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RESUMO 

 

Neste trabalho serão analisadas arquiteturas que tem como principais 

conceitos mobilidade, flexibilidade e compactação. A partir desta análise a proposta 

é elaborada para um cliente com perfil específico, sendo uma pessoa que mora 

sozinha.  

A idéia surge pela percepção nas últimas décadas das novas tendências 

comportamentais, estas transformações sociais são demonstradas e devido a elas 

verifica-se a necessidade da reconfiguração dos espaços de habitar para estes 

novos modos de vida.  

O trabalho apresenta o contexto histórico da habitação e suas transformações 

ao longo do século XX. Discute - se também como a habitação atualmente tem ou 

não sido repensada em função das tendências de mobilidade, flexibilidade e 

compactação, considerando estes conceitos bases para uma formulação do projeto 

que tem por objetivo ser um projeto personalizado atendendo ao programa 

estabelecido pelo cliente determinado. 

 

Palavras Chaves: casa-equipamento, compactação, atividades diárias, flexibilidade, 

mobilidade, novas formas de habitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In this work will be analyzed architectures that he/she has as main concepts 

mobility, flexibility and compacting. Starting from this analysis the proposal is 

elaborated for a customer with specific profile, being a person that lives alone. 

 The idea appears for the perception in the last decades of the new tendencies 

behaviors, these social transformations are demonstrated and due to them the need 

of the reconfigures of the spaces is verified of inhabiting for these new life manners. 

     The work presents the historical context of the house and their 

transformations along the century XX. It also discusses as the house now has or it 

has not been rethought in function of these tendencies, considering these theoretical 

facts for a formulation of the project that has for objective to be a personalized project 

assisting to the established program for the certain customer.   

 

Key-words: house-equipment, daily compacting, activities, flexibility, mobility, new 

forms to inhabit. 
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INTRODUÇÃO  

 

O objetivo deste trabalho é propor uma unidade habitacional mínima móvel 

definida como casa equipamento. A casa equipamento é uma alternativa para 

atender as transformações que os modos de vida e modos de habitar sofreram ao 

longo dos anos. Esta unidade habitacional terá dimensões mínimas atendendo de 

forma racional as necessidades do seu cliente  

O perfil do morador é uma pessoa solteira que necessita se locomover 

frequentemente como profissionais liberais, pesquisadores, cientistas entre outros. A 

unidade prevê o conforto para a realização das atividades diárias compactando os 

equipamentos. A mobilidade desta unidade habitacional também será discutida, pois  

verificamos que atualmente existe demanda de consumidores para um espaço com 

características móveis proporcionando que uma pessoa se locomova como resultado 

de livre escolha. 

Vamos discutir a necessidade de atualização e avaliação destes novos modos 

de vida para adequação de um equipamento que atenda as condicionantes impostas 

por estas transformações. Os conceitos principais serão de racionalizar os espaços 

e agrupar os equipamentos para integrar as funções como área molhada e higiene 

(preparação de alimentos, banheiro); área de repouso; área de convívio, estocagem, 

área compactada para infra  estrutura – (energia elétrica, solar, hidráulica e esgoto).  

No programa o objetivo é criar espaços integrados possibilitando as 

atividades descritas como trabalhar, dormir, fazer refeições e o lazer. A habitação 

mínima móvel é uma nova forma de repensar a habitação para os grupos 

contemporâneos. 

Primeiramente serão analisados os hábitos contemporâneos e suas 

condicionantes para melhor atender este público específico. 

  Diferente do modelo imposto pelo mercado imobiliário, que atende a maioria 

da população oferecendo o tradicional espaço compartimentado de três quartos, 

sala, cozinha, banheiro para a família nuclear, e oferecendo poucas alternativas para 

este público específico; a casa equipamento é uma alternativa de habitação que  

satisfaz seu determinado morador estudando adequadamente suas necessidades 

para sua elaboração. 

Visualizamos esta baixa oferta pelo mercado imobiliário, entendemos, 

portanto que há demanda habitacional para este público. 
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  Apesar da compactação do mobiliário e o racionalizado uso da unidade 

habitacional; as atividades estarão dispostas de modo flexível e atendendo todas as 

condicionantes impostas no projeto. Estas pessoas que também faz da sua 

residência o seu escritório precisa de um espaço flexível atendendo, portanto 

adequadamente aos usos previstos. 

O capítulo 1 apresenta um levantamento teórico investigando as 

transformações em que o espaço habitável vem sofrendo a partir do Movimento 

Moderno.Esta é uma discussão dos principais conceitos que serão usados no 

projeto como mobilidade, flexibilidade e compactação. 

No segundo capítulo trataremos das modificações da sociedade e do 

surgimento dos novos grupos demonstrando a importância de uma nova proposta 

para estas novas estruturas familiares. 

No terceiro capitulo elaboramos leituras projetuais com base nos principais 

conceitos estudados elegendo projetos com características arquitetônicas que 

venham de encontro com as questões teóricas aqui abordadas .No último capítulo 

apresentamos estudos projetuais para uma unidade habitacional mínima móvel 

atendendo as necessidades do habitante em relação ao programa em um espaço 

reduzido por meio de esquemas quanto aos conceitos estudados.  
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1. TRANSFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS DA HABITAÇÃO NO SÉCULO XX - XXI 

 

Pontuaremos neste capítulo algumas mudanças significativas que ocorreram 

na habitação durante o movimento moderno até os dias atuais. Apresentaremos 

diferentes soluções espaciais junto a uma critica na configuração do espaço atual 

em habitações constituídas na sua maioria para uma parcela representativa da 

sociedade que é a família nuclear. 

  A habitação concebida no final do século XX tem em seus espaços privados 

raízes no modelo proposto pelo Movimento Moderno europeu da primeira metade do 

século. A concepção da habitação nos países capitalistas foi ao longo de todo o 

nosso século marcada pelas realizações européias das primeiras décadas que se 

seguiram à primeira Guerra Mundial (TRAMONTANO, 1993). 

  Foi no período compreendido entre as duas Guerras Mundiais, na Europa, 

que a arquitetura teve significativa reflexão e inúmeras propostas o que determinou 

a consolidação do Movimento Moderno. 

  Anterior as Guerras houve a Revolução Industrial e com seu processo de 

industrialização gerou a classe denominada burguesia, se apresentando como um 

grupo social privilegiado deste período, e a habitação seria para este grupo 

considerado como êxito social, lugar da existência da família, elemento de fixação do 

homem e, portanto objeto de investimento. Houve também o surgimento do grupo 

social menos privilegiado economicamente que foi o proletariado. 

 Nestas habitações burguesas os cômodos como quartos e salas são os mais 

valorizados e volta-se para a fachada principal, os banheiros, cozinhas e quartos de 

empregados são considerados espaços de rejeição. Estes cômodos esperaram a 

ação dos higiênistas do final do século XIX para merecer a atenção dos arquitetos, e 

assumir um papel importante dentro do programa da habitação. 

  No século XIX a cozinha urbana burguesa vai progressivamente equipar-se 

com utensílios e móveis tornando-se o centro nervoso da habitação, mas ainda não 

fazia parte dos seus cômodos representativos. Ela possuía poucas aberturas e 

muitos odores e, portanto deveria ser isolada do restante da habitação. Como era 

mal ventilada e suja, os higienistas apontaram como uma das causas das epidemias 

como por exemplo a tuberculose. A partir destas críticas a cozinha começa a sofrer 

modificações. Somente com a invenção de materiais como os
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esmaltados e da pintura brilhante impermeável na virada do século XX, acontecerá a 

metamorfose da cozinha em laboratório. 

Segundo Tramontano (1993) esta configuração consolida a tripartição 

burguesa da habitação (espaços sociais, espaços de serviço considerados espaços 

de rejeição e espaços íntimos). Existia também o desejo de separação entre interior 

[família-segurança] e o exterior [estranho – perigoso], devido ao pavor da sociedade 

burguesa às rebeliões populares. 

  O grupo de proletariados que surgiram ao longo do século XIX, vivia em 

casas de aluguel com a finalidade de atender a um grande número de operários que 

eram atraídos para as cidades pelas indústrias. Isso provocou um crescimento 

acelerado da população e um processo desordenado de urbanização. Estas 

habitações eram diferentes das habitações burguesas, e no geral se apresentavam 

insalubres, mal ventiladas e iluminadas. Os operários reivindicavam aumento de 

cômodos por família para garantir um pouco de privacidade. Estas péssimas 

condições de higiene, e o superpovoamento em que viviam as classes populares, 

contribuirão para atuação da classe dominante frente a problemas sociais que eram 

cada vez mais ameaçadores. Houve a partir destes acontecimentos e durante a 

Guerra uma política de intervenção do Estado para cobrir o déficit habitacional e 

substituir os cortiços operários do séc. XIX. Neste momento foram repensados os 

métodos de construção, pois os métodos anteriores à primeira Guerra não eram 

eficientes para esta nova demanda. Surge a idéia de produção em série e de 

industrialização desta nova arquitetura. Fabricar habitações como se fabricam 

automóveis permitirá a redução do preço dizia Lê Cobusier. A habitação mínima 

deve ser produzida por métodos industriais, ser acessível financeiramente aos 

operários. 

  Em meio a essa realidade surgiram as primeiras reflexões sobre a 

racionalização da cozinha nos anos antes a segunda Guerra, durante os quais a 

idéia de emancipação feminina se propagou no seio do movimento social democrata 

e sindical. 

Um exemplo de cozinha no pós-guerra realizada a partir destes pensamentos 

é a cozinha de Frankfurt. Foi desenvolvida para edifícios multifamiliares e já se 

apresenta em uma nova localização na planta da unidade habitacional com um 

desenho inovador para as unidades do conjunto Frankfurt. A concepção destas 

cozinhas fazia parte de um processo de otimização, mecanização e higienização. A
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cozinha se tornará o núcleo de toda a unidade e se apresenta contígua ao espaço 

de convívio, pois considera-se que a mãe da família é a encarregada das tarefas da 

casa, se diferenciando da casa burguesa, na qual o funcionamento previa a 

presença de empregados e a distribuição interna era pensada propositalmente para 

separarem empregados de patrões. 

Nesta nova cozinha o espaço constitui o centro do espaço doméstico, e suas 

funções foram meticulosamente analisadas pela arquitetura Grete Schut-Lihotzky no 

sentido de reduzir ao mínimo necessário sua área e contribuir para a diminuição do 

tempo gasto com serviços domésticos. Estes estudos feitos por Grete Schut-

Lihotzky, membro da equipe do arquiteto Enerst May, foram realizados para a 

prefeitura de Frankfurt e também serão trabalhados mais tarde e repensados na 

União Soviética. A partir desse conjunto de observações foram realizados milhares 

de cozinhas para as unidades de habitação do conjunto em Frankfurt. 

 Em um livro, de Christine Fredericks tratou de aspectos técnicos da 

habitação como os diagramas de circulação no interior da cozinha demonstrando 

que a organização racional dos equipamentos pode economizar gestos, idas e 

vindas no decorrer das atividades domésticas. Estes estudos despertaram a idéias 

da cozinha americana, que é um móvel projetado como um equipamento, 

padronizado e racional que atenda a todas as atividades desenvolvidas na cozinha 

de maneira que otimize o tempo proporcionando conforto aos seus usuários.    

