
MORADIA EM EVOLUÇÃO | Estudo de unidade habitacional de interesse social evolutiva no contexto do projeto  PAC Taboquinha

As implicações para a provisão de moradia no Brasil englobam diversas relações 
entre os agentes do Estado, das empresas privadas e dos bancos que configuram 
a política habitacional. O alto custo do mercado imobiliário junto com a falta de 
poder aquisitivo de grande parte da população estimula a autoconstrução em lo-
teamentos e favelas das cidades brasileiras em condições muitas vezes precárias 
e de risco. A urgência para sanar o problema da moradia no país faz com que 
os programas habitacionais direcionem a atenção para um lado do problema: a 
diminuição do déficit habitacional, e não como um todo, a qualidade das Hab-
itações de Interesse Social. A baixa qualidade técnica dos projetos, a ausência 
da preocupação em relação às necessidades das famílias e a problemática da 

autoconstrução sem assistência técnica são as motivações deste trabalho que pretende 
desenvolver uma proposta de tipologia habitacional alternativa que utilize os princípios 
da arquitetura evolutiva e adaptável aliada a autoconstrução assistida. O presente 
estudo parte da análise de um projeto padrão adotado pela Companhia de Habitação 
do Estado do Pará (COHAB-PA) utilizado em diferentes empreendimentos no estado, 
incluindo o projeto de urbanização PAC Taboquinha, em Belém, e em diferentes con-
textos. Diante disso, propoes-se uma tipologia alternativa de unidade habitacional que 
possibilite sua evolução e ampliação com o acompanhamento de assistência técnica. 
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CONTEXTO DO PROJETO

A Comunidade Taboquinha está localizado na área do distrito 
de Icoaraci na parte norte do município de Belém nas mar-
gens da Baía do Guajará, há 18 km do centro da cidade. A 
ocupação da área ocorreu em meados dos anos 90 e atual-
mente, segundo o IBGE (2010), a população dos distrito é de 
166.650 habitantes. O distrito de Icoaraci possui atividades 
comerciais, distintos serviços que atendem a população local, 
contém uma zona portuária de pequeno e médio porte e 
indústrias situadas às margens da Baía do Guajará.
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ENTREVISTAS REALIZADAS COM OS MORADORES

 A entrevista foi realizada com 104 mo-
radores da Taboquinha, eles responderem um 
questionário da avaliação pós-ocupação das 

habitações. O perfil socioeconômico da população 
é majoritariamente de baixa renda, apenas 26 en-
trevistados recebem acima de três salários mínimos. 

As HIS implantadas na Taboquinha seriam atribuí-
das para as famílias remanejadas do Cubatão,o 

rio que corta essa área. Nas visitas de campo feit-
as na Taboquinha pode-se observar as alterações 
externas feitas pelos moradores , essas alterações 

refletem a grande necessidade de espaço pelas 
famílias. Dos entrevistados, 40% dizem sentir falta 

de ambientes como vanranda, espaço para exercer 
comércio e trabalhos liberais, entre outras ativi-

dades; e 35% dos moradores sentem vontade de 
ampliar alguns ambientes existentes como a sala 

de estar, a cozinha e o quintal.

1) ADIÇÃO DE COBERTURA 2) ADIÇÃO DE ALVENARIA 3) ACESSO PELO QUINTAL 4) CONSTRUÇÃO NO 1 PAV.

c o n j u n t o  s e m 

n o m e  (pré-existente)

E SE TODOS OS MORA-
DORES AMPLIASSEM OS 
QUINTAIS?

E SE TODOS MORA-
DORES DO TÉRREO 
DECIDISSEM AMPLIAR?

E SE OS MORADORES DO 
1ª PAVIMENTO DECIDIS-
SEM AMPLIAR?

