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A ideologia da conciliação social pela propriedade habitacional

Europa 1830: comenta-se nostalgicamente que na
sociedade da época o regime deplorável do aluguel
era proibido pelos costumes de tal forma que a
incorporação de uma família à paróquia rural, à
comunidade urbana era inseparável da propriedade
de uma casa.
Teoria em relação ao uso do solo e habitações há
mais de dois séculos defendida pelo sociólogo
Pierre- Joseph Proudhon.
Fonte: Brasil Habitação da Pobreza Suzana T.
Taschmei / Yone Mautner, publicação FAUSP.
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RESUMO

Apresenta-se neste trabalho um estudo sobre a implementação de
pequenos empreendimentos habitacionais populares, visando a produção de
imóveis de boa qualidade e bom desempenho, de forma a atender
satisfatoriamente às aspirações de moradia própria dos adquirentes, com
preços acessíveis, em prestações com valores próximos ao do aluguel de
imóveis similares.
Destaca-se como fundamental no estudo, visando minimizar custos e
assegurar qualidade, a escolha adequada do local de implantação do
empreendimento, do projeto arquitetônico / estrutural e do sistema construtivo.
Analisa-se também, tendo em vista a necessária viabilização financeira
do empreendimento, a possibilidade dos compradores utilizarem financiamento
público disponível.
Apresenta-se no final, como exemplo prático, a descrição de um
pequeno empreendimento habitacional popular, construído seguindo as
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diretrizes definidas no presente estudo, e as condições técnicas e econômicas
que o tornaram viável.
Pretende-se que este trabalho seja uma pequena contribuição para o
necessário combate à falta de moradias populares, porém não se restringindo
somente a isso. Procura-se também levar em conta a questão da preservação
do meio ambiente e os aspectos estéticos e conforto, de modo que no final as
moradias produzidas possam proporcionar satisfação ao usuário.
Palavras-chaves: construção; habitação popular; custo; financiamento;
sistema construtivo; conforto.
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ABSTRACT

This work presents a study concerning the feasibility of implementation
of small popular home production, aiming at the production of habitations of
good quality and good performance, in a way to attend satisfactorily the people
aspirations for own housing, with accessible costs and installment comparable
to the rent of similar dwelling places.
Remark is made on the appropriate choice of the construction
implantation site, architectonic / structural project and constructive process as
fundamental to attain de proposed objectives, such as to minimize costs and to
preserve quality.
In view of the necessary economic feasibility of the construction it also is
analyzed the possibility of using the available public financing by the buyers.
It is finally presented as practical example a construction of a small
popular home production, according to the directions derived from the present
study, and the technical and economic conditions that made it viable.
The intention of this dissertation is to make a small contribution to the
necessary combat to the housing shortage, but not only restricted to this. The
environmental preservation question and the aesthetic and comfort aspects are
considered, in a way that at the end the dwellings constructed can provide
satisfaction to the users.
Keywords: construction; popular dwellings; cost; financing; constructive
system; comfort.
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ESTUDO SOBRE EMPREENDIMENTOS
HABITACIONAIS POPULARES

1 INTRODUÇÃO

1.1 Justificativa

É notório o enorme déficit de habitações populares no Brasil. A pobreza
extrema de parte considerável da população, sem poder de aquisição e
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praticamente sem acesso a financiamento público, e a falta de investimentos
significativos do governo no setor só tendem a aumentar o déficit.
Por outro lado, o setor de construção civil com importante destaque na
economia nacional e fonte expressiva de geração de empregos, tem níveis
de produção abaixo de sua capacidade instalada e insuficientes diante do
déficit habitacional acumulado.
Contudo, é evidente a preocupação de diversos segmentos da
sociedade e de profissionais de várias áreas, notadamente da construção civil,
ressaltando com freqüência a relevância do assunto e a necessidade urgente
de provisão de moradias adequadas à população de baixa renda.
O presente trabalho segue a linha de que novas proposições devam ser
debatidas, que soluções sob várias formas sejam encontradas, de modo a
viabilizar a construção de unidades habitacionais acessíveis às populações de
rendas mais baixas.
Desta forma, apresenta-se proposição para a implementação de conjuntos
habitacionais populares, partindo-se do princípio de que é possível, uma vez
determinados de forma adequada os projetos arquitetônico e estrutural e o
processo construtivo, bem como os materiais apropriados à região local do
empreendimento, e especialmente equacionada a ordenação das etapas de
construção, obter-se um produto com boa formatação arquitetônica e com
custo final reduzido.
Também, estabelecidos os projetos e os processos construtivos, os
materiais e equipamentos necessários e seus respectivos custos, a produção
dos imóveis será melhor e mais facilmente executada, não só por
empreendedores imobiliários, como também por associações e cooperativas
com interesse social.
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Por exemplo, unidades habitacionais construídas em bairros afastados
dos centros urbanos, mas com acesso a núcleos geradores de emprego
através de transporte público, e com custos de produção situados em torno de
100 salários mínimos (salário mínimo referente ao ano de 2002, cerca de
R$24.000,00), fora o custo do terreno, e com área útil aproximada de 50 m² a
65 m², são de aquisição viável ao usuário final em prestações com valores
próximos ao do aluguel de imóveis semelhantes. Seguindo esse conceito,
apresenta-se neste trabalho um exemplo prático constituído por um pequeno
empreendimento habitacional popular, analisando as condições técnicas e
econômicas (financiamento) que o tornaram viável.
Além de ser um estímulo ao adquirente pagamento de imóvel próprio,
não de aluguel, ele terá prerrogativas de não ter sua família desabrigada na
impossibilidade de pagamento por morte, invalidez para o trabalho ou
desemprego, no caso de imóvel financiado por instituições financeiras oficiais.
Também, estará contribuindo para a redução dos valores dos aluguéis vigentes de
imóveis populares, em conseqüência da diminuição de sua demanda.
O presente trabalho pretende fornecer uma contribuição para a
implementação de habitações populares e visa, ao mesmo tempo, a produção
de moradias com qualidade e preocupações estéticas que proporcionem
satisfação ao usuário.
Argumenta-se nesse trabalho que, por um lado, a pobreza da população
brasileira tem vínculos explícitos de direta proporcionalidade com o enorme
déficit habitacional. Por outro lado, as empresas de construção civil brasileira
têm capacidade efetiva instalada para combater esse déficit. Obviamente para
o equacionamento desse grave problema social faltam os recursos financeiros
necessários o que, deve-se reconhecer, é questão de difícil solução para
que as empresas de construção civil possam prover as moradias desejadas.
Até o momento o que se tem verificado é que essa população, sem recursos
próprios, tem pouco acesso a financiamentos ou a subsídios do governo.

21
Os itens referidos pobreza da população associada ao déficit
habitacional; capacidade efetiva das empresas de construção civil brasileira e
sua importância na economia brasileira; insuficiência de financiamentos
públicos, básicos para efeito de contextualização e para mostrar aspectos
relevantes relacionados ao assunto abordado nesta dissertação, estão
descritos a seguir de forma sucinta.

1.1.1 Pobreza e déficit habitacional
Parte considerável da população brasileira vive em condições de
extrema pobreza, como ilustram os dados mencionados a seguir.
Levantamentos feitos em 1996 indicavam que 23% da população do
país, ou seja, 35 milhões de habitantes viviam em sub-habitações, na condição
abaixo da “linha de pobreza”, ou seja, em famílias com renda mensal de
R$65,00 mensais, ou cerca de R$2,00 por dia.
A população pobre, sem moradia adequada, responde pela quase totalidade
do déficit habitacional nacional hoje existente. De acordo com um estudo sobre
a cadeia da construção civil, realizado pela Comissão da Indústria da
Construção − CIC da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo FIESP, o déficit habitacional brasileiro é de cerca de seis milhões de moradias.
Desse total, 96% referem-se a famílias que ganham até seis salários mínimos.
Também, acerca da população brasileira pobre, de forma geral pode-se
dizer o seguinte:
•

acima de 48% moram em áreas rurais e 20% em cidades com menos de
vinte mil habitantes.

•

57% concentram-se no Nordeste.