 

Figura 1: Projeto de Cozinha armário /Comitê da Construção do Conselho Econômico da URSS, 
1928 - Cozinha de Frankfurt. 
Fonte: (CALHEIROS, 2006 p.40). 
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A preocupação de redução ao mínimo necessário irá reger a concepção de 

toda casa moderna: 

Qualquer fração de espaço que não seja efetivamente 
habitada, dimensionada para um ato humano preciso, só poderá 
perturbar a percepção do espaço e a clareza das sensações 
(ARGAN, p.80 apud TRAMONTANO, 1993, p.56). 

 

Esta busca pelo mínimo necessário aconteceu também por fatores 

econômicos, a partir de 1929, impostos pela crise econômica mundial. 

Nesta época as superfícies habitáveis dos novos apartamentos de 65m ² para 

uma sala, dois quartos substituíam os habituais 75m². Na Frankfuter Kuche o mesmo 

programa de sala, dois quartos medirá 43m² com uma média de 10m² por ocupante. 

Estas reduções exigiam a produção de vários elementos móveis como portas de 

correr, mesas dobráveis ou sobre rodízios, camas escamoteáveis e armários 

embutidos. Estes mobiliários se constituem em equipamento doméstico quando 

assumem o papel de finalizar a definição do espaço, e assim contribuíram para o 

máximo aproveitamento dos espaços. 

 Hoje, a arquitetura da habitação defende aspectos formais, funcionais e 

construtivos que foram herdados do Movimento Moderno do entre - guerras, 

adotando-se até hoje como padrão viável e suficiente.  

No Movimento Moderno foi à primeira vez na história da Arquitetura em que a 

habitação e sua construção serão sistematicamente repensadas, projetados e 

construídos em larga escala. Foi neste período que se coloca a questão de redefinir 

o papel do arquiteto como gerenciador de todo o processo. 

As cidades foram muito devastadas na segunda Guerra Mundial e o esforço 

desta reconstrução contribuiu para disseminar e consolidar os aspectos mais 

elementares e convenientes do Modelo Moderno como a desierarquização dos 

espaços internos, a redução de áreas úteis, a um suposto mínimo necessário. 

Atualmente, grande parte dos estudiosos da habitação aponta como causa de 

todos os males a consagração do arquétipo moderno da habitação para todos. Era 

um habitat considerado universal, baseado em uma concepção biológica do 

indivíduo a qual desconsiderava a cultura e os costumes regionais de cada grupo 

social. E ainda é este arquétipo moderno da habitação para todos feitos para a 

família nuclear com os princípios da repartição burguesa oitocentista que vem sendo 
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reproduzido em todo mundo de influência ocidental, durante todo o nosso século, 

com pequena variação local. 

 O desenho das unidades habitacionais permanece aproximadamente os 

mesmos com uma redução da superfície total. Este modelo, segundo Tramontano 

(1993) nasceu da conscientização crítica dos arquitetos da época, que a habitação 

deveria ser revista, do porão ao sótão em função aos novos modos de vida de então 

e da nova configuração do grupo doméstico padrão a família nuclear. 

E neste início de século podemos estar assistindo a uma nova revolução, nos 

modos de produção, de comunicação, de nova constituição familiar e da 

compreensão do mundo que influência os costumes e modos de vida das pessoas. 

Necessita-se, portanto de uma nova reflexão sobre a espacialidade e configuração 

da habitação para esta nova sociedade contemporânea. 

 

1.1  ARQUITETURA COMO BEM DE CONSUMO 

 

Segundo Galfetti (1997) atualmente a casa é considerada um bem de 

consumo e é, portanto uma arquitetura-mercadoria e esta sujeita a umas regras de 

mercadologia. São analisadas as características para atraírem compradores e 

facilitar as vendas. Então esta elasticidade da oferta imobiliária se deve em grande 

parte as condicionantes econômicas que a configuram. 

 Para aquisição da casa são analisadas além das necessidades presentes, as 

futuras e, portanto incertas. Nestas reflexões para adquirir uma casa estão contidas 

uma série de fatores alienados da própria arquitetura como, por exemplo, a 

localização, o pagamento, na qual a riqueza espacial da própria casa pode ser um 

fator de segunda ordem. 

Alguns fatores representam um impedimento para a evolução doméstica 

como a reflexão no mercado imobiliário de como quer viver as pessoas e a falta de 

um cliente real. O mercado imobiliário prefere por medida de segurança a repetição 

pura e simples do princípio espacial compartimentado da casa burguesa do séc. XIX. 

Estas estatísticas obsoletas para solução de espaços para a família padrão em 

relação à evolução dinâmica da sociedade se diferenciam do trabalho do arquiteto 

perante o seu cliente na qual o arquiteto irá materializar seus sonhos domésticos. 

São escassas as possibilidades de experimentação da casa, na qual se 

reduzem os aspectos do interior doméstico.  
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“A evolução da célula doméstica está intimamente ligada à evolução dos modos de 

vida “(GALFETTI, 1997, p.10)”“. 

O setor imobiliário é atrasado em relação à dinâmica condição social. A oferta 

atualmente que é baseada em um protótipo familiar padrão-família nuclear não 

condiz com a realidade total constituída por constantes fluxos de novos habitantes 

de diversas culturas e uma diversidade de agrupamentos sociais, o desenvolvimento 

das tecnologias de informação.  

Surgem na segunda metade do século propostas que questionam os modelos 

vigentes e buscam uma reação ativa do público, não sempre tão positiva como no 

futuro e ao examinar estas experimentações ao redor da célula doméstica os 

conceitos que marcarão as linhas da evolução são flexibilidade, mobilidade e 

tecnologia. 

 

1.2 HABITAÇÃO MÓVEL 

 

A habitação móvel é uma arquitetura flexível que é transportada facilmente 

sem que suas funções sejam prejudicadas com a mobilidade, e na maioria das 

vezes ela se apresenta com um porte pequeno, volume e peso reduzidos. 

Este tipo de construção pode ser encontrado em uma história remota, como 

nas estruturas nômades dos árabes ou acampamentos militares romanos. A partir da 

segunda metade do século 20, experimentações sobre a habitação móvel se 

intensificam. 

Segundo Echavarria (2006, p.12) essa habitação constitui-se de forma 

inteligente, capaz de reagir e interagir com as crescentes mudanças sociais e 

culturais, territórios incertos, cidades complexas e limites imprecisos, onde suas 

aplicações e usos são diversos como moradias para comunidades rurais ou 

situações emergenciais. São arquiteturas de materiais leves, resistentes e fáceis de 

transportar, sendo colocada e recolocada, mudando de lugares, alterando  

constantemente a paisagem construída. 

 

“Sem dúvida a mobilidade de qualquer natureza, empreendida 
por uma pessoa como resultado de livre escolha, pode livrá-la de 
muitas das pressões e tensões cotidianas, pode abrir-lhe novos 
horizontes, pode devolvê-la a natureza, pode até mesmo ajuda-la a 
escapar. Pelo menos essa pessoa escapa com conforto”, (WILSON, 
1967 p.218 apud CABRAL, 2001 p. 160). 
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Quando se agravaram os problemas habitacionais no Pós Guerra, em vários 

países, utilizou-se da pré-fabricação para a produção em massa de habitações. Nos 

Estados Unidos a partir da década de 60 se destacou a Móbile Homes que eram 

casas móveis e transportáveis. 

Mesmo antes da Guerra, a indústria americana fez protótipos como o Aerocar 

desenhado por Glenn Curtiss (1919-1928 carregado pelo Ford Model-t) e o 

Airstream Clipper(1936). 

 
         Figura 2: Móbile House sendo transportada 
         Fonte: (CABRAL, 2001, p.212) 

 
 

 
Figura 3: Bloco da cozinha sendo transportado-Jean Prouve 
Fonte: (GALFETTI, 1997, p.16) 
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Foi a partir então da década de 60 que começam a surgir reflexões sobre 

arquitetura móvel, impulsionando o desenvolvimento de revolucionários meios de 

transportes e de comunicação devido ao período de grande expansão econômica e 

tecnológica que se encontravam os países de primeiro mundo já passado o 

traumatismo da segunda Guerra Mundial. 

Neste período arquitetos do grupo Archigran, Kisho Kurokawa, Eduard 

Bohtlink, por exemplo, vão tratar deste tema. 

O arquiteto Kisho Kurokawa fez o projeto Nakagin Capsule Tower que é 

composto por 144 cápsulas, construído no centro da cidade de Tókio. As cápsulas 

são constituídas de um espaço mínimo e são independentes. Chegam ao local da 

obra prontas, resultado da seriação da devido a sua produção industrial. 

Cada cápsula é composta por um banheiro, uma cama, uma mesa para 

trabalhar, telefone, armário e equipamento de áudio. É destinada a executivos que 

vivem na periferia ou profissionais liberais. 
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      Figura 4: Corte – Estrutura da Torre 
      Fonte: (GALFETTI, 1997, p.119) 
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     Figura 5: Vista do edifício 
     Fonte: (GALFETTI, 1997, p.119) 
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Figura 6: Vista do interior da cápsula - entrada da cápsula, entrada para o banheiro e 
estocagem. 
Fonte: (GALFETTI, 1997, p.120) 
 

 
Figura 7: Vista da mesa para trabalhar, estocagem equipamentos. 
Fonte: (GALFETTI, 1997, p.120) 
 

Possui uma torre central onde as cápsulas são colocadas por quatro pontos 

de ancoragem e podem ser removidas ou trocadas com facilidade sem afetar o 

restante do edifício. Apesar das condicionantes do projeto ser na maioria fixas, o 

projeto garante uma flexibilidade ao usuário permitindo a escolha dos acabamentos 

interiores, as cores de certos equipamentos e variantes como diferentes posições de 

entrada, janelas e layout interno. (localização dos equipamentos). 

Outro projeto dessa natureza foi desenvolvido pelo arquiteto Eduard Bohtlink. 

Markies é uma habitação móvel e extensível, com dimensões de 2 metros de largura 

por 4,5 metros de comprimento, mas quando chega ao seu destino esta área e 

triplicada. A mobilidade se faz pelo engaste em um automóvel, pois possui eixo e 
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rodas próprias e pode ser definida como reboque. Possui toldos retráteis que baixam 

até a altura desejada quando as paredes laterais estão abertas. 

O espaço interno se divide em 3 zonas. As zonas laterais se dividem em área 

de estar com cobertura transparente que ao ser levantada libera o espaço para se 

transformar em um terraço, e no outro lado está o dormitório. Na zona central possui 

a área de serviços com cozinha, banheiro e espaço para refeições. O espaço interno 

foi projetado de modo a permitir uma flexibilidade que integra todos os elementos 

necessários (armários, bancos camas, geladeiras, cozinha e banheiro). 

 

            Figura 8: Markies ,planta baixa, elevações e vistas 
            Fonte: (QUADERNS, 2000, p.139) 
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                                 Figura 9: Vista da habitação portátil extensível 
                                 Fonte: (QUADERNS, 2000, p.139) 

 

 
 Figura 10: Vista do interior 
 Fonte: (QUADERNS, 2000, p.139) 

 

 
Figura 11: Markies fechado e compactado 
Fonte: (QUADERNS, 2000, p.138) 
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 Figura 12: Markies abrindo-se 

                             Fonte: (QUADERNS, 2000, p.138) 

  

 
  Figura 13: Markies já aberta e com sua área triplicada 

                              Fonte: (QUADERNS, 2000, p.138) 

 

 
No grupo Archigram, os projetos foram idealizados com fundamentos em 

idéias e princípios relacionados com as transformações provocadas pelos novos 

sistemas de transportes, pelos novos sistemas de comunicações e pelas novas 

tecnologias eletrônicas, buscando garantir a adaptabilidade dos espaços a 

exigências naturais da evolução rápida de sociedades e de tecnologias que estas 

sociedades desenvolvem. O conceito de habitação móvel ou cápsulas de morar foi 

amplamente pesquisado pelo grupo. Investigaram possibilidades para a produção 

arquitetônica industrializada, na qual permitiria oferecer ao mercado unidades 

econômicas, ergonômicas, compactas e de fácil transporte. 