PLANTA DE URBANIZAÇÃO 

O PROJETO PADRÃO DO QUINTAL  E AS AD-
APTAÇÕES REALIZADAS PELOS MORADORES

Os quintais dos blocos de dois pavimentos do PAC 
Taboquinha tem o objetivo de possibilitar a perme-
abilidade do lote e o uso dessa área como espaço 
comum de socialização para a família ou área de 

serviço.  Mas o que tem acontecido é a transfor-
mação desse espaço para a criação de novos cô-

modos. Essas expansões comprometem  a ventilação 
da cozinha, do banheiro e dos quartos. 

As áreas dos quintais não foram designadas para 
tal, mas está sendo feita através da autoconstrução 

pelos moradores. 
A falta de adaptação imediata das famílias nos 
apartamentos podem também justificar o quintal 

como um equilíbrio para a situação, mas na prática 
o quintal só serve parcialmente ou temporaria-

mente. É praticamente impossível não conjecturar 
que as famílias não sintam-se impelidos em ex-

pandir as casas devido a pequena área útil de 39 
m2 dos apartamentos. Após a visita de campo na 

comunidade, foram classificados quatro tipos de 
intervenções nos sobrados (das mais simples até as 

mais severas): 1) Adição de cobertura em frente ao 
sobrado; 2) Adição em alvenaria em frente ao sob-
rado; 3) Acesso lateral pelo quintal; 4) Construção 

no primeiro pavimento
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v e r e q u e t e

(pré-existente)
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Em geral, é importante que a decisão de interceder em uma 
determinada gleba não fique restrita aos limites do terreno , 

mas sim, na qualificação através da urbanização dos em-
preendimentos habitacionais .

A escolha da área para a intervenção pertence a uma ma-
deireira exportadora e atualmente encontra-se subutilizado. 
Ao lado, está localizado o Conjunto Mestre Verequete,  que 

foi uma das primeiras moradias entregues pelo programa do 
PAC. A gleba da madeireira exportadora chamou atenção 
devido a grande potencialidade de conexão com a HIS ao 

lado, agregaria valor a área e facilitaria a dinamica dessa 
porção. A metragem do terreno é de 80m x 151m totalizan-

do 1.2 há de área. 



OCUPAÇÃO DAS QUADRAS

A ocupação das quadras nas áreas habitacionais geralmente 
são feitas em larga escala e não contam com a mescla de 

usos, atividades e grupo sociais, isso cria uma enorme defi-
ciência para a área. A criação de áreas comerciais deve ser 
estimulada nos conjuntos habitacionais. Atrelado a isso está a 
qualidade da boa inserção urbana que passa pela equação 
entre custo do terreno e garantia da qualidade de vida das 

pessoas. A área de inserção da proposta será feita em um 
terreno subutilizado.
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01 GLEBA E ELEMENTOS DEFINIDOS 02 PRIMEIRAS DIRETRIZES 03 ORGANIZAÇÃO DOS FLUXOS 04 DESENHO GERAL DAS QUADRAS

madereira 
exportadora

area de APP

respeito a área de APP como 
áreas verdes e de lazer

diretrizes viarias 
do conjunto

criações de vias 
de pedestres

hierarquização viária

criação de 
área institucional

estudo de quadras: lotes de 
sobrado, planta flexível e sem 

planta flexível

1

2

3

HIS com evolução
HIS sem evolução

IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS

A implantação do conjunto considerou o mínimo de gastos com 
a infraestrutura, otimizou sua utilização, diminuiu os impactos 
ambientais da urbanização e conferiu qualidade urbanística 

ao bairro.
A forma como as habitações encontram-se implantadas no 

Mestre Verequete possibilitam a predominância dos ventos ao 
leste. Além dos motivos econômicos que delimitaram o mesmo 
tipo de implantação para a área proposta, essa decisão foi 

reforçada por motivos de conforto. 
Para a proposta, o viário agregará novas vias e manterá 

elementos pré-existentes.