•

3% vivem em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.
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Desta forma, no combate à falta de moradias populares deve-se
considerar ações nos centros urbanos, porém também, com ênfase, nas
cidades de pequeno porte e em áreas rurais.
Além disso, também decorrente da pobreza e de modo a agravar a
situação, soluções ilegais, de baixo custo, resultam em habitações precárias,
clandestinas, na periferia, com pouca ou nenhuma infra-estrutura, conforme se
descreve a seguir.
O crescimento do espaço urbano se deu em geral, pela incorporação à
cidade de glebas que ontem tinham uso agrícola.
Os agentes responsáveis pela comercialização das terras foram os
proprietários das glebas ou empresas imobiliárias. Das glebas que tiveram
proprietários idôneos, resultaram loteamentos regulares perante o poder
público com dimensões mínimas dos lotes respeitados, devidamente
registrados e aprovados nos órgãos públicos. Das glebas que pertenceram a
proprietários não idôneos ou ainda executados em glebas “griladas”,
resultaram em loteamentos clandestinos. São estes últimos que acabam
atraindo a população mais carente, pois acabam tendo preços compatíveis
com a sua capacidade de compra dos mais pobres. Somente a cidade de São
Paulo, possui mais de 3000 mil “loteamentos clandestinos”.
A expansão da área urbanizada através deste modo de produção
denominou-se periferia. Periferia passa a ser sinônimo de áreas das cidades
caracterizadas pelo baixo preço da terra, com serviços públicos precários ou
inexistentes, acesso difícil onde vive uma população em precárias condições.
O preço da terra, a fuga do aluguel, a aspiração da propriedade levam o
segmento mais pobre da população a adquirir lote e fixar sua residência na
periferia. É a situação de mais 50% da população das grandes cidades
brasileiras.
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1.1.2 Construção civil na produção imobiliária e sua importância na
economia brasileira

A participação das atividades referentes à cadeia de construção civil no
PIB brasileiro, tida como a maior do setor industrial do país, em anos recentes,
foi a seguinte segundo o IBGE:
1. 14% em 1999
2. 16% em 2000
3. 18% em 2001
4. 18% em 2002
5. 17% em 2003
sendo que, o número de trabalhadores ligados direta e indiretamente a essas
atividades chega hoje a 14 milhões.
Para melhor situar a atual situação da pobreza no país relacionada ao
desemprego, faz-se referência aos dados do IBGE publicadas no Caderno de
Economia do Jornal “O Estado de São Paulo”, em sua edição de 15/11/04, sob
o título “Desemprego quase dobra em dez anos”.
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No período de 1993 a 2003 entraram para o mercado de trabalho 16,8
milhões de brasileiros, sendo aberto em igual período 12,7 milhões de vagas, o
que resultou em um acréscimo no número de desempregados, passando de
4,4 milhões em 1993 para 8,5 milhões em 2003.
Com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar
(PNAD) do IBGE, uma pesquisa da Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e
Solidariedade da Prefeitura de São Paulo mostrou que do total de vagas
criadas apenas 5,5 milhões foram com carteira assinada. Além disso, como
agravante, ocorreu que a cada dez vagas abertas, no período referido, apenas
uma vaga foi remunerada com mais que três salários mínimos. Esses fatos,
segundo declarações de membro da diretoria da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (FIESP), não deveriam surpreender, pois a economia
brasileira nos últimos 20 anos esteve praticamente estagnada.
Além de precário, o mercado ficou mais seletivo, excluindo ainda mais o
trabalhador braçal com o fechamento de 5,9 milhões de postos de trabalho
para a faixa de até 3 anos de escolaridade e simultaneamente abrindo 13,1
milhões de ocupações para a faixa de 3 a até 11 anos de escolaridade, o que
demonstra que os cargos mais simples hoje exigem que o funcionário tenha
noções de estatística, informática, etc. É exatamente para essa faixa de
pessoas excluídas, com ganhos de até 3 salários mínimos, com menor grau de
qualificação, que a construção civil tem capacidade de rapidamente para
ofertar empregos.
O desaparecimento de postos de trabalho neste período deve-se
principalmente à liberação das importações e à mecanização dos processos
produtivos.
Em resumo, o retrocesso de número de vagas no mercado de trabalho,
nos últimos 10 anos, e conseqüentemente o aumento da pobreza, pode ser
resumido nos dados abaixo:
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•

1993: População economicamente ativa (PEA) de 70,9 milhões, com 66,6
milhões de postos ocupados, portanto com 4,4 milhões de desempregados.

•

2003: População Economicamente Ativa (PEA) de 87,7 milhões, com 79,2
milhões de postos ocupados, portanto com 8,5 milhões de desempregados.
Assim, o incremento no desemprego nos últimos 10 anos foi de 94%.
A variação do número de vagas, entre 1993 e 2003, relativa aos

principais setores, foi:

•

Setor Terciário (serviços de comércio, transporte e administração pública):
acréscimo de 46,3 milhões de vagas.

•

Setor Industrial: acréscimo de 2,8 milhões de vagas.

•

Setor Agrícola: decréscimo de 1,8 milhões de vagas, devido à migração da
população rural para as cidades, mecanização do plantio e colheita e
redução da agricultura familiar. A participação da agricultura nos níveis de
emprego foi reduzida de 27% em 1993 para 20,7% em 2003.
Conforme é mencionado no capítulo 5 (Recursos para a produção de

habitações populares), do total de recursos disponibilizados pelo sistema
financeiro 62,78% retornaram aos cofres públicos através de impostos pagos.
Estes são dados importantes para a economia brasileira relativos às atividades
da construção civil, em termos de arrecadação, além da relevância social da
oferta de moradias à população de mais baixa renda e da enorme capacidade
que esta atividade tem no emprego de mão-de-obra, principalmente referente à
de menor qualificação.
Além disso, as atividades da construção civil têm reflexos indiretos em
indústrias paralelas utilizando quase que na totalidade produtos nacionais e
incentivando outras indústrias, como do setor moveleiro, de eletrodomésticos,
etc.
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1.1.3 Recursos para o empreendimento e financiamentos públicos

A produção total média, nos últimos anos, considerando órgãos como a
CEF, o CDHU e outros agentes (cooperativas e iniciativas privadas), tem sido
em torno de 370.000 unidades habitacionais / ano.
Desse modo, e considerando que o déficit habitacional brasileiro é de
cerca de seis milhões de moradias e que ele, hipoteticamente, não cresça,
conclui-se que haveria demora de 16 anos para se resolver os problemas de
habitação popular do país.
Contudo, com o crescimento populacional e os números de produção de
moradias acima descritos, não há previsão de solução em curto prazo e a
tendência é de aumento do déficit habitacional.
Por outro lado, deve-se observar que famílias com ganhos mensais de
até três salários mínimos não têm possibilidade de efetuar gastos para
aquisição de moradia, havendo necessidade de aporte financeiro quase que
total por parte do governo; famílias com ganhos mensais na faixa de 4 a 10
salários mínimos podem comprometer cerca de 10% a 20% de seus
rendimentos, dependendo do montante da poupança previamente acumulada.
Outros dados e detalhes sobre os recursos para a produção de imóveis,
acerca das características e das exigências dos vários tipos disponíveis de
financiamento são abordados no Capítulo 5.
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1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é apresentar, sob ponto de vista de pequeno
construtor como é o caso do autor desta dissertação, um estudo de
análise de viabilidade de concepção e implementação de pequenos
empreendimentos habitacionais populares, levando em conta os seguintes
aspectos:

•

Escolha de projeto arquitetônico / estrutural e de sistema construtivo
racional, adequados à região local do empreendimento, que busque:

o redução de custos, o mais possível, de forma que seja compatível com a
capacidade financeira da classe a que o empreendimento se destina;
o aumento de oferta de emprego de mão-de-obra na construção;
o contribuição para a preservação do meio ambiente;
o produção de imóveis de boa qualidade e de bom desempenho, de forma
a atender satisfatoriamente às aspirações da população de baixa renda.

•

Análise de viabilidade das modalidades de financiamentos públicos
disponíveis.

•

Retorno financeiro compensador ao empreendedor.

1.3 Estruturação do Trabalho

Neste capítulo 1, em curso, apresentam-se justificativas para o estudo
proposto sobre empreendimentos habitacionais populares e os objetivos desse
estudo.
Os capítulos 2 a 5 referem-se a assuntos diversos que se interagem e
que fornecerão subsídios para a consecução dos objetivos estabelecidos,
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referentes à habitação popular. Assim, no capítulo 2 apresentam-se noções da
construção sustentável, tendo em vista a elaboração de projetos arquitetônicos
que levem em conta contribuições para a preservação do meio ambiente. Os
capítulos 3 e 4 abordam assuntos referentes a projetos de arquitetura e microurbanismo e processos construtivos racionalizados, com o objetivo de
possibilitar o estabelecimento de critérios que resultem em habitação popular
de boa qualidade, bom desempenho e preços reduzidos, que atendam de
forma satisfatória as necessidades e aspirações da população de baixa renda.
No capítulo 5 descrevem-se os recursos atualmente disponíveis para a
produção imobiliária, em termos de financiamentos públicos, particularmente
os acessíveis à população de renda mais baixa; também, discutem-se
possíveis alternativas para o incremento da produção habitacional popular,
através de redução da carga tributária incidente nas várias atividades do
empreendimento. No capítulo 6, como exemplo, será mostrado e analisado um
exemplo prático referente a um pequeno empreendimento imobiliário,
construído pelo autor desta dissertação na periferia da cidade de São Paulo,
destinado a famílias com renda de cerca de 4 a 10 salários mínimos; abordamse todas as etapas do processo, do projeto até a comercialização das
unidades ao usuário final, passando pela construção, seguindo-se as diretrizes
e

critérios

estabelecidos

neste

presente

estudo.

considerações finais são apresentadas no capítulo 7.