Segundo Silva (2008) para este grupo o espaço de morar era visto como um 

dispositivo onde o proprietário poderia levar para qualquer lugar desejado, e as 

cidades eram vistas como maquinarias onde o viajante pudesse plugar ou inserir a 
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sua unidade habitacional definidas por eles como células de morar ou cápsulas de 

morar. 

Estas cápsulas segundo Cabral (2001) que foram projetadas pelo integrante 

do grupo o arquiteto Peter Cook, foram criadas com um olhar para o futuro, 

constituídas a partir da idéia de máquina de morar, pré - fabricadas e com elevado 

grau de sofisticação tecnológica. 

Estas unidades eram partes de edifícios residenciais no projeto de uma 

cidade construída a partir de uma mega estrutura que era chamada de Plug in City. 

Estes edifícios eram torres constituídas por estas cápsulas unitárias feitas de 

matérias leves. 

 

 
Figura 14: Peter Cook, Plug-In City 
Fonte: http://www.rizoma.net/interna.php?id=186&secao=anarquitextura  

Acessado em 20/03/2008 

 

Outro arquiteto integrante do grupo David Grenne projetou o Living Pod 

Project. Uma casa com estrutura móvel e independente de qualquer localização, e 

poderia se transformar em uma casa trailer.   
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  Figura 15: David Greene, Living Pod 
  Fonte: http://www.rizoma.net/interna.php?id=186&secao=anarquitextura  

  Acessado em 22/03/2008 

 

 
  Figura 16: Living Pod Project, David Greene 
  Fonte: http://www.rizoma.net/interna.php?id=186&secao=anarquitextura  

  Acessado em 22/03/2008 

 

A mobilidade pode ser permanente ou constante como no projeto do arquiteto 

Kacev Wong que criou em Hong Kong. É uma casa móvel transportada por um 

triciclo. A pequena casa possui uma biblioteca e uma mesa para escrever. 
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                 Figura 17: Vista da casa triciclo 
                 Fonte: http://rodrigobarba.com/blog/tag/tricicleta/ 
                 Acessado em 22/03/2008 

 

 
           Figura 18 e 19: Vista da casa triciclo 
           Fonte: http://rodrigobarba.com/blog/tag/tricicleta/ 
           Acessado em: 22/03/2008 

http://rodrigobarba.com/blog/tag/tricicleta/
http://rodrigobarba.com/blog/tag/tricicleta/
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                     Figura 20: Vista da casa triciclo 
                     Fonte: http://rodrigobarba.com/blog/tag/tricicleta/ 
                     Acessado em 22/03/2008 

 

O projeto do The Futuro House foi desenvolvido por Matti Suuronen em 1968. 

A casa completamente construída em plástico, era um material novo e barato 

naquele período, podia acomodar 8 pessoas. Foi planejada para ser construída em 

grandes quantidades barateando os custos de produção e fácil de transportar, pois 

era muito leve, e era facilmente transportável por helicóptero. Mas devido ao 

aumento do petróleo, o custo da unidade ficou inviável e foram construídas apenas 

20 casas. 

 

 
                                Figura 21: Vista da Casa do Futuro 
                                Fonte: http://humptydumpty.website-lab.com/2005/08/05/futuro-flashback/ 
                                Acessado em: 22/03/2008 

 

http://rodrigobarba.com/blog/tag/tricicleta/
http://humptydumpty.website-lab.com/2005/08/05/futuro-flashback/
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      Figura 22: A casa do Futuro sendo transportada 
      Fonte: http://futuro-house.net/index.html 
      Acessado em 22/03/2008 

 

 

1.3 CONCEITO-FLEXIBILIDADE, MOBILIDADE E COMPACTAÇÃO 

  

A flexibilidade Segundo Galfetti (1997) se entende como uma liberdade que 

possibilita modos de vida diversos e existem dois tipos de flexibilidade a inicial e a 

permanente. A flexibilidade inicial é aquela que permite à possibilidade de oferecer 

escolha anterior a ocupação da casa, onde há a participação do habitante e do 

responsável pela criação na sua concepção. 

A flexibilidade permanente corresponde à possibilidade de modificação do 

entorno ao longo do tempo e pode ser subdividida em três conceitos básicos: 

mobilidade, evolução e elasticidade. 

A mobilidade permite uma rápida modificação dos espaços, a evolução supõe 

a modificação a longo prazo e a elasticidade corresponde à modificação da 

superfície. Como exemplo pode ser a movimentação de paredes móveis, estruturas 

leves, mesas dobráveis entre outras soluções de superfície. A mobilidade permite 

casas evolutivas, adaptadas à evolução da família, possibilitando que o interior da 

casa se transforme. Este movimento pode ser apenas interno, através do mobiliário 

ou mesmo mobilidade total como as casas conteiners ,as móbile -homes ou as 

autocaravanas. Esta desvinculação entre casa e lugar pode se tornar um paradigma 

na busca pela liberdade doméstica. 

A progressiva produção tecnológica da casa permite esta flexibilidade, 

resultado também de experimentação doméstica. A industrialização e pré-fabricação 

e a produção em série são procedimentos adotados na arquitetura moderna para 

garantir estas qualidades. 

http://futuro-house.net/MyPages/Humor/humor.html
http://futuro-house.net/index.html
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Na sociedade contemporânea a flexibilidade é uma característica essencial do 

projeto arquitetônico, pois os padrões de comportamentos e os grupos familiares 

apresentam uma diversidade cada vez maior. 

A mobilidade é uma das características que permite considerar uma peça de 

mobiliário flexível. Com esta característica a peça ganha a possibilidade de ser 

deslocada facilmente pelo espaço doméstico, recombinando-se a outras peças e 

equipamentos ou levando sua função a outros pontos da habitação. A inserção de 

rodízios e materiais leves para garantir um baixo peso físico, contribui para a 

materialização deste conceito. 

A modulação dimensional, facilidade de manuseio, montagem e 

desmontagem de uma peça de mobiliário, são dados primordiais na reconfiguração 

do espaço. Analisando do ponto de vista ambiental segundo Tramontano e Nojimoto, 

o caráter flexível de uma peça do mobiliário é extremamente importante, pois 

permite que ela proporcione maior número de usos, aumentando a sua vida útil e 

garantindo que seu tempo de descarte será mais longo. 
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                           Figura 23: Flexibilidade-Inserção de blocos em qualquer arquitetura 

              Fonte: (MUNARI, 2002, p.171) 

 

O conceito de compactação na habitação vem sendo estudado há décadas, e 

insere-se no tema do segundo congresso do Ciam¹, que foi a habitação mínima. 

Neste congresso discutiu-se que as construções devem ser racionalizadas, 

mas também o comportamento dos habitantes dentro das residências deve-se tornar 

racional. 

 

 

 

 

________ 

¹ Ciam – Congresso Internacional de Arquitetura Moderna que aconteceu em Frankfurt em 1929.  
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 Gropius dirá que a cozinha deve ser concebida para simplificar ao máximo o 

trabalho doméstico e que a mobília não deve imitar o mobiliário burguês, mas devem 

ser concebidos em função de uma manutenção simples. Na habitação mínima os 

arquitetos deveriam buscar o inverso da tripartição burguesa na qual a área de 

serviços era afastada da casa. 

Esta reunião previa uma solução para o empobrecimento generalizado da 

população pós-guerra e para o déficit habitacional, ocasionado por elas, permitindo 

então casas econômicas para atingir a nova demanda populacional. 

Na compactação de equipamentos, existem estudos da acumulação de 

serviços em blocos. A proposta foi de compactar todos os equipamentos em uma 

unidade habitacional mínima, com a intenção de liberar espaço do usuário para o 

convívio e possibilitar a intervenção conforme suas necessidades. 

Surge também o desejo de reduzir as tarefas domésticas e repensar os 

espaços da casa para converter em áreas lúdicas, facilitado devido a incorporação 

de aparatos tecnológicos. 

Em espaços reduzidos e flexíveis, a inserção de equipamentos convencionais 

dificulta a configuração do espaço e a garantia de conforto máximo. Os 

equipamentos convencionais não possuem a sobreposição de funções, sendo 

monofuncionais não garantem a flexibilidade e mobilidade desejadas no projeto, pois 

o uso do cômodo é fixado, dificultando a possibilidade de realização das tarefas 

neste interior doméstico reduzido prevendo dispositivos contínuos para uma 

reorganização espacial. 

Na proposta de Bruno Munari sobre espaço habitável são resolvidos os 

problemas de espaço mínimo por pessoa. O projeto teria como clientes duas 

pessoas e Munari, portanto estuda o mobiliário mínimo necessário para duas 

pessoas. A partir do material recolhido, Munari percebe que a reunião de alguns 

serviços em blocos únicos sempre foi praticada. 

Os blocos propostos são neutros, sem cores estabelecidas, possibilitando 

maior liberdade para o morador. O número de blocos foi determinado pelos serviços 

como exemplo um bloco para os sanitários, um para os armários, um para repousar 

e um para preparação de alimentos e refeições. Estes blocos podem ser colocados 

em qualquer ambiente. 
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Figura 24: compactação em um único mobiliário multifuncional 
Fonte: (MUNARI, 2002, p.159) 

 

Vários estudos e projetos atualmente tratam da compactação como conceito 

principal como exemplo a cozinha americana móvel e compacta proposta pela 

companhia italiana Giemmegi, que pode ser colocada em qualquer espaço 

doméstico dependendo da necessidade. 
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 Figura 25: cozinha em um único equipamento 
 Fonte: http://www.opendeco.es/una-cocina-americana-compacta/pt/ 
 Acessado em: 22/03/2008 

 

Outro exemplo a “micro-compact home” é uma micro-casa criada pela Horden 

Cherry Lee Architects. Ela é feita para uma ou duas pessoas. O layout é inspirado 

pela cultura japonesa e o exemplar já vem com uma TV de plasma e uma cozinha 

completa. Suas dimensões são de 2.60 metros de todos os lados, é um cubo e pode 

ser adaptada em uma variedade de locais. 

Nela estão contidas duas camas compactas, espaço para guardar roupas e 

equipamentos de limpeza, uma mesa de correr capaz de acomodar até 5 pessoas, 

banheiro e cozinha.  

 
    Figura 26: micro casa-interior, mesa para refeições. 
    Fonte: http://www.dexigner.com/design_news/6249.html 
    Acessado em 22/03/2008 
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  Figura 27: micro casa ,vista exterior 
  Fonte: http://favoritos.wordpress.com/2007/02/05/micro-compacta/ 
  Acessado em 22/03/2008 

 

 
Figura 28: micro casa 
Fonte: http://favoritos.wordpress.com/2007/02/05/micro-compacta/ 
Acessado em 22/03/2008 
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Figura 29: micro casa, vista exterior                                                                             
Fonte: http://microcompacthome.com/projects/?con=o2 
Acessado em 22/03/2008 

 

 

 
Figura 30: micro casa sendo transportada                                                             
Fonte: http://microcompacthome.com/projects/?con=o2 
Acessado em 22/03/2008 

 

 

 

 

 

 

http://microcompacthome.com/projects/?con=o2
http://microcompacthome.com/projects/?con=o2
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2. NOVAS ESTRUTURAS FAMILIARES 

 

Nos séculos XVIII e XIX houve o nascimento de um novo modo de vida 

metropolitano e a afirmação da família nuclear como o modelo familiar moderno, que 

substituiu um anterior modo de produção que era baseado na mão de obra extensa. 