Ao todo, a quantidade de unidades habitacionais atingiu 
o número de 86 UH, entre elas 48 UH sem ampliação e 38 
UH com ampliação e consequentemente uma média de 71 

unidades/ha. Estipulou-se uma média de 3,5 moradores por 
domicílio e obteve-se uma densidade demográfica de 205 

hab/ha. 



PLANTA FLEXÍVEL E A ASSISTENCIA TÉCNICA

A proposta estabeleceu a área mínima ba-
seada na área utilizada pela COHAB-PA, 
mas com alguns ajustes. As HIS pré-existentes 
possuem 39 m² de casa construída e 16 m² 
de quintal, totalizando 55m². Cada morador 
da UH recebe um quintal, porém somento o 
apartamento térreo possui conexão projetual 
com o quintal. 
A autoconstrução pelos moradores justificou 
as decisões projetuais sobre como repensar a 
área de serviço incorporada ao apartamento 
e a possibilidade de ampliação. O progra-
ma conta com dois quartos voltados para a 
face norte, uma cozinha e um banheiro que 
estabelecem a parede hidráulica, uma sala 
desconectada com a cozinha e uma varanda. 
A varanda foi agreagada no programa do 
apartamento como espaço que terá duas 
funções: área de serviço e área de convívio. A 
varanda incorporada no apartamento térreo 
e no 1ª pavimento terá uma conexão muito 
maior e mais justa, beneficiando assim todos os 
mroadores.
A planta evolutiva  terá 49 m² incluindo a 
varanda e 25m² de área expansiva. Para 
reforçar o papel social do arquiteto com as 
comunidades, as plantas evolutivas foram 
pensadas para estarem conectadas com a 
assistencia técnica. 

01 SALA DE ESTAR/JANTAR
02 HALL
03 QUARTO 1
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04 QUARTO 2
05 COZINHA
06 BANHEIRO

LAYOUT COM EXPANSÃO

42    +     7      =     49        
ÁREA CONSTRUÍDAAPTO VARANDA

+ 25      
EXPANSÃO 

= 74        
ÁREA FINAL

1       
2    

3       4       

5       
6       

7       

07 ÁREA DE SERVIÇO/ VARANDA
08 ESCADA

01 SALA DE ESTAR/JANTAR
02 HALL
03 QUARTO 1

04 QUARTO 2
05 COZINHA
06 BANHEIRO

LAYOUT SEM EXPANSÃO

8     

07 ÁREA DE SERVIÇO/ VARANDA
08 ESCADA

01 QUARTO
02 QUARTO

01 COMÉRCIO
02 QUARTO

01 SALA DE COSTURA |SALA DE 
ESTUDO | ESCRITÓRIO
02 QUARTO

01 AMPLIAÇÃO DA SALA
02 QUARTO

1       

2    

1       

2    

Quadra 01

Orla 

AA
AA

BB

BB

Densidade : 250 hab/ha
Tipologias: Planta com expansão/ sem expansão (ambas com 
dois dormitórios)
Número de renques: 6 
Número de pavimentos: 2
Área da UH:  com expansão 49 m² + 25 m² 
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CUSTO x QUALIDADE 

A preocupação com a redução de custos na entrega 
do empreendimento é discutida por arquitetos e en-
genheiros que defendem medidas como: redução do 
padrão de acabamento, estandardização das uni-
dades, mudanças no Código de Obras para torná-
los mais flexíveis, combate a especulação imobiliária 
e viabilização do acesso à periferia (ARANTES, 
2004). Segundo Maricato (1982, p. 53):
De acordo com Barros (2012), a imensa lista de fal-
has dos projetos por não considerarem as questões 
ambientais e socioculturais prejudicam a qualidade 
do produto final. Sobretudo pela desconsideração 
de condicionantes que guiam os princípios de sustent-
abilidade socioambiental e que deveriam, em colab-
oração, permear o projeto urbano-arquitetônico a 
partir do entendimento das pessoas e do lugar.
COBERTURA

A telha especificada para o projeto foi a telha tér-
mica colonial PUR. As principais vantagens da apli-
cação das telhas metálicas com isolamento térmico 
em edificações são:
 • Excelente isolamento térmico;
 • Enorme economia na aquisição do sistema de 
climatização;
 • Excelente acabamento interno (telha forro);
 • Superior resistência mecânica;
 • Redução no consumo de energia / mensal; 
• Resistência ao fogo - classe R1 conforme ABNT 
MB1562 – uma vez retirada a chama se extingue 
em 3 a 4 segundos.

