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[OBJETIVO]
Investigar a produção do espaço habitado econô-
mico colombiano através do viés da cultura local, a 
fim de identificar padrões, analisar a configuração 
espacial e  formalizar a relação dessa forma de pro-
dução com o conceito de habitabilidade do espaço 
construído.

[JUSTIFICATIVA]
Essa investigação justifica-se porque através do 
comparativo de duas formas de produção de habi-
tação social, a de caráter local e a de caráter replicá-
vel, propõe a avaliação o contexto sócio espacial, de 
demanda habitacional, de caráter econômico e cul-
tural como critério fundamental para o estudo do 
déficit de habitação de interesse social no Brasil e 
na América Latina.

[INTRO]
O projeto “Habitação Econômica Contemporânea: 
Experiências Íbero-Americanas faz parte da pesqui-
sa “Espaço Habitado Contemporâneo: Arquitetu-
ra Pública e Habitação Econômica” orientado pela 
professora e doutora Eliane Constantinou.

[OBJETO DE ESTUDO]
Investigação de projetos de habitações econômicas 
implantados e propostos para o território colombia-
no, situados dentro da faixa tropical: a “Proposta Ga-
nhadora do Prêmio Pro Habitat 2017” e a “Vivienda 
de Interés Social Rural” do escritório Ensamble de 
Arquitectura Integral.

[METODOLOGIA]
baseia-se em três ferramentas de estudo: pesquisa 
bibliográfica, documental e análise gráfico-textual.

[RESULTADO]
Através da análise das propostas estudadas perce-
be-se a importância do valor local como partido de 
projeto, tanto na distribuição espacial dos ambien-
tes como na materialidade das edificações. Ambos 
projetos nascem de um grão modular e replicavel 
que permite variabilidade para atender diferentes 
núcleos famíliares, bem como possibilitam amplia-
ção conforme mudança de suas necessidades. Além 
disso, ambos são flexiveis quanto à implantação em 
encostas ou sobre rios e apresentam soluções de 
conforto ambiental bastante específicas à região 
de clima tropical. Enquanto a “Vivienda de Interés 
Social Rural” é composta de dois núcleos consolida-
dos -social e íntimo- que podem ser reproduzidos, a 
“Proposta Ganhadora do Prêmio Pro Habitat 2017” 
permite a reprodução do módulo dentro do mesmo 
núcleo edificado, configurando até 4 tipologias. 
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composição dos módulos 
configuração das  4 tipologias

composição dos módulos 
exemplo de combinaçoes de implantação

TOLERÂNCIA: TERRENOS SEMI-IRREGULARES
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