interesse social, à medida 
que permite identificar  padrões sócio espaciais positivos à huma-
nização dos espaços públicos e habitação social contemporâne0s. 

OBJETIVO
Desenvolver uma análise comparativa dos projetos de habitação 
social de tipologia horizontal, além de identificar e inferir sobre pos-
síveis padrões na produção de habitação social comtemporânea.

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL
A pesquisa inicia por uma etapa de levantamento documental 
nas websites dos escritórios e coleta de informações  em produ-
ções técnico-científicas. Posteriormente são feitos os redesenhos 
dos projetos selecionados.

ANÁLISE GRÁFICO-TEXTUAL
As etapas de análise consistem na definição das cate-
gorias de análise tipológica de acordo com os estudos 
da habitação econômica (BONDUKI, 2003) e investiga-
ção da interação entre Arquitetura e Cidade segundo os 
sensos de urbanidade e habitabilidade (BARROS e PINA, 2011).

METODOLOGIA
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Conjunto 
Habitacional 

U.H.¹ Unidades Arranjo de 
Implantação 

Modelo de 
Empreend. 

Área 

Ipê Amarelo 8 un. Sobrados 2 pav.,  
1 dorm. 

Fita - contínua 
Nordeste/ Sudoeste 

Condomínio 
fechado 

450m² 

Barcelona 9 un. Sobrados 2 pav.,  
1 dorm. 

Fita - contínua 
Nordeste/ Sudoeste 

Condomínio 
fechado 

400 m² 

 

Nome do Conjunto 
HIS 

Senso de Habitabilidade Senso de Urbanidade 

Ipê Amarelo  harmonia espacial  (-) 
conforto ambiental e 
privacidade (+)  
sentido de lar (+) 
opções e flexibilidade (-) 

sensibilidade ambiente 
construído/natural (+) 
conectividade, legibilidade e 
sustentabilidade social  (-) 
identidade (+) 

Barcelona  harmonia espacial (-) 
conforto ambiental e 
privacidade (+)  
sentido de lar ( +) 
opções e flexibilidade ( - ) 

sensibilidade ambiente 
construído/natural (+) 
conectividade, legibilidade e 
sustentabilidade social  (+) 
identidade (+) 

 
Legenda de Desempenho: 

positivo                                                                                                                                                                                              negativo 

 

1(a) Percursos: relações público-privadas e apropriação social 2(a) Inserção Urbana 2(b) Inserção Urbana

3(a) Implantação

4(a) Condicionantes Ambientais

5(a) Partido Formal, Config. Espacial e Articulação

3(b) Implantação
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6(a) Zoneamento Funcional

1(b) Percursos: relações público-privadas e apropriação social

7(a) Modulação Estrutural e Hidráulica 8(a) Flexibilidade

CONTEXTO URBANO CONTEXTO URBANO

6(b) Zoneamento Funcional 7(b) Modulação Estrutural e Hidráulica 8(b) Flexibilidade
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dessa investigação, nota-se como recorrente a estratégia 
de condomínios inseridos como ilhas na cidade, devido a0 fecha-
mento para o interior do lote. A tabela a seguir representa a sín-
tese das análises do senso de urbanidade e habitabilidade de cada 
conjunto habitacional, comparando-os dentro de uma escala de 
possibilidades de desempenho. As análises das categorias que re-
presentam o senso de urbanidade foram realizadas a partir do rede-
senho de cada projeto e da construção de percursos virtuais em 3D.