Este grupo anterior era um grupo medieval que se constituía de familiares, 

empregados e aprendizes sob a tutela de um pai patrão, proprietário dos meios de 

produção, todos morando, na maioria dos casos, em um grande cômodo com 

sobreposição de atividades como habitação, trabalho e uso público. 

A família nuclear de então, consolidada devido a profundas mudanças na 

composição do grupo familiar e nas relações de seus membros, mudanças estas 

ocasionadas pelo processo de industrialização e a concentração da população em 

pólos industriais e ao contrario da família medieval a casa da sociedade industrial 

não abriga mais o espaço de trabalho e é habitada por pessoas ligadas por laços 

sanguíneos e consistem em pai, mãe e filhos.  

Houve a redistribuição dos papéis e a redefinição da autoridade dentro do 

grupo familiar. Como exemplo o pai que dominava com toda a sua estatura a história 

da vida privada. O direito, a filosofia, política tudo contribui para justificar a sua 

autoridade. 

Mas nas últimas décadas, segundo Tramontano (1993) a estrutura da familiar 

nuclear sofre modificações e foram vários os aspectos que contribuíram nas 

transformações desta estrutura, estes fatores de mudanças são de ordem 

demográfica, social, econômica, cultural e ideológica. Dentre estes fatores estão a 

queda da fecundidade, o aumento da longevidade, a crescente inserção da mulher 

no mercado de trabalho, a liberação sexual, o individualismo acentuado, o aumento 

de separações dentre outras. Isto ocasionou alteração no tamanho, estrutura e 

função da família. Será demonstrado cada um dos fatores citados. 

 

2.1 QUEDA DA FECUNDIDADE 

 

Novos comportamentos sociais, como o uso de métodos anticonceptivos e a 

emancipação da mulher na sociedade contribuíram para diminuir a natalidade. 

Segundo dados do artigo (Ritmos e Movimentos da População Mundial: 

Banco de Dados, 2008) em quase todos os países a fecundidade mundial teria 
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passado de 6,1 filhos em 1970 para 3,7 em 1990. As políticas de planejamento 

familiar aceleraram a queda da fecundidade. 

Atualmente a competição para o mercado de trabalho exige cada vez mais 

especializações e estudos e com isso, a mulher prioriza a vida profissional em 

relação a vida familiar e adia a maternidade. Agora possui o direito de escolher 

quando ter ou não ter filhos e a liberdade de ter relações sexuais dissociadas da 

obrigatoriedade católica de procriação. 

Como por exemplo, no Brasil, Berquó e Cavenaghi (2006) apresenta um 

gráfico de fecundidade do ano de 1940 até 2004, e um segundo gráfico apresentado 

por Alves (2008) com uma previsão da taxa de natalidade até 2050. 

 
       Gráfico 1: Taxas de Fecundidade Total. Brasil, 1940 a 2004 
       Fonte: BERQUÓ e CAVENAGHI, 2006 p.12. 
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                      Gráfico 2: Taxas de Fecundidade Total (TFT), Brasil: 1950-2050 
                      Fonte: http://www.ie.ufrj.br/aparte/pdfs/o_declinio_da_populacao_brasileira_jan08.pdf . 
                      Acessado em: 05/04/2008 

 

 

2.2 A QUEDA DA MORTALIDADE 

 

O processo de queda de fecundidade em meados dos anos 60 reduz as taxas 

de crescimento populacional e modifica a configuração de uma estrutura etária da 

população. Então a Terceira Idade aumenta sua proporção no conjunto da 

população. Como resultado da difusão das vacinas, da eliminação dos vetores de 

numerosas doenças e das medidas de saneamento básico houve uma forte baixa da 

taxa de mortalidade. Houve um aumento do envelhecimento populacional que é um 

fenômeno universal. A tabela a seguir mostra o aumento da população da terceira 

idade durante os anos. 

 

http://www.ie.ufrj.br/aparte/pdfs/o_declinio_da_populacao_brasileira_jan08.pdf
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Tabela1: População Total de Pessoas Idosas: 1960-2020(em milhões, projeções são variações 
médias). 
Fonte: KALACHE,VERAS E RAMOS, 1987, p. 201 
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2.3 A EVOLUÇÃO DO TAMANHO DA FAMÍLIA E A FRAGILIZAÇÃO DOS LAÇOS 

MATRIMONIAIS 

 

O grupo familiar em todo o mundo capitalista vem reduzindo o seu tamanho. 

Em 1960 a média da família brasileira, segundo (TRAMONTANO 1993, apud 

BRUSCHINI,1990 ), era de 5 pessoas e em 1987 passou para 4,2 pessoas. 

O aumento de divórcios e a fragilização dos laços matrimoniais é também um 

fator importante, atualmente a mulher tem o direito de separar-se do parceiro sem 

ser por isso estigmatizada pela sociedade. 

Mas apesar desta redução do número de componentes do grupo familiar, 

houve um aumento do número e diversidade de grupos familiares e uma demanda 

por mais habitações. Este aumento é ocasionado pelo número elevado de 

separações, o aumento do número de pessoas viúvas, o crescimento de mães 

solteiras, entre outros. 

 

2.4 DEFINIÇÃO DOS NOVOS GRUPOS FAMILIARES 

 

A partir destas mudanças houve uma transformação nos grupos familiares 

constituindo uma diversidade de novos grupos domésticos, agora minorias cada vez 

mais significativas constituem novas formas de habitar. Estes novos grupos 

constituem-se como amigos e parentes morando juntos, pessoas de mais idade 

morando sozinhas depois da saída dos filhos, indivíduos de maior idade e status 

voltando a morar sozinho ou constituindo novas famílias a partir de separações.  

 “Para isto, as moradias devem ser capazes de se adaptarem a estas formas 

diferentes de convivência dentro do lar, aumentando a utilização de espaços de 

múltiplos usos e sua reversibilidade” (HEINECK, FREITAS E PAULINO, 2008). 

Outro fator que influenciou estas mudanças foi a informatização, por volta de 

1950 a 60 a realidade virtual começa a suceder à mecanização. Surgem mudanças 

nas noções de deslocamento e comunicação, antes a população da sociedade 

industrial se instalava em pólos onde localizava a informação, e para a população 

pós-industrial o lugar onde as pessoas estão não importa, pois a informação é 

levada para os indivíduos. 

 

 



                                                                                                                                                40 

 

2.4.1 FAMÍLIAS MONOPARENTAIS 

 

O aumento de divórcios e rupturas de uniões livres, maternidade solitária, os 

casos de viuvez são um dos fatores que constitui este tipo de grupo. Na maioria dos 

casos constitui-se de apenas um dos pais e na maioria chefiadas por mulheres sem 

conjugue, ou pais que recebem seus filhos temporariamente. 

 

2.4.2 PESSOAS VIVENDO SÓS 

 

Em todos os países industrializados o número de pessoas vivendo sozinhas 

segundo Tramontano (1993) dobrou, antes destas mudanças a fase de vida solitária 

na maioria das vezes era quando um dos conjugues falecia. A maioria dos jovens 

deixava a casa dos pais somente no momento do casamento e as separações eram 

menos freqüentes. Atualmente os jovens deixam os pais muito frequentemente para 

viver sozinho, passando para a vida de casal e separando-se em caso de 

desentendimento.  

Pessoas que buscam a vida profissional fora da cidade natal como 

profissionais liberais, representantes, estudantes ou mesmo pessoas que só voltam 

nos finais de semana ou certos períodos para suas famílias e ficam uma parte do 

tempo morando sozinhas representam estas estimativas. 

Pode se considerar que possui períodos de vida solitária transitórios nos 

diferentes momentos do ciclo de vida familiar que explica o aumento das pessoas 

sós. 

 

2.4.3 UNIÕES LIVRES  

 

A união livre como opção de vida das faixas mais jovens da população é uma 

alternativa que pode ser de casais que não querem assumir um casamento, casais 

homossexuais ou grupos domésticos que baseiam se em afinidades pessoais como 

atividades profissionais, estudantis, ideológicas que se constituem grupos 

coabitando sem laços conjugais ou de parentesco entre seus membros. Possui em 

alguns casos um caráter por definição temporário da relação. 
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Foi a partir do século XX que se intensificam estes grupos, pois atualmente a 

opção do casamento não é mais uma maneira de escapar da autoridade dos pais ou 

para manter relações sexuais regulares.  

O ambiente para habitar destes grupos é frequentemente transposto em uma 

nova hierarquização dos espaços, onde possui a recusa de convenções e mobiliário 

clássico e ausência de adquirir bens perenes. 

 

2.4.4 NOVA FAMÍLIA NUCLEAR  

 

A família nuclear ainda constitui um grupo predominante até os diais de hoje, 

mas sofreu várias modificações em sua estrutura ao longo do tempo. 

A família nuclear existe por apenas uma fase da vida, sendo vulnerável as 

trajetórias individuais de cada pessoa. 

 Algumas mudanças sociais que afetaram este grupo são a diminuição do 

número de integrantes (filhos), a inserção da mulher no mercado de trabalho, a 

redistribuição dos papéis e a redefinição da autoridade dentro do grupo familiar 

como o declínio do poder patriarcal de princípios e controles religiosos, com 

redistribuição da autoridade e uma maior autonomia dos seus membros.  

Esta nova família necessita de espaços para habitar que ofereçam a 

preservação das individualidades de seus membros, suas atribuições e novos 

hábitos. Então estas mudanças na família tradicional correspondem a novas formas 

de habitar e forçam o surgimento de novas tipologias de habitações. 

O enorme potencial de transformações que as evoluções demográficas atuais 

no mundo capitalista representam devem ser consideradas para contribuir com as 

novas propostas dos novos espaços de habitar, com uma nova cultura urbana. 
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3. REFERÊNCIAS PROJETUAIS – ESTUDO DE CASO 

 

Neste capítulo vamos descrever e fazer leituras projetuais de arquiteturas que 

já trataram em seus programas conceitos como a mobilidade, flexibilidade, 

compactação e novas formas de habitar, analisando nestes conceitos as linguagens 

e partidos arquitetônicos adotados como meio de reflexão sobre a casa equipamento 

móvel, estudando as soluções adotadas e os meios de interação do projeto para 

melhor elaboração da nossa proposta e programa de necessidades a partir destas 

conclusões e análises de casos. 

 

3.1 A CASA FARNSWORTH - MIES VAN DER ROHE  

 

 
Figura 31: Vista externa da casa 
Fonte: http://arrumario.blogspot.com/2005/07/casa-farnsworth- mies-van-der-rohe.html 

 

Esta casa é um projeto de Mies Van Der Rohe, que foi encomendada pela 

cliente Edith Farnsworth no ano de 1946, ela queria uma casa de fim de semana. Em 

seu estudo preliminar Mies esboça o que viria a ser um ícone do modernismo. Ela 

teve sua conclusão no ano de 1951. Foi usado em sua construção estrutura de aço 

e planos de vidro permitindo total visualização do exterior, na qual é uma linda  

paisagem. Este plano de vidro possibilita a impressão de grandeza e horizonte em 

um espaço reduzido. Se este pequeno espaço fosse de paredes opacas poderia 

parecer um ambiente sufocado e pequeno demais. 