As

conclusões

e
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2 CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

2.1 Histórico

O atual modelo de desenvolvimento mundial, com base na exploração
intensiva e descontrolada dos recursos naturais do planeta, que se acelerou
bruscamente nos últimos cinqüenta anos, tem beneficiado apenas uma
pequena porção da população mundial, mormente aquela concentrada nos
países desenvolvidos, proporcionando-lhe condições dignas de alimentação,
segurança, saúde, educação, lazer, etc.
Mesmo atendendo a uma pequena parcela, esse tipo de exploração dos
recursos naturais começa a dar sinais de esgotamento, interferindo de forma
danosa no equilíbrio ambiental do planeta.
A se tentar expandir o nível de dignidade para todos os povos, o impacto
ambiental tende a assumir proporções catastróficas, podendo até vir a
comprometer a sobrevivência da espécie humana.
São exemplos de desequilíbrio ambiental gerado pelo atual modelo de
desenvolvimento:

•

O aquecimento global, também conhecido como efeito estufa.
Causa: principalmente a queima de combustíveis fósseis para movimentar
máquinas (automóveis, turbinas, tratores, etc.) e gerar energia.
Conseqüência: o degelo da calota polar e a conseqüente elevação do
nível dos oceanos e da velocidade máxima dos ventos.

30

•

A destruição da camada de ozônio, expondo os habitantes a excessos de
raio ultravioleta.
Causa: o lançamento de gases carbono halogenados, dentre os quais os
mais conhecidos são os gases CFC, utilizados em sistemas de arcondicionado, geladeira e também em aerossóis.
Conseqüência: o aumento de câncer de pele, dentre outras.

•

A poluição do solo com nutrientes.
Causa: uso excessivo de fertilizantes que contêm nitrogênio, fósforo e
potássio.
Conseqüência:

crescimento

descontrolado

de

algumas

espécies,

rompendo o equilíbrio do ecossistema, servindo como exemplo o
crescimento

exagerado

de

algas

em

corpos

d’água,

levando

à

contaminação e mortalidade de peixes. O nitrogênio também está
associado à chuva ácida e contribui para a geração do ozônio de baixa
altitude, um dos principais problemas ambientais das grandes cidades.
•

A redução das reservas de água potável.
Causa: a desertificação de vastas regiões, a contaminação de mananciais
superficiais, oriundas do despejo direto de resíduos industriais e
domésticos, a contaminação de lençóis subterrâneos, decorrente da
infiltração de despejos industriais, do chorume de aterros sanitário, etc.
O risco de se exaurir e envenenar o planeta, com a manutenção do

modelo atual de desenvolvimento, vem sendo denunciado há décadas, mas
atitudes abrangentes e planejadas, visando enfrentar efetivamente o problema,
foram formalizadas somente a partir de 1987, quando a ONU divulgou o
conceito de desenvolvimento sustentável, cunhado pela Comissão Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conforme está descrito a seguir.

31
O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às
necessidades

do

presente

sem

comprometer

a

possibilidade de as gerações futuras atenderem às
suas

próprias

necessidades.

(Gro

Brundtland,

presidente da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento, no relatório Nosso futuro comum).
O relatório Nosso futuro comum, reconhecendo o modelo vigente como
injusto socialmente e perdulário ambientalmente, e demonstrando que devem
ser tratados conjuntamente os interesses ambientais, econômicos e sociais,
aponta que o desenvolvimento sustentável deve ser o princípio organizador
para todos os governos do mundo.
A conferência mundial da ONU de 1992 – conhecida como ECO-92 e
realizada no Rio de Janeiro (Brasil) –, reunindo a cúpula de governantes
mundiais, ratificou o relatório Nosso futuro comum. E, mais ainda, naquela
ocasião, os líderes se comprometeram a fazer cumprir tais princípios, incluindo
o agendamento de compromissos, com prazos e metas, redundando daí um
documento conclusivo do encontro: a Agenda mundial para o novo século –
AGENDA 21, descrita a seguir.

2.2 Agenda 21: mundial, nacional e local

De caráter descentralizado, a Agenda 21 Mundial aponta que todos
(países,

cidades,

comunidades)

devem

estabelecer

seus

planos

de

desenvolvimento. Devem criar agendas locais.
De caráter democrático, ela assinala que as agendas locais devem ser
obtidas

por

consenso,

com

comprometendo-se com o plano.

atores

e

grupos

socais

opinando

e
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No Brasil, encontram-se em discussão diversas agendas locais: nas
empresas, nas escolas, nos bairros, nos municípios e nos estados da
federação.
De maior amplitude, encontra-se em elaboração a Agenda 21 Nacional,
coordenada pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da
Agenda 21, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, que tinha previsão de
conclusão para novembro de 2002.
A Agenda 21 brasileira está estruturada em seis capítulos:

•

Agricultura sustentável

•

Cidades sustentáveis

•

Infra-estrutura e integração regional

•

Gestão dos recursos naturais

•

Redução das desigualdades sociais

•

Ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável
Ainda que todas as agendas tenham alguma relação com o complexo da

construção civil habitacional, destaca-se o item “Cidades sustentáveis” como
de maior interesse para o assunto tratado nesta dissertação.

2.3 Cidades sustentáveis

Duas conferências da ONU trataram especificamente das cidades. Na
primeira – Habitat I –, em 1976, as grandes cidades eram vistas como uma
desgraça a ser evitada; incentivava-se a fixação do homem no campo para
evitar o êxodo rural e, conseqüentemente, o inchaço das cidades.
Na segunda – Istambul – Assentamentos Humanos e Habitat II –, em
1996, já com a sociedade permeada pelos conceitos de sustentabilidade e
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reconhecendo que as grandes cidades, em que pese as suas deficiências,
minoravam os sofrimentos da população rural, passou-se a incorporar o
conceito de que as cidades merecem ser priorizadas, cabendo humanizá-las.
Reconheceu-se que nos conglomerados urbanos reside a origem dos mais
fortes processos de degradação ambiental: poluição do ar, dos rios, dos
lençóis, geração de resíduos, consumo exagerado e desperdício.
Em uma conferência de 1994, no Cairo, a ONU pôs em foco o tema
“População e desenvolvimento”; em 1995, em Copenhague, o tema foi
“Pobreza e desenvolvimento social”.
Abarcando e conectando todos esses temas, o Consórcio Parceria 21
elaborou um longo texto-base sobre o plano estratégico que deverá compor o
capítulo 2 (“Cidades sustentáveis”) da Agenda 21 brasileira.
Esse texto-base estabelece quatro estratégias prioritárias:
Estratégia 1: Aperfeiçoar a regulamentação do uso e da ocupação do solo
urbano e promover o ordenamento do território, contribuindo para a melhoria
das condições de vida da população, considerando a promoção da eqüidade, a
eficiência e a qualidade ambiental.
Estratégia 2: Promover o desenvolvimento institucional e o fortalecimento da
capacidade de planejamento e de gestão democrática da cidade, incorporando
no processo a dimensão ambiental e assegurando a efetiva participação da
sociedade.
Estratégia 3: Promover mudanças nos padrões de produção e consumo da
cidade, reduzindo custos e desperdícios e fomentando o desenvolvimento de
tecnologias urbanas sustentáveis.
Estratégia 4: Desenvolver a aplicação de instrumentos econômicos no
gerenciamento dos recursos naturais, visando a sustentabilidade urbana.
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2.4 Reunião do Estado de São Paulo

