
 

• Os parâmetros selecionados podem ser observados em projetos já construidos, validando o seu uso como instrumento de projeto e sua eficiência é 

baseada na literatura estudada;  

• A habitação de interesse social que é produzida hoje, sem que seja através de concurso, apresenta poucos parâmetros que foram selecionados e 

quando os apresentam, o fazem de maneira incompleta ou distorcida, indicando uma baixa qualidade na implantação dos conjuntos; 

• Não há uma política ou processo de projetona construção desses empreendimentos que garantam a criação de uma moradia saudável, ou seja, 

apenas há a preocupação de construir moradias, sem a garantia de fornecer outros equipamentos que se fazem necessários para o cotidiano do 

morador, como transporte, comércio, postos de trabalho nas proximidades, escolas, entre outros; 

•  Esses projeto propõe que a partir dos parâmetros levantados, seja feito um algorítmo generativo como processo de projeto, que geraria conjuntos 

a partir desses itens com as qualidades inerentes a cada um dos parâmetros, agilizando o a construção de habitação social, sem prejudicar a 

qualidade,  
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• O Brasil sofre atualmente com um grande déficit habitacional que 

tenta ser sanado a partir de construções de conjuntos habitacionais em 

larga escala por todo o país; 

•Esses conjunto são construidos através de grandes complexos que 

são reproduzidos em larga escala, não levando em consideração as 

condicionantes impostas por cada localidade; 

•Como uma possibilidade de melhoria propõem-se uma coleção de 

parâmetros que, quando aplicados em projetos de habitação social, 

melhorem a qualidade do edifício, proporcionando um hambiente  mais 

saudável para o futuro usuário; 
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   GRUPO DE CASAS 
   ÁREAS PÚBLICAS COMUNS 
   ESPAÇO EXTERIOR POSITIVO 
   EDIFÍCIOS CONECTADOS 
   HIERARQUIA DE ESPAÇOS ABERTOS 
   ARCADAS 
   FACHADAS DE EDIFÍCIOS 
   ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO AO CONTEXTO 
   MELHORANDO O TERRENO 
   FACHADA NORTE 
   CASAS ALINHADAS 
   CASAS AMONTOADAS 
   CAMINHOS E LUGARES 
   ENTRELAÇAMENTO ENTRE EDIFICAÇÃO E LUGAR 
   LOCAIS PÚBLICOS PARA CONVIVÊCIA 
   ORIENTAÇÃO AO NORTE 
   GRADIENTE DE PRIVACIDADE NO ARRANJO DO CONJUNTO 
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Figura 1. Tabela de parâmetros selecionados.  
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Figura 2. Vista Conjunto Campinas F  

Figura 3. Vista Conjunto Residencial Parque 

Campinas – Minha Casa, Minha Vida  
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Figura 4. Implantação gerada por concurso 
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