A casa é elevada do terreno e suportada por oito vigas de aço, isto para dar 

a impressão de que ela flutuasse do solo em que ocupa. A cobertura é uma placa 
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igual à do chão, absolutamente paralela. Todas as paredes são de vidro e não há 

divisões internas, com exceção de uma estrutura que suporta a área da cozinha, e o 

espaço de higiene. O piso é de mármore travertino e a parede da lareira e da 

cozinha são de madeira. 

O acesso é feito por um conjunto de degraus que leva ao pequeno terraço 

da entrada que é coberto. A casa se define com uma única geometria. As principais 

características do projeto são as transparências, a fluidez dos espaços e a 

aparentemente inexistente conexão público-privado. Seu desenho é composto por 

linhas mínimas. 

Neste projeto percebe-se uma flexibilidade inicial que permite à possibilidade 

de oferecer escolha anterior a ocupação da casa, onde há a participação do 

habitante e do responsável pela criação na sua concepção. 

Os blocos de higiene e preparação de alimentos são fixos, liberando todo o 

restante para os outros usos. A estrutura que é localizada ao longo do perímetro da 

casa possibilita que esta flexibilidade interna aconteça.  

Os equipamentos são projetados defendendo “o mínimo necessário” 

garantindo esta leveza absoluta que o projeto apresenta. 

 

 
Figura 32: Vista aérea da casa, esta visão apresenta a característica de leveza na              
implantação. 
Fonte: http://www.farnsworthhouse.org/history.htm 
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    Figura 33: Vista interna, impressão de inexistência de fronteira interior-exterior. 
    Fonte: http://arrumario.blogspot.com/2005/07/casa-farnsworth-mies-van-der-rohe.html 

 

 

  
   Figura 34: Vista interna, equipamento - preparação de alimentos. 
   Fonte: http://arrumario.blogspot.com/2005/07/casa-farnsworth-mies-van-der-rohe.html 
 

Figura 35: Vista interna, espaço de convívio e contemplação. 
Fonte: http://www.farnsworthhouse.org/history.htm 

 

 
 
                  

 

http://arrumario.blogspot.com/2005/07/casa-farnsworth-mies-van-der-rohe.html
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Figura 36: Vista fachada principal 
Fonte: http://www.farnsworthhouse.org/history.htm 

 

 

 
                    Figura 37: Planta Baixa 
                    Fonte: (BLASER,1977 p.104 e 105) 
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Figura 38: Vista Interior –Bloco fixo. 
                Fonte: (VAZQUEZ,1999) 

 

 

Figura 39: Vista Interior – Bloco fixo. 
                Fonte: (VAZQUEZ,1999) 

 
Figura 40: Vista Interior – Bloco fixo. 

                Fonte: (VAZQUEZ,1999) 
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A casa é uma caixa de vidro transparente, esta vedação fecha um único 

espaço que é configurado através do posicionamento de um núcleo fechado de 

serviço. A estrutura de pilares em “H” se destaca da caixa envidraçada . 

 

 

3.2 .GLASS HOUSE, PHILIP JOHSON. 

 

 
Figura 41: Vista Lateral externa. 
Fonte: http://matthewlangley.com/blog/archive/2007_04_01_index.html 

 

Philip Johson pediu emprestado pra Mies van Der Rohe o conceito básico da 

Farnsworth para a casa de vidro, que estava projetando adotando o aço e vidro 

como materiais. A casa de Philip Johson não é elevada do solo como a de Mies Van 

Der Rohe. A única parede de tijolos é a que está contida o banheiro, organizando a 

parte hidráulica neste único bloco, sendo o restante sem nenhuma divisória interna, 

e as divisões externas todas em vidro. Sua estrutura é de aço cinza escuro. Também 

neste projeto permite a total flexibilidade através da configuração do mobiliário. 
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Figura 42: Vista exterior, inexistência de fronteira visual interior-exterior. 
Fonte: http://architecture.about.com/od/greatbuildings/ig/Modern-and-Postmodern-
Houses/Glass-House.htm 

 

 
  Figura 43: Vista da lateral da edificação 
  Fonte: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/fa267/pjohnson.html 
 

 
Figura 44: Vista externa 
Fonte: http://www.time.com/time/photogall, 29307,1638020_1398261,00. html 
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                 Figura 45: Vista interna, espaço de convívio. 

              Fonte: http://www.businessweek.com/innovate/content/nov2005/id20051114_692325.htm 

 

 

 
 
                  Figura 46: Planta da Fachada Lateral 
                   Fonte: autora 

 
Figura 47: Planta Fachada Lateral 
Fonte: autora 
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Figura 48: Fachada Frontal 
Fonte: autora 
 

 
          Figura 49: Fachada Posterior 
          Fonte: autora 
 

Os dois projetos seguem a mesma linha projetual, igualmente a casa de Mies 

Van Der Rohe, a de Philip Johson é de um desenho com linhas mínimas e de uma 

grandeza de detalhes no qual concebem a obra, como dizia Mies “menos é mais”, 

demonstrada exatamente nestes projetos esta frase representa uma importantíssima 

ferramenta de trabalho para estes arquitetos. 
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     Figura 50: Planta baixa 
     Fonte: autora 

 

3.3 FURNITURE HOUSE - SHIGERUBAN YAMANASHI 

 

O projeto do arquiteto japonês Shigeruban (2005) definido como casa mobília 

tem como estruturas os próprios armários, sendo além de elementos estruturais, um 

espaço definindo elementos. Considerando que estas unidades são pré-fabricadas, 

tem sua execução em um período curto de tempo. A estocagem então serve o 

espaço como mobília e como o material do edifício, reduzindo os equipamentos. 

As dimensões das unidades de armários usadas nesta casa são 2.4 metros 

de altura, 0.9 metros de largura, com uma profundidade de 0.45 metros para 

estantes de livros e uma 0,79 m de profundidade para outras unidades. Neste 

projeto a estocagem é a articuladora de todo o espaço. Esta linha de raciocínio é 

como se fosse uma evolução ou continuidade dos projetos de Mies Van Der Roe e 

Philip Johson. No projeto elimina todo o espaço excedente por equipamentos 

tornando-os a própria estrutura da casa e economizando assim espaço. 

Possibilita uma mobilidade interna dos mobiliários para adequação da 

evolução de seus moradores. Tem como característica a elasticidade 

correspondendo às modificações internas de configuração dos mobiliários permitida 

pelo grande espaço de convívio. 
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Figura 51: Esquema mostrando a montagem e configuração dos armários como estrutura 
Fonte:http://www.shigerubanarchitects.com/SBA_WORKS/SBA_HOUSES/SBA_HOUSES_14/SB
A_Houses_14.html 
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Figura 52: Vista interna, espaço de preparação de alimentos. 
Fonte:http://www.shigerubanarchitects.com/SBA_WORKS/SBA_HOUSES/SBA_HOUSES_14/SBA_H
ouses_14.html 

 

 
Figura 53: Vista externa 
Fonte:http://www.shigerubanarchitects.com/SBA_WORKS/SBA_HOUSES/SBA_HOUSES_14
/SBA_Houses_14.html 
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3.4 COLANI ROTOR HOUSE, LUIGI COLANI 

 

O Designer alemão Luigi Colani projetou o Colani Rotor House, e na sua 

elaboração Luigi acredita que o espaço doméstico é na verdade o que o 

equipamento representa. 

Pode-se concluir a partir deste pensamento que o espaço do quarto é a cama. 

Como diz o designer Philippe Starck “a sala de visitas, a sala de jantar e todos os 

seus móveis não existem mais. Da sala de visitas não há nada a dizer. O sofá a 

substituiu.” (STARCK, 2000).  

Este projeto satisfaz as novas necessidades urbanas de pouco espaço e 

pouco mobiliário. O designer Luigi inova no seu programa com um cilindro giratório 

central, que é aberto na frente e controlado por controle remoto. Neste cilindro 

contém um banheiro, uma cozinha e um quarto inseridos em uma peça curvilínea em 

plástico, liberando todo o restante do espaço para convívio, trabalho e através dos 

planos de vidro contemplação do espaço ao redor onde está implantada a habitação.  

Ele compacta todo o programa neste equipamento que gira, representando 

um ambiente em constante movimento e modificação do espaço interno 

estabelecendo então uma flexibilidade permanente. Segundo Galfetti (1997) esta 

flexibilidade permanente corresponde a modificação do espaço abrangendo também 

uma elasticidade na qual é uma modificação da superfície, como exemplo a 

movimentação de paredes. 

 
   Figura 54: Vista externa da habitação 
   Fonte: http://www.designboom.com/contemporary/colani.html 
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O projeto possui uma área de 36 m² e atende a todas as necessidades de 

uma habitação, compactando, portanto os equipamentos. O alemão Hanse Haus 

apresentou um protótico da Colani Rotor House dizendo que “espera que este novo 

conceito de habitação, e suas variações tenham particular impacto nas cidades 

Asiáticas, conhecidas pela sua falta de espaço para habitar.”. 

Colani projetou esta habitação determinando que fosse perfeita para os novos 

profissionais nômades e habitantes solteiros das grandes cidades. 

 

   
Figura 55 e 56: Vista do interior- equipamento giratório visualizando o espaço de repouso  
Fonte: http://www.designboom.com/contemporary/colani.html 
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                                 Figura 57: Bloco para Higiene  
                                 Fonte: http://www.designboom.com/contemporary/colani.html 
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Figura 58: Planta Baixa  
Fonte: http://www.designboom.com/contemporary/colani.html 

 

Na planta baixa de 6m x 6m Colani consegue inserir e compactar todos os 

equipamentos necessários para as atividades diárias de uma habitação. 

 

 

 

PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS 

BANHO 

REPOUSO 
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               Figura 59: Vista Lateral 
               Fonte: http://www.designboom.com/contemporary/colani.html 

 

 

3.5 NAKED HOUSE-SHIGERUBAN  

 

Localizada em Kawagoe no Japão a Naked House (2003) foi projetada para 

uma família de cinco pessoas, incluindo duas crianças. Nesta habitação as únicas 

divisões ou paredes permanentes são as do banheiro. Os mobiliários são móveis e 

definidos como blocos. Cortinas de fibra sintética móveis definem o guarda roupa e 

áreas adjacentes para o banheiro e uma cozinha pequena ao longo da parede. 

Quatro caixotes grandes como cabines de dormir definem os quartos. Suas divisões 

para a parte externa são translúcidas dando claridade ao interior.  

Todo o programa é compactado nestes elementos móveis, contrariando os 

espaços definidos da habitação tradicional, o que define estes elementos são as 

atividades de uma habitação como exemplo o quarto da habitação comum se reduz 

em uma cabine móvel (uma cama). A sala de jantar se resume com apenas uma 

mesa que pode ser colocada em qualquer lugar da casa mantendo esta função, e 

assim todos os cômodos são reduzidos apenas ao que é de essencial de cada um 

deles. 