Também dentro do tema desenvolvimento sustentável, o Estado de São
Paulo elaborou agendas específicas:
Agenda Marrom: Para prevenção e controle da degradação ambiental
decorrente de atividades poluidoras e pelo desempenho de atividades
correlatas, como a realização de pesquisas sobre poluição, qualidade do ar, da
água e do solo.
Agenda Azul: Gestão de recursos hídricos.
Agenda Verde: Responsável pela formulação e execução da política florestal,
de forma a promover a preservação da biodiversidade e o desenvolvimento
sustentável dos recursos naturais renováveis.
Deve-se notar que a cadeia da construção civil é tida como o maior setor
industrial de um país. No Brasil, isso representa cerca de 14% do PIB. Além
dessa expressiva participação na economia, o setor produz os bens de
maiores dimensões físicas (estradas, pontes, edifício, barragens, etc.), sendo,
assim, o maior consumidor de recursos naturais e, conseqüentemente, o maior
gerador de resíduos.
Portanto, para se implementar um novo modelo de desenvolvimento
sustentável, necessariamente há que se rever todo o setor da construção,
desde a exploração de jazidas até a obra acabada e sua posterior
manutenção.
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2.5 O impacto da construção no meio ambiente

São exemplos de impactos da construção no meio ambiente:

•

o consumo de recursos naturais ou a extração em jazidas de areia,
pedra, calcário, minério de ferro etc;

•

o consumo de energia elétrica nas fases de extração, transformação,
fabricação, transporte, aplicação em obra etc;

•

a geração de resíduos decorrentes de perdas, desperdícios e
demolição, estimando-se que a quantidade de resíduos da construção,
medidos em peso, já se aproxima da quantidade de todo o lixo
produzido pelas cidades;

•

o desmatamento, a alteração de relevo e a erosão de solo presentes em
obras de rodovias e nos grandes empreendimentos habitacionais.

2.6 A atitude do setor de Construção Civil diante da nova realidade

Consciente de sua responsabilidade, o setor da construção civil,
inicialmente por intermédio do meio acadêmico, vem contribuindo com essa
mudança de paradigma, sendo considerado um marco desse processo o
momento em que o CIB (International Council for Research and Innovation in
Building and Construction), sistematizando todos os estudos das últimas duas
décadas sobre o assunto, promoveu seu Congresso Mundial da Construção
CIB, em 1998, na cidade de Gávie, Suécia, com o tema “A construção e o
ambiente”.
Esse congresso estabeleceu um roteiro para a “Agenda 21 para a
construção sustentável”, conforme está resumido abaixo. O sumário executivo
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do encontro relata que ela pretende ser um elo global entre o relatório
Brundtland, a Agenda Habitat II e as Agendas 21 nacionais e regionais no que
concerne ao ambiente construído.
A construção sustentável adota diferentes enfoques e
confere diferentes prioridades em diferentes países.
Não é raro, verificar a existência de posições e
interpretações muito diferentes entre vários países,
com diferenças marcadas entre economias de mercado
desenvolvidas, economias em transição e países em
desenvolvimento. As economias maduras estão em
condições de dedicar maior atenção na criação de um
mercado imobiliário mais sustentável, quer seja pela
renovação, por novos empreendimentos ou pela
invenção e uso de novas tecnologias, enquanto as
economias

em

desenvolvimento,

naturalmente,

dedicarão maior atenção na igualdade social e na
sustentabilidade econômica.
O

atendimento

ou

a

interpretação

das

sustentabilidades na edificação na construção civil
também sofreu mudanças ao longo dos anos. No
início, a ênfase era em como lidar com o problema da
limitação de recursos, especialmente energia, e em
como reduzir o impacto na natureza.
Nessa mesma época, a ênfase era colocada mais em
problemas

técnicos

da

construção,

tais

como:

materiais, componentes da construção, tecnologias
construtivas e em conceitos de projeto ligado à
energia.
Atualmente,

uma

apreciação

do

significado

dos

aspectos não técnicos está crescendo e percebe-se
que os chamados aspectos “leves” são também
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cruciais para um desenvolvimento sustentável na
construção.
A necessidade econômica e social deve ter uma
definição clara e de consenso. Mais recentemente,
também os aspectos culturais e as implicações do
patrimônio cultural do ambiente construído passaram a
ser considerados como aspectos preeminentes na
construção sustentável.
Felizmente no Brasil o setor de Construção Civil parece estar
preocupado com o assunto e já começa a se mobilizar, conforme se pode
observar no texto de Wanderley M. John, extraído do artigo Construção e
desenvolvimento sustentável, reproduzido a seguir:
Se a última década foi a década da qualidade, as
próximas serão dedicadas à questão ambiental...
A revolução da qualidade pode ser simbolizada na
série de normas ISO 9000. Do mesmo modo, a série
de normas ISO 14000 simboliza a chegada da
preocupação ambiental ao mundo dos negócios.
Neste momento, a construção civil tem a opção de
desenvolver

sua

própria

agenda

ambiental,

antecipando-se à tendência de sofrer regulamentos
unilaterais por parte dos órgãos governamentais.
As empresas que adotarem esta visão (os conceitos de
sustentabilidade) ganharão capacidade competitiva.
Adicionalmente, os profissionais envolvidos receberão
uma forma de pagamento única: o orgulho de contribuir
para a preservação ambiental.
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2.7 Exemplos de temas que envolvem a construção sustentável

A seguir, são apresentados os temas de diversos países sobre a
construção sustentável:

•

o edifício deve consumir uma quantidade mínima de água e energia
durante toda a sua vida útil;

•

o edifício deve ser durável, de forma a não necessitar de manutenção;

•

quando o conceito de projeto previr ampliação ou modificações futuras,
os

materiais

empregados

devem

ser

facilmente

removíveis

e

reaproveitáveis (desmontabilidade);
•

devem ser incentivados os processos industrializados que demandem
um mínimo de desperdício;

•

o edifício deve ocupar uma área mínima de terreno;

•

o edifício deve ter um ambiente interior saudável;

•

incentivar o uso de materiais reciclados e recicláveis;

•

evitar o avanço das áreas urbanas sobre as áreas rurais (verticalização
das cidades);

•

projetar espaços para lixeiras seletivas;

•

evitar o movimento de terra (no presente e no futuro, na pós-ocupação);

•

utilizar materiais com menor demanda de energia para fabricação;

•

utilizar materiais com menor demanda de energia em transporte;

•

incentivar a iluminação e a ventilação naturais;

•

reutilizar a água de lavagem para irrigação;

•

permitir a infiltração de águas de chuva no solo;

•

desenvolver sistemas para recolher água de chuva;

•

desenvolver

métodos

empreendimentos.

de

avaliação

do

impacto

ambiental

dos
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3 PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA HABITAÇÃO POPULAR

Neste capítulo descrevem-se os dados básicos indispensáveis para o
planejamento do empreendimento, como as necessidades individuais e sociais
e as exigências econômicas da futura família moradora, bem como se
analisam as necessidades habitacionais e os correspondentes requisitos. No
final é apresentado o conceito de casa acoplada, uma alternativa de habitação
popular entre a casa isolada e o prédio de apartamentos, descrevendo-se suas
vantagens sobre esses dois modelos.

3.1 Exigências econômicas e sociais

Em primeiro lugar é necessário que se observem as aspirações e as
necessidades sociais e psicológicas do homem e de seu grupo familiar, no que
diz respeito à moradia, bem como suas possibilidades tendo em vista sua
situação econômica.
De forma geral, é de se supor que famílias com renda mínima de até
cerca de 4 salários mínimos tendam a rejeitar despesas que não sejam
necessárias para sua sobrevivência. Desse modo, suas inclinações seriam por
lotes individuais e não para unidades em condomínio. Em conseqüência, com
o aumento do consumo de solo urbano, essas habitações são obviamente
deslocadas para regiões periféricas aos centros urbanos. Nesse caso, vê-se
que as necessidades de ordem econômica se sobrepõem às de natureza
psicossocial ou cultural.
Por outro lado, famílias com renda pouco mais elevada (5 a 10 salários
mínimos), em virtude de possuir disponibilidade financeira pouco maior,
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parecem ser inclinadas a procurar moradias em condomínio, em razão da
maior segurança e da possibilidade, por comodidade, de contratação de
serviços de terceiros para limpeza externa, jardinagem, portaria, etc. Nesse
caso, uma solução usual tem sido as habitações multi-familiar em edifícios,
havendo assim maior possibilidade delas serem localizadas em áreas mais
centrais das cidades, pois diminuem o consumo de solo urbano e de redes de
infra-estrutura para sua implantação.

3.2 Exigências Habitacionais

Segundo informações do SECOVI, as pesquisas para a qualificação e
avaliação dos programas habitacionais para famílias de baixa renda nos
últimos 25 anos, iniciada pelo extinto BNH em 1980 e atualmente conduzida
pela Caixa Econômica Federal, indicaram aprovação quase que total pelos
usuários as habitações populares que contemplassem os seguintes itens:

•

Possibilidade de ampliação e remodelação futuras.

