
À COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO DE PROJETOS 002/2021 – CAU/SC - 

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA PREMIAÇÃO DE PROJETOS PARA 

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  

 

Venho por meio desta mensagem, interpor recurso. 

 

A divulgação das pranchas dos trabalhos premiados trouxe questões sobre o 

cumprimento do regulamento por parte dos mesmos, parte já trazida à discussão pelo 

recurso do Marco Antonio Suassuna Lima, parte exposta abaixo. 

 

Entendemos que o compromisso do CAU/SC ao promover este concurso público era 

de que o projeto premiado fosse viável de ser executado pela FECAM, que os 

receberia como doação, de forma a ilustrar o papel possível do arquiteto na solução do 

déficit habitacional. No entanto, muito surpreendeu ver, após a divulgação das 

pranchas, que ao menos o projeto primeiro colocado, se afasta – e muito – de tal 

compromisso. 

A funcionalidade, viabilidade, economia e racionalidade construtiva, itens listados 

dentre os critérios de julgamento do projeto, constante no regulamento, estão 

severamente prejudicados no projeto de nota mais alta, o que dá a entender que o 

peso desses itens, fundamentais para a viabilidade de sua execução, tenha sido 

minimizado – algo que parece contraditório à premissa do concurso. 

 

A invenção de um “sistema construtivo” em um concurso é uma ideia arriscada, tendo 

em vista o número limitado de pranchas, e é o que vemos ser proposto pela proposta 

de nota mais alta. O que chama a atenção, no entanto, é não apenas faltar 

informações básicas para se viabilizar tal construção, mas “soluções” do projeto 

trazerem um flagrante mau entendimento do trabalho com madeira laminada, dentre 

elas: 

- a impossibilidade do “encaixe” em três eixos, com vigas e pilares atravessando-se – 

erro primário na lógica construtiva em madeira; 

- a mesma viga que vence o vão de 2,50m vencendo um vão de 5,00m (no meio da 

sala da unidade térrea), o que ou nos indica um antieconômico superdimensionamento 

geral; 

- a falta de qualquer menção à solução das lajes, planas em todo o projeto, por vezes 

inclusive com um teto verde, o que incontornavelmente reduziria o pé-direito da 

habitação para menos que o mínimo exigido por qualquer norma relativa; 

- a baixíssima eficiência térmica dos painéis propostos; 

- pilares com topo à vista, sem qualquer proteção; 

- menção ao uso de cobogó, cuja materialidade tem péssima interação com a madeira; 

- caixilho de muxarabi de altíssimo custo que cobre, em sua maior parte, a parede 

opaca, já que a janela é apenas uma faixa da face do módulo. 

 

Ainda: o tal sistema, pensado para facilitar as alterações orgânicas da construção, 

acaba por criar uma total dependência dos moradores para com as prefeituras, já que 



o sistema particular requererá mão-de-obra especializada e componentes específicos 

– algo que vai diretamente contra a ideia de replicabilidade em escala estadual. 

Por fim, cabe citar a implantação, de baixíssima densidade, fator decisivo para o custo 

final da unidade, que confronta diretamente o senso de propriedade e privacidade dos 

moradores. É antiga a vontade prepotente de arquitetos promoverem “novos modos de 

morar”, mas impressiona ainda em dois mil e vinte e um vermos como digno de prêmio 

uma proposta que submete uma população vulnerável a um experimento social. 

Lembremos, ninguém mora voluntariamente em uma HIS. 

 

Trata-se de uma proposta especulativa que teria espaço na graduação, mas que 

constrange ao receber o prêmio máximo de um concurso que parecia querer servir de 

forma realista à sociedade. Na tentativa que a intenção do concurso se cumpra 

minimamente, peço a reconsideração da nota do primeiro colocado, tendo em vista 

que os demais premiados se ativeram com maior compromisso à realidade. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Ricardo Lopes Stanzani        22/12/2021 

 

 


