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Resumo 

A presente pesquisa tem como objetivo o levantamento gráfico e redesenho de 

forma padronizada de 61 mock-ups de habitação construídos pelos alunos de primeiro 

ano do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu. O 

levantamento proposto insere-se em um projeto de pesquisa chamado "Habitação: 

Conceitos e Materialidades", que discute habitação experimental e ensino de projeto. 

A análise dos projetos construídos na disciplina AUPA 101 (Introdução ao Projeto de 

Arquitetura e Urbanismo) possibilita a verificação da pesquisa espacial, dimensional - 

dos usos e equipamentos da casa com medidas mínimas - e construtiva, a partir de 

um sistema construtivo modular que adota madeira e papelão. A documentação dos 

mock-ups feitos entre 2012 e 2015 se justifica pelo fato de serem construções 

efêmeras que foram demolidas logo após sua execução, ficando esparso e perdido o 

registro de tais experiências. O levantamento foi realizado diretamente entre os 

estudantes e professores que participaram do exercício, para recuperação das 

informações sobre os projetos construídos. A partir do levantamento, foi feito o 

redesenho em SketchUp para padronização gráfica dos projetos.   

O registro dos projetos executados visa divulgar o trabalho realizado por alunos 

e professores, possibilitar novas reflexões e discussões sobre o conjunto edificado e 

perpetuar a memória dos mock-ups através de uma possível publicação. 

 

Introdução 

Esta pesquisa consiste no levantamento e identificação dos Mock-ups de 

habitação mínima executados pelos alunos na disciplina AUPA101 – Introdução ao 

Projeto de Arquietura e Urbanismo, na Universidade São Judas Tadeu, entre 2012 e 

2015.   

O exercício dado na disciplina de primeiro ano da escola tem início com o 

projeto de uma habitação, que ocupa um cubo de 64 m³ (4x4x4m), para atender às 

funções de lavar-se, dormir, cozinhar, estar e armazenar. Durante esta etapa, 

colocam-se prerrogativas importantes referentes ao agenciamento do uso no 

espaço, que relaciona indissociavelmente os usos e circulações permitidas 

simultaneamente nos dois pavimentos do projeto, impedindo que se adote qualquer 

solução convencional de térreo com mezanino. 



O exercício explora ainda a relação entre espaço e construção, na medida em 

que a paginação dos montantes estruturais é coerente com a volumetria e com os 

equipamentos e plataformas que determinam os espaços internos. 

 

Objetivos 

Reunir informações sobre os mock-ups construídos entre 2012 e 2015 de 

maneira a gerar um conjunto de desenhos que constituirá em material para consulta 

e pesquisas futuras. Promover discussões sobre o tema da casa mínima. Reunir as 

informações de maneira ordenada para consulta e para o desdobramento de trabalhos 

futuros. Redesenhar os projetos e padronizar o material gráfico de modo a permitir 

uma exposição ou publicação. 

Metodologia 

Compreensão do exercício e discussão da casa mínima. Identificação dos 

alunos envolvidos com cada um dos projetos, ano, turma e professores da disciplina. 

Levantamento de informações dos projetos como fotos da obra, fotos da maquete, 

desenhos e arquivos de Autocad e Sketchup. Redesenho e padronização dos projetos 

em Sketchup. Elaboração da apresentação final do conteúdo. 

Compreensão do exercício e discussão da casa-mínima. Revisão da 

bibliografia. 

Identificar o nome dos alunos envolvidos com cada um dos projetos, ano, turma 

e professores da disciplina. 

Recolher informações desses projetos como fotos da obra, fotos da maquete, 

desenhos e arquivos de Autocad e SketchUp. 

Redesenhar o projeto em SketchUp. 

Montar as apresentações para cada mock-up com as informações recolhidas 

através do programa de Photoshop. 

Corrigir imperfeições e representações gráficas, para que o trabalho fique mais 

condizente com publicação, tendo em vista que o Sketchup fornece uma imagem 

rudimentar. 

 



Desenvolvimento 

Os nomes dos envolvidos nos projetos não foram armazenados 

adequadamente e se dispersou conforme o passar do tempo, então foi feito uma 

busca mediante alunos e professores para que uma tabela pudesse ser preenchida 

com os respectivos autores dos projetos. Sabendo sobre os participantes, foi 

solicitado material como fotos do mock-up construído, fotos das maquetes, desenhos, 

arquivos em AutoCad e SketchUp e qualquer outra referência para o redesenho. O 

material foi revisado, renomeado, organizado e croquisado para passar ao programa 

do SketchUp com padrões preestabelecidos de representações de mobiliário, 

fachadas e plataformas. Dois templates foram criados no Photoshop – um para direita 

e outro para esquerda – ganhando a formatação para publicação. Diversos testes 

foram efetuados durante o processo, incluindo figuras humanas, coloração, posição 

das imagens e qualidade de pixels. 

Resultados preliminares 

A pesquisa resultou no levantamento e redesenho em 3D de 59 mocku-ups de 

61 no total, os 2 faltantes são ainda de origem desconhecida. Todas as pranchas já 

foram geradas e o processo de revisão e testes para melhoramento da representação 

gráfica estão sendo efetuados podendo haver futuros redesenhos e gerar novas 

pranchas. Alguns projetos estão sendo selecionados para ter mais detalhamentos, 

como cortes, elevações, detalhamento de mobiliário. 
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