•

Jardim exclusivo para cada moradia.

•

Ausência de áreas comuns que gerassem despesas condominiais.
De outro lado nestas mesmas avaliações, verificou-se que para os

incorporadores e para as empresas municipais, estaduais e federais, na
produção imobiliária popular era fundamental que fossem contempladas as
seguintes metas:

•

Tipo habitacional que atendesse ao constante crescimento populacional.

•

Menor consumo de solo urbano (CSU) possível.

•

Menor consumo de redes de infra-estrutura (CRS).

•

Menor consumo de rede viária (CRV).

•

Oferta de áreas de lazer.
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Acrescente-se ainda aos resultados das pesquisas acima relatadas
outras

aspirações

ou necessidades, facilmente detectadas, como as

mencionadas a seguir:

•

Pelo lado do usuário: diferenciação no aspecto visual da edificação,
conferindo-lhe identidade particular.

•

Pelo lado do produtor: racionalização da produção através de maior
mecanização

no

processo

construtivo

e

padronização

das

peças

componentes, visando maior facilidade construtiva e redução dos custos.
As considerações feitas acima podem ser resumidas na Tabela 1 a
seguir, notando-se que casa unifamiliar ou lotes atendem sobretudo às
necessidades

individuais e que apartamento levam a plano secundário as

necessidades individuais e priorizam as necessidades sociais.
Tabela 1 - Vantagens e problemas das soluções tradicionais de habitação
diante das necessidades individuais e sociais
Necessidades
N1 Flexibilidade de ampliação
N2 Aspiração à casa-jardim
N3 Inexistência de áreas
N4 Atendimento à demanda
crescente
N5 Economia no consumo do
solo urbano (CSU)
N6 Economia no consumo da
rede sanitária (CRS)
N7 Economia no consumo da
rede rodoviária (CRV)
N8 Espaços de convívio urbano
N9 Variação visual da edificação
e dos espaços urbanos
N10 Economia de Escala pela
em série de elementos
padronizados

Soluções atuais
Casa
Apto

Solução
desejada

Natureza das
necessidades
Individuais

Sociais

Individuais/ Sociais

Fonte: ANDRADE, M. R.; SOUZA, M. A. de A. Manual de projetos de habitação
popular: parâmetros para elaboração e avaliação. Recife: Secretaria de
Habitação do Estado de Pernambuco, 1981, 188p.
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Das análises feitas neste item e do resumo apresentado na Tabela 1
acima é possível concluir que, como possibilidade para atender razoavelmente
os usuários e os produtores da habitação, há necessidade da criação de
modelo construtivo e arquitetônico que venha a se posicionar na interface entre
casa unifamiliar e apartamento.

3.3 Requisitos importantes para elaboração de projetos habitacionais
populares

A partir das necessidades levantadas no item anterior, pode-se elaborar
os requisitos mais importantes para a elaboração de projetos habitacionais
populares, conforme está relacionado a seguir.

•

Em cada lote, locação de uma habitação, com entrada independente,
para a provisão de jardim exclusivo e haver possibilidade de ampliação
no futuro.

•

Habitação com um mínimo de área comunitária, para redução de ônus
condominial.

•

Menor fração de terreno com redução de testada, para minimização de
custos e do uso de redes sanitárias, viárias e de eletricidade.

•

Implantação de espaços de convívio urbano e classificação das vias,
para economia da malha viária.

•

Diferenciação dos edifícios ou das quadras, na sua formatação, para
diminuição da monotonia visual do conjunto habitacional.

•

Projetos com princípios de modulação e com previsão do emprego de
processos construtivos mecanizados e racionalizados, para redução de
custos e de tempo de construção.
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Apresenta-se na Tabela 2, a seguir, o resumo das necessidades e, em
contraposição, os requisitos relacionados levantados acima.

Tabela 2 - Necessidades do problema e requisitos da solução

Necessidades
Flexibilidade de ampliação
Aspiração à casa-jardim
Inexistência de áreas comuns
e ônus condominais
Atendimento à demanda
crescente
Economia de consumo do solo
urbano (CSU)
Economia no consumo do
de rede sanitária (CRS)
Economia no consumo de
rede rodoviária (CRV)
Espaços de convívio urbano
Variação visual da edificação
e dos espaços urbanos
Economia de escala pela
produção em série de elementos padronizados

Requisitos
R1 Habitação vinculada ao lote
R2 Habitação com acesso independente
R3 Redução de fração do
terreno por habitação

R4 Redução da testada do lote
R5 Hierarquização das vias
R6 Vias locais transformadas
em pátios
R7 Habitação como componentes de edifícios diferenciados
R8 Padronização dos componentes do projeto

Fonte: ANDRADE, M. R.; SOUZA, M. A. de A. Manual de projetos de habitação
popular: parâmetros para elaboração e avaliação. Recife: Secretaria
de Habitação do Estado de Pernambuco, 1981, 188p.

3.4 Divergências entre os requisitos

Quando comparados os requisitos há três resultados possíveis:
concordância,

discordância, ou indiferença. As principais divergências

decorrem da imposição da habitação ser vinculada ao seu respectivo lote, com
entrada independente, e pequena proporção de terreno por habitação, e, seu
principal contraponto, que necessariamente a habitação seja um elemento do
edifício.
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Tabela 3 - Conflitos ocorrentes entre os requisitos da solução
requisitos
Requisitos
Habitação vinculada ao lote R1 R3 Red. Da fração do terreno por habitação
R4 Redução da testada do lote
Habitação com acessoo
R2 R3 Red. Da fração do terreno por habitação
independentes
R2 R4 Redução da testada do lote
Habitação como componente de R1 Habitação vinculada ao lote
edifícios diferenciados
R3

Conflitos
C1-R1/R3
C2-R1/R4
C3-R2/R3
C4-R2/R4
C5-R7-R1

Fonte: ANDRADE, M. R.; SOUZA, M. A. de A. Manual de projetos de habitação
popular: parâmetros para elaboração e avaliação. Recife: Secretaria de
Habitação do Estado de Pernambuco, 1981,188p.

A ocorrência das divergências apontadas, que ferem as relações
individuais e sociais, na hipótese de se manter a proposta formulada, indica
que novas soluções de empreendimentos habitacionais populares devam ser
procuradas.
Embora nosso país tenha dimensões continentais, seja rico em espaço,
é ao mesmo tempo muito pobre em planejamento e infra-estrutura: a malha
viária, a rede de saneamento, o transporte público, as escolas, os hospitais, a
segurança, etc. não são suficientes.
Isto faz com que as cidades cresçam desordenadamente em torno de
algumas regiões centrais com alguma infra-estrutura, sem planejamento,
resultando na maioria dos casos em amontoados de construções urbanas.
As áreas disponíveis, nessas circunstâncias, são escassas e caras. Por
exemplo, com referência ao custo final da habitação, a cota de terreno para
cada moradia chega a valer 10% do custo total do imóvel, no caso de
apartamento, e 20% no caso de residência unifamiliar. Vê-se assim que,
apesar da grande dimensão continental, o país possui pequena dimensão
urbanizada. Assim, na falta de áreas adequadas para viabilizar a implantação
de empreendimentos habitacionais populares, a saída é buscar soluções por
meio de novos projetos arquitetônicos e da escolha criteriosa de áreas
disponíveis, pouco afastadas dos grandes centros urbanos.
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3.5 Soluções e propostas através do desenho − idealização do projeto

As novas propostas devem contemplar com relevância as aspirações
dos usuários, suas condições de utilização, estabelecendo-se novos padrões
urbanísticos sem ferir as legislações federais, estaduais e municipais e,
principalmente, sem agressões ao meio ambiente. Deve-se levar em conta
também os custos de manutenção e de outros serviços que incorrerão aos
moradores dessas habitações ao longo de sua vida útil.
A idealização do projeto deve se fundamentar basicamente nos
seguintes fatores descritos a seguir.
a) Exigências dos usuários, relativas a:

•

Segurança do imóvel, quanto a
o Estrutura
o Contra Incêndio
o Na utilização diária

•

Habitabilidade, nos aspectos relativos a
o Funcionalidade e acessibilidade.
o Boa condição térmica, acústica.
o Conforto, antropodinâmico.
o Boa estanqueidade e higiene.
o Iluminação e ventilação adequadas.