  



                                                                                                                                                59 

 

 
    Figura 60: Vista externa  
    Fonte: http://www.designboom.com/history/ban_naked.html 

 

 
Figura 61: Vista interna mostrando a utilização de um dos blocos em sua parte superior  
Fonte: http://www.designboom.com/history/ban_naked.html 
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Figura 62: Vista interna 
Fonte: http://www.designboom.com/history/ban_naked.html 

 

 
Figura 63: Maquete apresentado as diferentes possibilidades de movimento dos blocos e 
diversas configurações espaciais. 
Fonte: http://www.makepovertyhistory.org  
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  Figura 64: Vista superior da maquete  

  Fonte: http://www.makepovertyhistory.org  

 

 

 

 
 Figura 65: Planta Baixa  

Fonte:http://www.ases.org/solar2007/presentations/wednesday/200pm/tech_sessions
/3 design/3-guzowski.pdf 
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Figura 66: Planta Baixa  
Fonte:Casa Bela , 2003,p.62 

 

 

 

 
   

  
Figura 67: equipamento com rodinhas possibilitando constante movimento- cabine de repouso. 
Figura 68: Banheiro com seus equipamentos fixos e separados por cortinas de fibras 
Fonte:http://www.ases.org/solar2007/presentations/wednesday/200pm/tech_sessions/3-design/3-
guzowski.pdf 
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Figura 69: Vista apresentando as cabines de dormir e a cozinha fixa que pode ser integrada ou 
fechada devido às cortinas  
Fonte:http://www.ases.org/solar2007/presentations/wednesday/200pm/tech_sessions/3-design/3-
guzowski.pdf 
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Figura 70: Estudo apresentado as várias possibilidades de configurações internas 
Fonte:http://www.ases.org/solar2007/presentations/wednesday/200pm/tech_sessions/3-
design/3-guzowski.pdf 
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Figura 71: Esquema –perspectiva  
Fonte: Casa Bela , 2003,p.60 

 

A casa apresenta um pé-direito elevado, esta característica confere um 

aspecto de grandeza para a obra. 

As cabines podem ser colocadas lado a lado configurando assim um quarto 

maior, esta flexibilidade e mobilidade das cabines prevêem a evolução de uma 

família que se transforma ao longo do tempo pela inserção ou partida de seus 
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moradores. O projeto é de uma mobilidade constante, apresentando uma 

modificação permanente do espaço. 

As cabines podem ser utilizadas em sua parte superior sendo um 

equipamento multifuncional. Elas garantem também aos seus moradores momentos 

de isolamento do grupo. A privacidade dentro deste espaço acontece então dentro 

destas cabines permitindo ao morador ficar aonde desejar, podendo levar sua 

cabine ao lado externo da residência quebrando a fronteira interno-externo/público-

privado. Todas estas características e programas no projeto foi um desejo do cliente 

que queria privilegiar acima de tudo o convívio e relacionamento da família, 

possibilitando uma visão do todo e reduzindo a área privada a um mínimo 

necessário para esta maior área de comunicação dos moradores. 

 

 

3.6 DANTE DONNEGANI E GIOVANNI/AZIONI A SCOMPARSA/ITÁLIA 1997 E 

ALLAN E ELLEN WEXLER / VINYL MILFORD HOUSE/ EUA 1994 

 

Os arquitetos Dante Donnegani e Giovan projetaram paredes contêiner que 

liberam o espaço da cada. Estes conteiners possuem dimensões padrões e ficam 

embutidos, as atividades domésticas ficam contidas dentro estes elementos. A 

complexidade e a riqueza dos elementos encontram uma nova ordem temporária. 

Se todos os elementos estiverem embutidos não parece uma casa, apenas 

um espaço vazio. Os móveis desaparecem e são reduzidos a negativos. Em alguns 

deles possuem a natureza como se fosse embrulhada como exemplo o aquário 

transformando-se em uma cortina ambiental ou uma paisagem artificial. 

Neste projeto os equipamentos são compactados nestes elementos ou 

armários padrões liberando o espaço quando estes são embutidos. O conceito seria 

compactar o máximo o programa para liberar este espaço vazio de convívio.No 

projeto existe esta extrema valorização da economia do espaço,formulando –o em 

um único ambiente e espaço as atividades e o programa da casa. 

Os cômodos das casas são espaços que prevêem a realização de 

determinadas atividades em cada um deles e neste projeto todos os cômodos são 

reduzidos em blocos móveis, retirando assim todo o espaço obsoleto e deixando 

apenas o que é realmente necessário, de uso essencial, otimizando o espaço. Por 

exemplo em casas tradicionais possui cômodos que prevê atividades que são 



                                                                                                                                                67 

 

irrealizáveis em um mesmo momento como sala de almoço e sala de jantar ( a sala 

de almoço só será usada conforme determinado para seu uso no almoço, e a 

mesma coisa para o jantar ), sendo que poderia ser um cômodo apenas que atende 

estas duas atividades que nunca será realizadas juntas, economizando assim um 

cômodo que na configuração anterior seria obsoleto.Neste projeto existe uma 

mudança e mobilidade constante do espaço interno. 

Outra arquitetura com este mesmo partido é a de Allan e Ellen Wexler, a 

habitação é uma construção pré-fabricada de chapa metálica revestida por uma 

película de vinilo .O mobiliário e equipamentos da casa ficam todos em negativos, 

como um armário. 

O formato deste mobiliário é visto na parte externa, pois é o armário ou 

espaço de armazenagem com a mesma forma geometrica destes elementos. 

Quando necessário para algum uso é preciso somente puxar o mobiliário de dentro 

de seu espaço em negativo e usa-lo e quando necessitar de espaço é só coloca-lo 

novamente para dentro. 

Os dois projetos apresentam uma transformação contínua do espaço interno, 

que sempre estará em movimento e modificação com esta flexibilidade permanente. 
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Figura 72: Projeto de Dante e Giovanni – conteiners  retirados dos seu espaços de  
armazenagem que permite  embutir-los para liberar espaço e preservar o vazio. 
Fonte: (GALFETTI, 1997, pg.45) 
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Figura 73: Projeto de Dante e Giovanni – conteiners  retirados dos seu espaços de  
armazenagem que permite  embutir-los para liberar espaço e preservar o vazio. 
Fonte: (GALFETTI, 1997, pg.45) 
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Figura 74: Projeto de Dante e Giovanni – espaço com todos os conteiners embutidos, 
permanecendo apenas o vazio . 
Fonte: (GALFETTI, 1997, pg.43) 
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Figura 75, 76 e 77: Projeto de Dante e Giovanni – conteiners e suas respectivas funções para a 
habitação. 
Fonte: (GALFETTI, 1997, pg.43) 

 

 

Figura 78, 79, 80 e 81: Projeto de Dante e Giovanni – conteiners e suas respectivas funções para a 
habitação. 
Fonte: (GALFETTI, 1997, pg.43) 
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Figura 82: Vista da cadeira dentro do seu espaço de armazenagem e equipamentos para 
preparação de alimentos puxados do seu espaço em negativo 
Fonte: (GALFETTI, 1997, pg.137) 
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     Figura 83, 84 : Vista externa mostrando o formato de estocagem dos elementos 
     Fonte: (GALFETTI, 1997, pg.135) 
 

Figura 85 : Mobiliário inserido e retirado no seu espaço de armazenagem  
     Fonte: (GALFETTI, 1997, pg.135) 
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Figura 86: cama no seu espaço de armazenagem 
Fonte: (GALFETTI, 1997, pg.136) 

 

 

Figura 87: mesa dentro do seu espaço para possibilitar o espaço vazio da habitação  
Fonte: (GALFETTI, 1997, pg.136) 
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3.7 LOFT CLUB 

 

 O projeto do designer alemão Werner Aisslinger em conjunto da companhia 

DuPont e é uma casa minimalista indicada para pessoas com um estilo de vida 

nômade urbano; vivendo por curtos períodos de tempo em grandes centros urbanos.    

Ele é instalado em um topo de prédio, a idéia surgiu como possibilidade de ocupar 

os espaços alternativos sem uso, em cidades densamente povoadas. Esta proposta 

atende a um público específico e o objetivo era de que estas pessoas tivessem uma 

solução de morar em diferentes cidades do mundo por curtos períodos de tempo e 

pudessem levar a própria casa. 

A casa é entregue por um helicóptero e é de fácil execução porque é pré – 

fabricada. A estrutura é modular e as paredes são painéis leves. A estrutura é de 

madeira e um revestimento de aço é inserido para a proteção das intempéries. Seu 

programa possui área de convivência, cozinha, banheiro para higiene e espaço de 

dormir. A planta é livre possibilitando assim a sensação de leveza e infinito com os 

fechamentos de vidro, isto permite que a área reduzida e compactada não aparente 

ser pequena como tal, do que se as vedações e divisórias internas fossem de 

fechamentos opacos. 

 

 
        Figura 88: Vista externa ao anoitecer da Loft Club em cima de um prédio. 
        Fonte: http://www.aisslinger.de/loftcube/main.html 

 

Apresenta uma mobilidade e flexibilidade permanente , vontade de 

deslocamento e leveza devido a implantação elevada, total integração do espaço 

interno, compactação dos elementos e movimento total, sendo instalada conforme 

vontade do morador. 
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      Figura 89: Imagem 3-D da Loft Club. 
      Fonte: http://www.aisslinger.de/loftcube/main.html. 

 

 
     Figura 90: Vista externa. 
     Fonte: http://www.aisslinger.de/loftcube/main.html 

 

 
   Figura 91: Vista do interior  
   Fonte: http://www.aisslinger.de/loftcube/main.html 
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Figura 92: Vista do interior  
Fonte: http://www.aisslinger.de/loftcube/main.html 

 

 
 Figura 93: Vista do interior-espaço de higiene 
 Fonte: http://www.aisslinger.de/loftcube/main.html 

 

 
      Figura 94: Vista espaço de higiene/Banho 
      Fonte: http://www.aisslinger.de/loftcube/main.html 

http://www.aisslinger.de/loftcube/main.html
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Tem uma área de 36 m², com formato de um cubo, do seu interior tem-se uma 

vista de 360 graus. Depois de montada, são conectado a ela os sistemas de água, 

esgoto, energia elétrica e gás. 

 

3.8 PROJETOS DE ALUNOS DA USP SÃO CARLOS DIANTE DA DISCUSSÃO DA 

HABITAÇÃO CONTEMPORÃNEA BRASILEIRA 

 

Entre 1991 a 1993 foram feitos estudos sobre a habitação contemporânea na 

disciplina de Projeto de Edificações na Usp-São Carlos, segundo Tramontano, 

(1995). Nestas propostas foram feitas como resposta a um repensar da habitação 

contemporânea brasileira face ao momento histórico que ela está inserida. 

Projeto 1 - R. Minei 

Neste projeto o estudante está levando em consideração em seu espaço as 

transformações que atingiram o grupo familiar como a informação, telecomunicação 

e a volta do trabalho em casa. No programa para atender um casal de união livre 

estão contidos os espaços de convívio, repouso, isolamento, higiene, preparação de 

alimentos, estocagem e trabalho em casa. 

Todo o equipamento está contido no perímetro da casa, restando no centro o 

espaço de convívio ou trabalho, que é o articulador de outras atividades. Esta 

necessidade do trabalho em casa é atendida neste projeto pela bancada que 

percorre todo o contorno da habitação, exceto as áreas molhadas. Esta bancada 

permite então a realização do trabalho no ambiente habitacional e também a 

estocagem. Não possui nenhuma divisória na proposta, sendo apenas o espaço de 

higiene que permite um momento de isolamento. 
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                     Figura 95: Planta baixa  
                     Fonte: (TRAMONTANO, 1995, pg.42) 

 

 
Figura 96: Planta baixa mostrando através do contorno a estocagem e equipamentos nas 
extremidades 
Fonte: (TRAMONTANO, 1995, pg.42) 
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Figura 97: Planta baixa mostrando os usos dos espaços internos com legenda 
Fonte: (TRAMONTANO, 1995, pg.42) 

 

Projeto 2 - L.Zorzal 

O autor do projeto estabelece neste programa para três coabitantes 

momentos de isolamento e de convívio nos 2 pavimentos. No 1 º pavimento estão as 

atividades de convívio, preparação de alimentos, circulação, estocagem e higiene . 