FACHADA 02

FACHADA 01

CORTE AA

Quadra 03 Quadra 03

MÉTODO CONSTRUTIVO

O bloco de dois pavimentos e a ampliação 
serão construídos e conectados pela mesma 
fundação, ou seja, haverá pilares no espaço 
para a futura ampliação. As vigas não serão 
entregues prontas, mas terão os arranques 
encapados e protegidos por questões de segu-
rança para que possam receber a futura viga. 
A estrutura estará pronta para receber o outro 
pavimento.

DET 01

DET 02

DET 02 - COM TESTEIRA

DET 03



COBOGÓ

O Cobogó é um elemento que agrega 
qualidades estéticas e funcionais. O el-
emento vazado permite que a fachada 
fique fechada e ao mesmo tempo garante 
a entrada da luminosidade e do ar. Além 
da função estética, o Cobogó é um grande 
aliado na economia de energia, uma vez 
que filtra o sol. Para o projeto foi escolhido 
o Cobogó cerâmico com a superfície crua. 

EMPARELHAMENTO DE TIJOLO

O uso de tijolos maciços foi pensada da mes-
ma forma do Cobogó, como alternativa ao 
enclausuramento da escada, optou-se por 
mantê-la completamente ventilada, exce-
to na direção do caixa d’água, onde ela 
será composta por tijolos maciços. Entre os 
tijolos maciços e os emparelhados, haverá 
uma transição no qual os tijolos irão fechar 
gradualmente até a vedação completa.
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CORTE BB 

elemento vazado cobogó cerâmico 
bruto 18x18x9

moldura em estrtura metálica

elemento vazado cobogó cerâmico 
bruto 18x18x9

moldura em estrtura metálica

testeira em concreto armado 
impermeabilizado rebocado e 

pintado de branco

vigas e pilares em concreto 
pré-fabricado

laje alveolar pré-moldada

cobertura telha térmica

fachada revestida com  
cobogó  cerâmico bruto 

18x18x9

fachada revestida com em-
parelhamento de tijolos  

calha e testeira em concreto

Quadra 03 Quadra 01

AXONOMETRIA | RENQUE SEM PLANTA EVOLUTIVA AXONOMETRIA | RENQUE COM PLANTA EVOLUTIVAAXONOMETRIA | PÓRTICO DE ENTRADA

soleira metálica em nível com  o 
piso do corredor

verga metálica

emparelhamento de tijolos

012

molduras para as janelas em 
concreto

emparelhamento de tijolos maciços

molduras para as janelas em 
concreto

parade de tijolos maciços

isotelha colonial PUR 
100x175 mm esp: 40mm
testeira em concreto armado 
impermeabilizado rebocado e 
pintado de branco

escada metálica
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ORLA NA ÁREA DE APP

A orla do conjunto pertence a uma faixa 
de domínio de APP. A legislação ambiental 

estabelece que essas áreas devam ser man-
tidas como áreas permeáveis non aedificandi 

no entorno do rio, permitindo assim, a ma-
nutenção do seu movimento natural no período 
menos e mais chuvosos. A proposta do projeto 

é potencializar a orla como espaço público 
para diferentes faixas etárias para que não 

se tornem faixas de vias marginais e para que 
atendessem os pescadores locais através da 

plataforma para o acesso aos barcos localiza-
dos na porção loeste da orla