•

Sustentabilidade, nos aspectos de
o Durabilidade com baixa manutenção.
o Boa adaptação ao meio ambiente.
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b) Exigências da Sociedade
Pautadas pelas leis municipais, estaduais e federais os aspectos
urbanísticos devem observar, principalmente:

•

Preservação do meio ambiente: adequado condicionamento do lixo;
direcionamento e escoamento devido de esgotos e de águas pluviais, para
a menor degradação possível dos recursos hídricos, fauna e flora.

•

Harmonização interna: adequar vias de acesso, espaços verdes e
edificações com equilíbrio; oferecer espaços de lazer com equipamentos
interativos.

c) Implicação da escolha do projeto no custo do empreendimento
Em todas as etapas de elaboração do empreendimento imobiliário de
qualquer porte, principalmente tratando-se de habitação popular, o item
referente ao projeto é o que tem maior possibilidade de impacto no custo.
Como o projeto define a ocupação do espaço, as formas, os detalhes
construtivos, os materiais, etc., pode afetar diretamente e de maneira
significativa o custo do produto final.
O projeto ainda pode agregar o potencial de racionalização do processo
de execução das obras com aumento da produtividade executiva. Agrega
também o aumento da vida útil da edificação, após entrar no período de uso e
interfere também no custeio de manutenção através de três fontes:

•

Durabilidade dos materiais empregados pela escolha certa em função do
meio que o projeto foi concebido.

•

Patologias oriundas das dificuldades executivas.

•

Necessidades de adequação do produto final para diferentes usuários.
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Descreve-se a seguir alguns detalhes que merecem atenção durante a
elaboração do projeto, os quais além de interferir diretamente nos custos da
obra, interferem também no meio ambiente e no contexto urbano.

•

Correta proporcionalidade entre lotes, quadras, vias de circulação de
veículos e pedestres, respeitando as inclinações naturais dos terrenos e o
seu entorno.

•

Traçados corretos das redes de drenagem, esgotos, energia, telefonia,
iluminação e destino final adequado de esgotos, águas pluviais e resíduos
sólidos.

•

Minimização do movimento de terra; execução obras de estabilidade.

•

Maximização da implantação das unidades habitacionais, sem perda de
qualidade, quanto a espaços internos modulados, iluminação, ventilação,
possibilidade de ampliação, etc.

3.6 Qualidade do Projeto

A avaliação da qualidade do projeto é tarefa complexa, pois envolve
inúmeras variáveis, algumas delas de caráter subjetivo. Uma possibilidade
seria fazer avaliações das etapas individuais, por exemplo da maneira descrita
a seguir, as quais em conjunto, no final, permitiriam a apreciação do projeto
global.
a) Quanto à solução: avaliação da solução proposta pelo projeto através da
qualidade do produto final, levando-se em conta a facilidade de produção,
de uso e de manutenção futura.
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b) Quanto à apresentação gráfica da solução em papel: avaliação dos
quesitos clareza e precisão do projeto executivo, das memórias de cálculo,
das especificações técnicas e integração completa das várias áreas
envolvidas no projeto.
c) Quanto à execução da obra: avaliação dos procedimentos executivos
atentando-se para a uniformidade e clareza das definições, diretrizes e
parâmetros.
É freqüente se fazer o exame de um projeto residencial com base
apenas na intuição, considerando-se aspectos como originalidade, criatividade,
efeitos gráficos, paisagismo, etc. O resultado dessa maneira de avaliação é
não raro do tipo “agrada” ou “desagrada”. Esta avaliação embora muito
importante não é completa. Para avaliações em bases mais técnicas
inclusive para a análise comparativa de diferentes projetos para o mesmo
empreendimento, é recomendável o uso como recurso adicional das funções
de inter-relacionamento entre as variáveis envolvidas, mencionadas no mural
de projetos de habitação popular de Andrade, M. R.; Souza M. A., as quais,
divididas entre duas áreas de interesse, estão descritas a seguir.
Definições das variáveis envolvidas:

•

AC = área construída da unidade = taxa de conforto habitacional (TCH).

•

Q = número de quartos; substitui o número de pessoas que hipoteticamente
habitarão a residência, que no conceito de “casa mínima” varia de 2 a 3
pessoas por quarto.

•

TCQ = taxa de conforto dos quartos = (AC / Q).

•

AP = área projetada da edificação.

•

AT = área do terreno.

•

TO = taxa de ocupação do solo = (AP / AT).

•

HA =número de unidades habitacionais.

•

DH = densidade habitacional = (HA / AT).
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•

U = índice de utilização do solo = (AC / AT).

•

CH = custo da habitação.

Relações entre variáveis:
1a área de interesse, considerando a unidade habitacional isolada

•

AC = função (CH) = área construída em função do custo da habitação.

•

TCQ = função (AC) = taxa de conforto por quarto em função da área
construída.

a
2 área de interesse, considerando o empreendimento habitacional como

um todo

•

TO = função (U) = taxa de ocupação do solo em função do índice de
utilização do solo.

•

TO = função (DH) = taxa de ocupação do solo em função da densidade
habitacional.

•

U = função (AC) = índice de utilização do solo em função da área
construída.

•

U = função (DH) = índice de utilização do solo em função da densidade
habitacional.

•

AC = função (DH) = área construída em função da densidade habitacional.

A comparação entre as variáveis e relações acima especificadas, para
as várias possibilidades de projeto, mais os custos associados do terreno e da
rede de infra-estrutura e da rede viária, por unidade habitacional, pode fornecer
subsídios para a escolha da solução a ser adotada no caso em análise.

50
3.7 Novas soluções de arquitetura para a habitação popular − “casa
acoplada”

Não se pode apontar como falhas as soluções arquitetônicas tradicionais
para habitação popular, nos moldes de casa isolada ou de apartamento.
Muitas vezes as limitações do terreno obrigam o uso das chamadas “soluções
de compromisso”, isto é, a consideração do sacrifício de algumas
características do empreendimento em função das carências de áreas
disponíveis para a sua implantação. Vide figura nº. 1 que ilustra as soluções
arquitetônicas.

51

52
Como

solução

intermediária

para

habitação

popular,

entre

o

apartamento e a casa, há a “casa acoplada”, que tem origem na composição
básica de duas moradias através dos princípios de geminação (com paredes
laterais comuns), justaposição (paredes de fundos comuns) e superposição
(verticalização da edificação) − estes são os chamados acoplamentos de 1
grau, conforme demonstra a figura nº. 2 a seguir.

o
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Fonte: ANDRADE, M. R.; SOUZA, M. A. de A. Manual de projetos de habitação
popular: Recife: Secretaria do Estado de Pernambuco, 1981.
Valores de custos atualizados pelo autor deste trabalho
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o

Mesclando-se os acoplamentos de 1 grau, dois a dois ou três a três,
resultam em mais quatro tipos de acoplamento que são de segundo grau e
terceiro grau, respectivamente, conforme está indicado na Tabela 4.
Tabela 4 – Tipos de acoplamentos

Possibilidades

Grau

Natureza

1º

G – Geminação

1º

J – Justaposição

1º

S – Superposição

2º

JG – Justaposição e Geminação

2º

SG – Superposição e Geminação

2º

SJ – Superposição e Justaposição

3º

SJG – Superposição, Justaposição e Geminação

A diversificação do projeto pode ocorrer através da mescla dos sete
tipos de acoplamentos acima relacionados, com variação do número de pisos,
do sistema de implantação no terreno e do número de dormitórios. Deve-se
ainda levar em conta a adequação da construção quanto à topografia, à
orientação solar, etc.
Conforme a disponibilidade de terreno e tendências culturais de cada
região a casa acoplada pode variar do mais privativo (casa unifamiliar) ao mais
socializado (apartamento com condomínio).
Sem pretender que seja “perfeita” vê-se que o conceito de casa
acoplada este atende as premissas de ser vinculada ao lote e ter acesso
independente.