As áreas molhadas estão separadas percebendo no projeto uma linha de convívio 

ou ambiente com características de público e outra linha de privacidade e higiene. 

No 2º pavimento estão os espaços para repouso, isolamento e também 

privacidade. Os acessos a estes blocos individuais são feitos por escadas 

marinheiros demonstrando que estes usuários são pessoas jovens, sem problemas 

para este tipo de acesso, dando um caráter de república de estudantes, que 

momento quer interagir e manter um convívio, momento querem um isolamento e  

privacidade. Esta intimidade é preservada em amplos mezaninos vedados por 

painéis deslizantes que abertos, permitem também a total comunicação entre os 

espaços individuais. 
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Figura 98: Planta baixa do pavimento inferior indicando as linhas de interação entre os 
moradores e de isolamento. 
Fonte: (TRAMONTANO, 1995, pg.14) 

 

 

 
Figura 99: Planta baixa do pavimento superior mostrando os usos internos com legenda. 
Fonte: (TRAMONTANO, 1995, pg.14) 
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Figura 100: Planta baixa do inferior mostrando os usos internos com legenda. 
Fonte: (TRAMONTANO, 1995, pg.14) 

 

Projeto 3 - A. Tenório 

Neste projeto para uma família nuclear o partido arquitetônico adotado se 

diferencia muito do tradicional estabelecendo novas formas de habitar. 

Nele os programas e equipamentos foram pensados em eixos ou linhas, 

como exemplo os equipamentos da habitação onde estão contidos a estocagem, a 

higiene, preparação de alimentos e trabalho estão localizados no eixo longitudinal na 

extremidade da habitação. Neste eixo, então acontece todas as atividades, exceto 

repouso. 

No segundo eixo interno ou linha é proposto o convívio, que pode ser 

integrado com o eixo externo permitindo a dissolução deste convívio entre interno e 
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externo, esta integração é feita através da abertura das portas de correr no eixo 

central da habitação. 

No eixo ou linha central estão contidas as cabines individuais para 

isolamento e repouso, esta linha também é a de integração entre os espaços. 

Nas cabines ou cela de isolamento possui equipamentos como vídeo, som e 

computadores. A cabine possibilita duas tendências a de isolar-se buscando um 

momento a só consigo mesmo ou conectar-se com o mundo através da 

telecomunicação e equipamentos de informação. Na extremidade lateral que está 

localizado o espaço para trabalho, também possui estas tendências. Neste espaço 

pode ser integrado ao restante da habitação através da abertura da porta de correr, 

ou se isolar do restante dela.  

Nas extremidades laterais estão contidos os dois blocos, um já mencionado, 

o espaço de trabalho que possibilita esta ligação com o mundo através dos 

equipamentos (ligação público-privado) e o outro localizado na outra extremidade é 

a garagem ou abrigo para os automóveis tendo também esta ligação entre o 

“mundo”. (ligação público-privado). 

No bloco de higiene, o aluno tem a idéia de colocar os armários logo nas 

saídas dele, permitindo assim que o usuário já saia trocado após o momento de 

higiene. Isto garante a privacidade apesar de possuir apenas um banheiro. 

Percebe-se que todo o programa é organizado através de eixos e linhas, 

sendo todo o espaço de convívio e quando o usuário quiser um momento de 

isolamento volta para sua cabine. 

 
         Figura 101: Planta baixa. 
        Fonte: (TRAMONTANO, 1995, pg.19) 
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        Figura 102: Planta baixa com legenda mostrando os usos. 
        Fonte: (TRAMONTANO, 1995, pg.19) 

 

 
        Figura 103: Planta baixa indicando as linhas e eixos de atividades e usos. 
        Fonte: (TRAMONTANO, 1995, pg.19) 

 

Nos projetos descritos percebe-se na configuração espacial das habitações 

se comparadas as tradicionais habitações burguesas uma nova espacialidade para 

atender os novos programas da atualidade. Esta reconfiguração dos espaços 

internos para adequar-se a vida agitada contemporânea são demonstrações que 

apresentam em seus programas as novas atividades necessárias do nosso tempo 

no espaço habitacional fugindo da estanqueidade funcional para propor espaços 

multifuncionais possibilitando estas várias atividades no mínimo espaço necessário 

das mesmas. Nas propostas existe em alguns casos a possibilidade da 
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multifuncionalidade de seus elementos, o que sugere em alguns casos a 

possibilidade de se sobrepor funções em um mesmo elemento constituinte do 

espaço, seja ele componente construtivo, equipamento ou peça de mobiliário. 

As análises e leituras destes projetos serão tomadas como referência 

projetual para o partido arquitetônico e conceito adotado, estabelecendo uma ligação 

do programa e levando em conta os novos hábitos contemporâneos e suas 

condicionantes para melhor atender um público específico. 
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4. PROPOSTA- ESTUDO PRELIMINAR 

 

No Estudo Preliminar apresentaremos uma solução arquitetônica para a 

habitação levando em consideração as principais condicionantes contidas no 

relatório de levantamento de dados como o programa, condicionantes físicas, 

socioeconômicas, socioculturais, materiais e condicionantes teóricas e conceituais. A 

representação deste estudo contém esquemas, croquis, caracteriza o uso, 

dimensiona e articula os ambientes. 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

No projeto vamos propor novas maneiras de organização do espaço de 

habitar.Vamos considerar neste projeto o programa de necessidades, a ocupação 

por usos diversos, a flexibilidade nas instalações e a linguagem para uma arquitetura 

move. 

A partir das leituras arquitetônicas escolhidas, observamos que a flexibilidade, 

compactação e mobilidade fazem parte do conceito e partido arquitetônico adotados 

para a habitação mínima. Percebemos que para uma habitação mínima é 

estabelecido o programa conforme as necessidades diárias do cliente com perfil 

específico, e esta redução ao mínimo necessário do equipamento surge a precisão 

de repensar as funções de alguns cômodos e mobiliários para permitir o estudo de 

novas propostas e possibilidades. 

Algumas mudanças já são evidentes como, por exemplo, segundo Starck² 

(2000) o banheiro não é mais utilizado apenas para higiene, mas é também 

associado ao prazer. 

O convívio a partir das décadas de 1930 a 40 teve nos projetos a inspiração 

moderna, as atividades de comer, estar e receber se desenvolve no mesmo espaço. 

Segundo Tramontano (1995) a noção de convívio passa atualmente por profundas 

mudanças, pois as relações de convivialidade estão ganhando gradativamente os 

demais espaços da habitação. A dependência por um espaço físico com a finalidade 

de convivialidade entre as pessoas deixa de ser obrigatório mediante as novas 

possibilidades oferecidas pelas telecomunicações. 

² Philippe Starch é arquiteto e designer francês e tem constantemente repensado usos e 

costumes a partir do design dos objetos. 
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Na história da habitação o espaço de preparação de alimentos foi o que 

sofreu maiores modificações. De espaço de rejeição se torna espaço de convívio 

entre seus usuários. 

Outra mudança é a volta do trabalho no espaço da habitação ocasionada pelo 

desenvolvimento e acessibilidade dos novos meios de telecomunicações. 

O designer Starck em uma entrevista esclarece a sua opinião: ...”Exatamente 

como a cozinha vai se mesclar cada vez mais com a sala, estou convencido de que 

o quarto vai se mesclar cada vez mais com o banheiro.” 

Na vida das grandes cidades, as atividades anteriormente apenas domésticas 

se tornam também realizadas nos espaços públicos, percebe-se a crescente 

existência de uma vida doméstica descentralizada e disseminada na cidade. Como 

exemplo, a preparação de alimentos e o consumo de refeições atualmente 

deslocam-se para o exterior das habitações. 

Em habitações contemporâneas reduzidas elaboradas prevendo a realização 

de atividades atuais para novos grupos não são utilizados mobiliários convencionais, 

pois estes dificultam a apropriação de espaços reduzidos, na maioria dos casos 

estes equipamentos não prevêem a sobreposição de funções . 

 

4.2 LEVANTAMENTOS DE DADOS 

 

Dados e Perfil do Cliente 

A proposta da unidade habitacional móvel será realizada para atender um 

público alvo que são pessoas jovens ou adultas que necessitam se locomover 

constantemente por certos períodos em cada cidade ou região devido a 

circunstâncias profissionais, pessoais, para estudos ,pesquisas e  trabalhos 

temporários, lazer entre outros . 

 Como exemplo destes profissionais que necessitam viajar e se instalar em 

uma determinada região por certo período de tempo temos corretores de imóveis 

que buscam lançamentos de novos empreendimentos; promotores ou 

representantes de uma marca ou empresa que necessitam fazer a propaganda e 

marketing do produto fazendo várias promoções por determinados períodos em cada 

cidade, pesquisadores e cientistas, biólogos, trabalhos de levantamentos de dados, 

especialistas e profissionais liberais. 
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4.3 CONDICIONANTES FÍSICAS 

 

A localização para a instalação da unidade mínima habitacional móvel será de 

escolha do cliente, sendo necessário que o terreno possuía a infra-estrutura como 

água, energia e esgoto para ser realizada a conexão na unidade. 

O projeto prevê a sua instalação considerando a inversão térmica das 

diferentes localizações e determinando, portanto a adequada escolha dos materiais 

tendo como condicionantes o clima brasileiro e a inversão climática. Existe a 

possibilidade de ser transportado para qualquer lugar do país. 

Segundo Carlos (1997) os climas do Brasil são: o Equatorial, Tropical (na 

maior parte do Brasil), subtropical e semi-árido. As características de cada um deles 

são: 

➢ Equatorial: temperaturas elevadas e chuvas abundantes o ano inteiro, 

pequena amplitude térmica anual. 

➢ Tropical: quente o ano inteiro, verão quente e chuvoso, inverno ameno e 

seco. 

➢ Subtropical: chuvas abundantes e bem distribuídas, verões quentes e 

invernos frios, significativa amplitude térmica anual. 

 

4.4 RESTRIÇÕES LEGAIS 

 

Como a habitação mínima será transportada por veículo terrestre – caminhão 

de carga, então tem que seguir rigorosamente a legislação específica para 

transporte terrestre. O dimensionamento da unidade móvel será proposto conforme 

os limites estabelecidos na legislação. O conceito principal será o de compactação 

máxima para o transporte e atender as necessidades mínimas ou o mínimo 

necessário para uma habitação e depois de transportada e instalada o de expansão 

e flexibilidade. 

Conforme a CONTRAN³ , no uso da competência que lhe confere o artigo 12, 

inciso I, da lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 

Trânsito Brasileiro e nos termos do disposto no Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 

2003 , que trata da Coordenação do Sistema Nacional de Trânsito. 
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Considerando o que consta do Processo nº 80001.003544/2006-56 ;a 

Resolução da Cotran nº210 de 13 de novembro de 2006. 