Embora

esta

solução

não

propicie

altas

densidades

demográficas, como o apartamento, possibilita estabelecer maior número de
moradias no lote do que a opção de casas isoladas.
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Este novo padrão integra-se bem nas questões da arquitetura urbana
com pouca agressão ao meio ambiente.
Com o objetivo de maximizar o uso dos terrenos para a produção de
casas, explora-se ao máximo a redução das testadas das habitações. Deve-se
notar que, mantendo-se o espaço interno da moradia, ao reduzir-se a testada
do lote que abrigará a casa, obrigatoriamente deve haver aumento de sua
profundidade e/ou da altura (número de pisos). Entretanto, existem limites
mínimos para redução da testada sem os quais não se viabiliza a habitação,
pois além de abrigo para proteção e segurança do homem deve-se prover
também um mínimo de conforto.
Para efeito de verificação do necessário ponto de equilíbrio entre a
maximização do uso do lote e o mínimo de conforto da unidade habitacional
popular, pode-se valer do conceito de testada ideal, em lugar da testada real
da habitação, definida da forma seguinte:
TI = TR / HA
onde TI e TR são a testada ideal e a real, respectivamente, e HA é o número
de habitações acopladas.
Este índice serve também para verificar de forma comparativa, entre as
várias possibilidades de acoplamento levantadas em nível de projeto, qual a
redução mais eficiente da testada do lote. Neste sentido, observe que é
possível, por exemplo, apresentar em representação cartesiana a variação
entre o grau de acoplamento (em ordenadas) e a testada ideal do lote (em
abcissas), como está mostrado na Figura 3, a seguir.
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Fig. 3
Fonte: ANDRADE, M. R.; SOUZA, M. A. de A. Manual de projetos de habitação
popular

3.8 Exemplo de casa acoplada

Apresenta-se neste item um exemplo extraído do trabalho Andrade e
Souza, referente a uma casa acoplada unifamiliar, com geminação entrelaçada
e áreas livres na parte anterior e na posterior da moradia, conforme mostrado
na Figura 4. Os dados apresentados referentes a custos foram atualizados
pelo autor desta dissertação. Em seu estágio inicial, projeto apresentado inclui
obrigatoriamente dois quartos sendo um deles vinculado à construção da casa
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vizinha, com possível opção de crescimento para três quartos. Este projeto
apresenta a maior densidade na categoria das casas unifamiliares, chegando a
ultrapassar em densidade algumas casas justapostas e geminadas, do tipo
casa acoplada.
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Figura 4 - Casa acoplada unifamiliar, com geminação entrelaçada e áreas
livres na parte anterior e na posterior da moradia

Fonte: ANDRADE, M. R.; SOUZA, M. A. de A. Manual de projetos de habitação
popular: Recife: Secretaria do Estado de Pernambuco, 1981.
Valores de custos atualizados pelo autor deste trabalho
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Dados do projeto:
− Renda familiar: 5 salários mínimos.
− Mensalidade inicial: 1 salário mínimo.
− Custo da habitação: 88 salários mínimos.
− Custo da habitação: R$22.014,63.
− Área construída: 46,77 m².
− Taxa de conforto por quarto: 15,60 m²/quarto.
− Número de quartos: 3.
− Número de pisos: 2.
− Área de projeção da construção no lote: 78,38 m².
− Número de habitações no lote: 2.
− Número de frentes do lote: 1.
− Testada ideal do lote: 8,25 m.
− Testada ideal por habitação: 4,12 m.
− Profundidade real do lote: 16,50 m.
− Fração ideal de terreno privativo: 68,06 m²/h.
− Taxa de ocupação do solo: 33%.
− Índice de utilização do solo: 0,40.
− Densidade habitacional: 84 h/ha.
− Consumo de solo urbano: 117,70 m²/h.
− Consumo de rede elétrica: 2,30 m/h.
− Consumo de rede sanitária: 2,30m/h.
− Custo do lote: em média 20 salários mínimos.
− Custo total da unidade em 15 anos: 180 salários mínimos.
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4 PROCESSOS CONSTRUTIVOS RACIONALIZADOS

Para pequenas edificações verticais (prédios de até cinco pavimentos) e
condomínios horizontais, há alguns processos construtivos que se alinham na
categoria de racionais com boa qualidade e boa formatação, o que torna
bastante difícil eleger apenas um deles como o melhor.
A

seguir

apresentam-se

descrições

resumidas

dos

processos

construtivos mais conhecidos.

4.1 Pré-moldados em estrutura de concreto armado

O grau de economia deste processo construtivo está fortemente ligado à
distância entre o canteiro de obras da edificação e a central de produção dos
painéis e das estruturas pré-moldadas. Para distâncias superiores a 200 km,
os custos de transportes superam em muito as vantagens da produção
imobiliária mais limpa e rápida que este processo gera. Para distâncias
inferiores a 200 km, este processo é bem competitivo, pois é de rápida
execução, boa durabilidade, aceita uma boa diversidade de projetos e pode ser
executado com peças de concreto pré-moldado com armadura convencional
(armadura frouxa) ou com armadura protendida, o que proporciona neste
último caso peças mais esbeltas. As peças pré-moldadas, tomando-se os
devidos

cuidados,

fazem

uma

boa

associação

com

fechamentos

e

complementos de construção convencional, resultando em um produto final de
boa aceitação pelo usuário. Este processo tem como característica forte a
minimização de uso de mão-de-obra e a possibilidade de se trabalhar em
pequenos canteiros de obra.
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4.2 Pré-moldados em estrutura metálica

O ponto forte deste processo é a possibilidade de se produzir a estrutura
metálica com boa rapidez e precisão. Dispensa cura, escoramentos e fôrmas.
Com peças mais esbeltas (os pré-moldados metálicos), são de maior
mobilidade para o transporte. A montagem é bem rápida, limpa e precisa. Tem
como ponto negativo o alto custo do aço e a sua utilização não é uma
recomendável para regiões litorâneas ou com atmosferas ácidas. A associação
deste tipo de construção a complementos construtivos convencionais é mais
complicada devido ao comportamento muito diferente dos elementos
envolvidos, por exemplo aço e alvenaria. Também, o uso de estrutura metálica
em unidades habitacionais ainda não foi bem assimilado pelo povo brasileiro.
Não se pode deixar de levar em conta a boa racionalização da mão-de–obra,
principalmente quanto à montagem da superestrutura da edificação, e também
a possibilidade de execução em pequenos canteiros de obra.

4.3 Processo construtivo em fôrma túnel

O ponto forte deste processo é a rapidez de produção da unidade
habitacional, toda em concreto armado, paredes e laje, com a utilização de
fôrmas metálicas.
Tem como ponto negativo o alto custo inicial de aquisição de fôrmas e
dos equipamentos operacionais (grua para transporte das formas metálicas) e
a necessidade de canteiros de obras de grandes proporções. Mesmo com a
racionalização da mão-de-obra, este processo construtivo tem um custo
elevado, pois é todo qualificado e requer intenso treinamento. O produto final é
de boa formatação, robusto e de boa habitabilidade, embora as dimensões nas
larguras dos compartimentos sejam um pouco limitadas – de 2,60 m a
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3,00 m, no máximo. O processo mostra-se viável economicamente para uma
produção mínima de 300 unidades.

4.4 Processo construtivo convencional

Este processo é o mais comum em nosso território, com todas as etapas
de produção executadas no próprio canteiro de obras, que não é lugar
adequado para a execução dos serviços básicos, pois nunca está dotado de
espaço ou instalações adequadas. O desperdício de material e mão-de-obra é
enorme. O processo de produção na maioria das vezes é lento e agrega um
número de mão-de-obra excessivo. Com os encargos advindos da morosidade,
além dos problemas referidos, este processo poderá ser substituído, no futuro,
por outros processos mais modernos e racionais.
Atualmente, ele é utilizado em larga escala com a estrutura moldada no
local (concreto armado), com previsão de vedação com alvenaria paginada.

4.5 Processo construtivo em alvenaria estrutural

A aplicação deste método, com a utilização de dois componentes
básicos – blocos estruturais industrializados vazados (de concreto, cerâmico,
ou sílico-calcário), lajes vazadas de concreto protendido ou laje pré-moldada
simples –, indica um avanço em direção à industrialização da construção para
consumo de massa. É necessário também que o projetista do empreendimento
habitacional esteja ciente das possibilidades de modulação que o processo
permite e dos produtos disponíveis no mercado, para uma maior racionalização
da produção.
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Este processo obriga a mão-de-obra de produção a utilizar com absoluto
rigor o prumo e o nível no assentamento dos blocos estruturais.
Acompanhando esta etapa, as tubulações elétricas e as caixas para abrigar
interruptores e tomadas também são conjuntamente embutidas nos vazios dos
blocos. As paredes poderão, se necessários, receber reforços de com barras
de aço e adição de graute (concreto bastante plástico, com utilização de
pedrisco) nos pontos necessários para aumento de capacidade resistente e
estabilidade. Na altura de respaldo da parede, as paredes recebem blocos
estruturais tipo canaleta, que serão armados e grauteados para posterior
colocação dos painéis pré-moldados das lajes. No respaldo de peitoris e na
parte superior de portas e janelas também são utilizadas canaletas armadas
para o enrijecimento do conjunto. As escadas também podem ser préfabricadas, o que se constitui em vantagem dentro do processo construtivo.
As instalações hidráulicas são executadas sobrepostas às paredes e
posteriormente fechadas com shafts. O produto final é sempre uma habitação
com aparência agradável, de boa habitabilidade e conforto. A diversidade de
tamanho dos ambientes é grande, pois sua modulação é bem elástica.
O ponto positivo deste processo é o de impor um controle de material e
mão-de-obra com grande redução de desperdícios. Não é um processo
excessivamente mecanizado. As peças que requerem um maior controle de
fabricação vêm de fora do canteiro de obras (blocos, lajes, escadas),
fabricadas com um bom controle de qualidade industrializada.
Este processo construtivo é um dos que mais atendem às solicitações
de engenheiros, arquitetos e construtores em geral, que procuram uma
tecnologia construtiva racional, de acordo com as condições atuais de
desenvolvimento, hábitos e economia do nosso país.
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4.6 Comparação: estrutura de concreto armado com alvenaria de vedação
x alvenaria estrutural
Neste item, apresenta-se uma comparação de custos entre o processo
construtivo com estrutura de concreto armado moldada in loco, com alvenaria
paginada de vedação, e o processo construtivo de alvenaria armada com laje
moldada in loco.