Considerando o disposto no art. 99, do Código de Trânsito Brasileiro, que 

dispõe sobre peso e dimensões; e considerando a necessidade de estabelecer os 

limites de pesos e dimensões para a circulação de veículos, resolve: 

 

Art. 1º As dimensões autorizadas para veículos, com ou sem carga, são as 

seguintes: 

I – largura máxima: 2,60m; 

II – altura máxima: 4,40m; 

III – comprimento total: 

a) veículos não-articulados: máximo de 14,00 metros; 

b) veículos não-articulados de transporte coletivo urbano de passageiros que 

possuam 3º eixo de apoio direcional: máximo de 15 metros; 

c) veículos articulados de transporte coletivo de passageiros: máximo 18,60 

metros; 

d) veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e semi-

reboque: máximo de 18,60 metros; 

e) veículos articulados com duas unidades do tipo caminhão ou ônibus e 

reboque: máximo de 19,80; 

f) veículos articulados com mais de duas unidades: máximo de 19,80 metros. 

Art. 2º Os limites máximos de peso bruto total e peso bruto transmitido por 

eixo de veículo, nas superfícies das vias públicas, são os seguintes: 

§1º – peso bruto total ou peso bruto total combinado, respeitando os limites da 

capacidade máxima de tração - CMT da unidade tratora determinada pelo fabricante: 

a) peso bruto total para veículo não articulado: 29 t 

b) veículos com reboque ou semi-reboque, exceto caminhões: 39,5 t; 

c) peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com 

duas unidades, do tipo caminhão-trator e semi-reboque, e comprimento total inferior 

a 16 m: 45 t; 

d) peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com 

duas unidades, do tipo caminhão-trator e semi-reboque com eixos em tandem triplo 

e comprimento total superior a16 m: 48,5 t; 
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e) peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com 

duas unidades, do tipo caminhão-trator e semi-reboque com eixos distanciados, e 

comprimento total igual ou superiora 16 m: 53 t; 

f) peso bruto total combinado para combinações de veículos com duas 

unidades, do tipo caminhão e reboque, e comprimento inferior a 17,50 m: 45 t; 

g) peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com 

duas unidades, do tipo caminhão e reboque, e comprimento igual ou superior a 

17,50 m: 57 t; 

h) peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com 

mais de duas unidades e comprimento inferior a 17,50 m: 45 t; 

A dimensão adotada para nosso projeto será de 2,60 de largura X 14 metros 

de comprimento e 4 metros de altura. 

 

Total m²- 36,4 

Totam m³-160,16 

 

Figura 104: Perspectiva de um contêiner 

Fonte: http://www.comexnet.com.br/espcont.htm 
 
 
 
 

 

14 metros 

4,4 metros 

2.60 metros 

http://www.comexnet.com.br/espcont.htm
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c- altura da plataforma-1.500 mm 

d- balanço dianteiro-800 mm 

             f-distância entre eixos-2.900 mm  
g -Bitola dos eixos-1.836 mm 

 

Figura 105: Dimensões de eixos 

Fonte: http://www.comexnet.com.br/espcont.htm 

 
 

4.5 PROGRAMA DE NECESSIDADES  

 

Para uma habitação mínima será necessário que o programa atenda as 

tarefas diárias de uma pessoa solteira como: 

1. Lazer: 

➢ Convivialidade / convívio 

➢ Leitura 

➢  tv 

➢  música 

➢ Acesso a internet 

2. Higiene pessoal e relaxamento: 

➢ banho 

➢ higiene bucal 

➢ Necessidades fisiológicas 

➢ Cuidados com o corpo 

3- outras atividades: 

➢ Trabalho em casa 

➢ Repouso e isolamento 

➢ Preparação de alimentos 

http://www.comexnet.com.br/espcont.htm
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➢ estocagem 

 

4.6 CONDICIONANTES CONCEITUAIS E TEÓRICAS. 

 

O projeto terá como partido arquitetônico as resoluções das problemáticas e 

das condicionantes já mencionadas, como a compactação ao mínimo necessário, 

flexibilidade do mobiliário e equipamentos e mobilidade.  

Para atender o quadro de necessidades de uma pessoa solteira e que terá 

relações de trabalho no ambiente habitacional, o projeto irá prever: 

➢ Mobiliário mínimo suficiente 

➢ Utilização máxima do espaço habitável 

➢ Móvel adaptável a várias funções ou multifuncional 

➢ Uso adequado dos materiais para atender as condicionantes térmicas, 

acústicas e de mobilidade. 

Tirando partido de realizações concretas destes conceitos tendo como 

referência o autor Bruno Munari (2002) em uma participação no projeto para estudo 

do stand da Elam na XIV Trienal de Milão sobre o espaço habitável ,ele  propõe um 

modelo real de espaço habitável mínimo e na definição do problema ele questiona 

se existe uma lei que estabelece um espaço mínimo por pessoa, se existe uma 

solução que possibilite a máxima utilização do mínimo espaço sem que o conjunto 

pareça desagradável e com impressão de pobreza. 

Através da coleta de dados Munari eoncontra estas respostas. Em um decreto 

ministerial de 1968 estabelece que cada habitante deva ter um espaço considerado 

agradável de no mínimo 25m². Segundo Munari (2002) existe a ciência que estuda 

estas propostas, é a proxêmica que é a relação condicionante do espaço sobre o 

indivíduo. Esta ciência acredita que viver em um espaço muito restrito leva a pessoa 

à neurose, então o adequado seria não fechar este espaço já reduzido com paredes 

e divisórias e encontrar outra forma de torná-lo funcional deixando se possível este 

espaço o mais aberto e livre que poder. A proxêmica diz também que talvez seja 

suficiente a visão de todo o teto para não dar esta impressão sufocante de um 

espaço restrito. 

A habitação deve ter um espaço habitável na medida do essencial. 

 Segundo Munari (2002) o princípio do vazio é um princípio Zen, dizem que a 

habitação vale pelos espaços vazios que oferece, uma vez que habitamos o vazio e 
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as paredes nada mais são do que as fronteiras (que se abrem e se alargam para o 

exterior) desse vazio. No Ocidente enchem-se os quartos com móveis, quadros e 

objetos diversos. No Oriente é o vazio que conta, e a ligação contínua entre interior 

e exterior é o que elimina a claustrofobia; o indivíduo sente-se na natureza mesmo 

quando está em casa. 

 

4.7 PRIMEIRO ESTUDO PROPOSTO 

 

Anterior ao levantamento das restrições legais sobre as dimensões dos 

transportes em vias terrestres propõe uma habitação de 8,74 X 7. Este primeiro 

estudo levou em consideração os outros levantamentos e condicionantes, exceto 

esta legislação sendo, portanto descartado, mas possibilita o uso e análise dos 

conceitos principais, aproveitando algumas idéias e diretrizes importantes para a 

nova proposta. 

 

4.7.1 - ESTUDOS PRELIMINARES 

 

  Apresentamos alguns esquemas possíveis de flexibilidade no volume de 

2,60x14x4,40. Estas dimensões foram adotadas para o projeto da unidade 

habitacional móvel seguindo a legislação vigente de transito terrestre, medidas de 

contêiner para transporte em vias terrestres, não podendo exceder estas dimensões. 

A unidade habitacional móvel será transportada por caminhão e devido ao 

fato de possuir estas medidas padrões durante o seu percurso a unidade deverá 

estar compactada. Desta forma as medidas e configuração da casa móvel apresenta 

duas situações , a primeira acontece durante o seu deslocamento e deve seguir a 

medida  do contêiner  e a segunda quando a casa chega ao seu percurso final e 

portanto estática , possibilitando a sua expansão e aumento. 
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4.8 REPRESENTAÇÃO BIDIMENSIONAL E TRIDIMENSIONAL DO CONCEITO 

PROJETUAL. 

 

4.8.1- REPRESENTAÇÃO BIDIMENSIONAL 

 

 

 

 

Figura 106: Fita tema 

Fonte: autora 
 

A fita apresenta o conceito, compactar para liberar espaço. Sua dimensão real 

é de 2,40x0,20 possuindo figuras que seguem um caminho ou linha de compactação 

deixando vazios em seu percurso, liberando assim espaço . As imagens são 

relacionadas com a habitação mínima móvel que necessita de liberação espaço, 

pois como este ambiente é reduzido a impressão de um mínimo essencial e vazios é 

mais confortável para o uso do espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comexnet.com.br/espcont.htm
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4.8.2-REPRESENTAÇÃO TRIDIMENSIONAL 

 

A Maquete Conceitual demonstra de forma tridimensional a representação 

discutida na fita tema. De acordo com os conceitos já citados, e conforme análise do 

meio de locomoção da casa móvel que apresenta duas situações a de compactação 

para o possível deslocamento e então movimento da unidade e a segunda de 

estática, na qual possibilita características de expansão.O material utilizado na 

maquete foram placas de plástico de 7cm x 7cm e colado sobre elas um colante 

transparente com as imagens . 

 

 

Figura 108: maquete conceitual fechada e compactada 

Fonte: autora 
 

 

Figura 109: maquete conceitual abrindo-se ,em expansão 

Fonte: autora 
 

http://www.comexnet.com.br/espcont.htm
http://www.comexnet.com.br/espcont.htm
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Figura 110: maquete conceitual  

Fonte: autora 
 

 

 

Figura 111: maquete conceitual  

Fonte: autora 
 

http://www.comexnet.com.br/espcont.htm
http://www.comexnet.com.br/espcont.htm
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Figura 112: maquete conceitual  

Fonte: autora 
 

 

 

Figura 113: maquete conceitual  

Fonte: autora 
 

 

 

 

 

 

http://www.comexnet.com.br/espcont.htm
http://www.comexnet.com.br/espcont.htm
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CONCLUSÃO 

 

 Com um breve estudo do período entre Guerras e pós-segunda Guerra 

Mundial pode-se verificar as transformações significantes ocorridas na habitação 

demonstrando que o os acontecimentos sociais, políticos, ambientais e tecnológicos 

influenciam na configuração do espaço habitacional e que atualmente é necessário 

este novo estudo da configuração habitacional devido as modificações nos modos 

de vida, tecnológicos, o avanço da comunicação e informação e acontecimentos 

contemporâneos sendo necessário repensar novamente uma configuração para 

atender esta nova demanda e mudanças sociais. 

Uma destas modificações no espaço da habitação é o de projetar para um 

mínimo necessário, onde é proposto a redução deste espaço. 

 Verifica-se a importância dos estudos conceituais e teóricos para dar 

embasamento ao projeto. Com a análise dos equipamentos e leituras projetuais 

conclui-se que se baseiam no conceito de otimização do espaço, 

multifuncionalidade,, sobreposição de usos, contração e expansão, compactação e 

extensão do equipamento. Com base nestes estudos de casos será elaborada a 

proposta. O objetivo destes estudos foram feitos para  responder à problemática : 

“Como uma unidade habitacional mínima que estamos definindo como casa 

equipamento, pode ser funcional, flexível e com equipamentos compactados que 

atendem as atividades diárias como a preparação de alimentos, descanso, higiene, 

convívio, trabalho entre outras atividades para usuários com características 

específicas já mencionadas?”  

Esta resposta será resolvida considerando os levantamentos de dados, as 

condicionantes físicas e restrições legais. 

O projeto será uma tentativa de inovar, conforme o perfil do cliente, uma 

arquitetura que destoe das regras mercadológicas impostas pelo mercado imobiliário 

que atualmente ignora as transformações nas estruturas familiares e propõe 

habitações com a mesma configuração espacial para diferentes grupos sociais 

alegando maior segurança nas vendas e baseando-se em um protótipo de família 

padrão. Existem atualmente os lofts para pessoas sozinhas, mas não atende 

adequadamente a demanda atual. O trabalho foi desenvolvido considerando que a 

habitação é uma obra personalizada respeitando todas as condicionantes existentes 

e o perfil do cliente para adotar o seu partido arquitetônico. 
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