O objetivo da comparação entre os preços de desses dois processos
referidos é justificar a escolha do processo que foi adotado no exemplo prático,
descrito o capítulo 6.
O estudo comparativo é feito por “metro quadrado” de área de piso de
construção, adotando-se os seguintes índices médios:

•

estrutura de concreto armado com alvenaria paginada de vedação =
1,6 m² parede por m² de piso;

•

estrutura em alvenaria estrutural = 2,0 m² parede por m² de piso.

A. Estrutura de concreto armado com alvenaria convencional e vedação
racionalizada – custo por m² de piso
 superestrutura (concreto armado) = pilares, vigas e lajes
•

0,20 m³/m² piso X R$700,00 por m² = R$144,00

 blocos de concreto para vedação espessura 0,14 cm e 0,9 cm
•

20 peças por m² de piso, a preço médio R$0,90 = R$18,00

 argamassa de assentamento
•

32 kg por m² de área de piso X R$0,13 = R$18,00
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 mão-de-obra de execução de alvenaria paginada
•

20 peças por m² de piso = 1,6 m² de parede por m² de piso

•

1,6 m² parede X R$0,13 = R$16,00

 Preço final do processo A = R$182,16 por m² de área construída.

B. Alvenaria estrutural com laje maciça espessura 8 cm
 Laje moldada in loco espessura 8 cm
•

0,08 m³/m² de piso X R$600,00 = R$56,00 por m²

 graute
•

0,10 m³ X m² piso X R$130,00 = R$13,00 por m²

 aço
•

8 kg aço por m² piso X R$210,00 = R$16,80 por m²

 blocos estruturais resistência 4.5 MPa
•

2 m² parede = 25 peças X 1,20 p/ m² = R$ 30,00 por m²

 argamassa de assentamento
•

20 kg/m² parede X 2,0 = 40,00 kg/m² piso X R$0,15 = R$6,00

 mão-de-obra de execução de alvenaria armada
•

R$13,00 por m² parede X 2,00 = R$26,00 por m²

 Preço final do processo B = R$147, 80

Dos cálculos apresentados, deduz-se que o processo B (alvenaria
estrutural) é quase 19% mais econômico que o processo A (estrutura
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convencional de concreto armado com alvenaria paginada), devendo-se notar
que estrutura e alvenaria têm uma participação de cerca de 35% no custo
total da obra .
Além disso, oferece outras possibilidades de economia no que se refere
a instalações elétricas, ao assentamento de azulejos diretamente na parede,
ao revestimento externo (de menor espessura devido à maior planeza da
parede) e facilidade de aplicação do gesso liso interno, resultando em um
custo normalmente cerca de 15% menor que o custo do processo
convencional. Por este motivo, este processo foi escolhido no caso prático
apresentado no capítulo 6.
Deve-se notar, de passagem, que o processo A oferece vantagem nas
divisões internas, que são permitidas sofrer modificações diversas pelo usuário
ao longo do tempo.
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5 RECURSOS PARA A PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES
Quanto à possibilidade de aquisição de moradia própria, considerando
famílias com renda mais baixa, entre 1 e 10 salários mínimos, que se
constituem no foco desta dissertação, é possível verificar que:

•

Famílias com ganhos mensais de até três salários mínimos não têm a
menor possibilidade de efetuar qualquer tipo de pagamento direcionado à
aquisição de moradia. Para esta população é necessário aporte financeiro
quase que total por parte do governo.

•

Famílias com ganhos mensais na faixa de 4 a 10 salários mínimos podem
comprometer, no pagamento de aquisição de habitação, cerca de 10% a
20% de seus rendimentos, dependendo do montante da poupança
previamente acumulada. A análise feita a seguir refere-se a esta faixa da
população,

que

possivelmente

pode

cumprir

os

requisitos

dos

financiamentos públicos disponíveis.

5.1 Financiamentos públicos disponíveis

O governo federal, através da Caixa Econômica Federal, tem sido o
agente de financiamento mais importante para habitações populares, seguido
das companhias habitacionais estaduais e municipais.
Neste capítulo descreve-se de forma resumida, com indicações de suas
características e seus objetivos, as modalidades de financiamento da Caixa
Econômica Federal abaixo relacionadas:

•

Recursos FGTS – Carta de Crédito Individual

•

Recursos FAT – Carta de Crédito Habitação Residencial
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•

Recursos FGTS – Financiamento de imóveis na planta e/ou em
construção

•

Recursos FAT – Financiamento de imóveis na planta e/ou em
construção – Habitação – SFI

•

Construcard

•

PAR – Programa de arrendamento residencial
A seguir descrevem-se de forma resumida as características e os

objetivos dessas modalidades. Os dados levantados foram obtidos em
publicação da Caixa Econômica Federal, no mês de 04/2003.

5.1.1 Recursos FGTS – carta de crédito individual

•

Financiamento
o Até R$8.000,00 na aquisição do lote urbanizado.
o Até R$44.000,00 na aquisição do imóvel usado residencial.
o Até R$64.000,00 na aquisição do imóvel novo residencial.

•

Renda
o Comprometimento não pode ser maior que 25% da renda familiar bruta.

•

Sistema amortização
o Tabela Price ou Sacre.

•

Taxa de Juros
Anual somado à variação da TR
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o Renda até R$1.000,00 – 6% a.a.
o Renda até R$3.250,00 – 8,16% a.a.
o Renda até R$3.250,01 a R$4.500,00 – 10,16% a.a.

5.1.2 Recursos FAT – carta de crédito habitação residencial

•

Financiamento
o Até R$180.000,00 – observada a capacidade de pagamento apurada
pelo sistema de mensuração de risco de crédito da Caixa.

•

Renda
o Capacidade de pagamento apurada pela análise de risco de crédito,
observado o limite máximo de 30% do comprometimento da renda
familiar comprovada ou não.

•

Taxa de juros
o 5,5% composta a TJLP, com o seu resultado aplicado pro-rata die. A
TJLP é a taxa efetiva válida para o trimestre civil.

5.1.3 Recursos FGTS – Financiamento de imóveis na planta e/ou em
construção

•

Financiamento
o Até R$8.000,00, na produção de lotes urbanizados.
o Até R$55.000,00, nas demais modalidades.
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o Renda
o O encargo mensal não pode ser superior a 25% da renda familiar bruta,
podendo ser dilatado até 30%, observada a capacidade de pagamento
do proponente.

•

Taxa de Juros
o Renda familiar bruta até R$1.000,00 – 6% a.a.
o Renda familiar bruta de $1.000,01 a $3.250,00 – 8,16% a.a.
o Operações especiais: 10,16% a.a.

5.1.4 Recursos FAT – Financiamento de imóveis na planta e/ou em
construção – Habitação – SFI

•

Finalidade
o Viabilizar a produção de empreendimentos, financiando imóveis na
planta ou em fase de construção diretamente a pessoas físicas.

•

Público destinatário
o Pessoas físicas, independentemente da faixa de renda.

•

Pré-requisito da pessoa jurídica para a contratação do produto
o O financiamento é destinado a projetos inseridos no ambiente urbano,
dotados de infra-estrutura básica.
o A proposta para o financiamento deve ser apresentada em qualquer
agência da Caixa pela proponente/construtora, com o projeto definitivo
do empreendimento.
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o Análises jurídica e cadastral dos sócios/acionistas e dos dirigentes, bem
como análise de risco da construtora.
o Aprovação da proposta.
o Contratação pela construtora do seguro de garantia de término de obra,
para assegurar a sua conclusão.
o Realização de trabalho social junto aos proponentes.
o Aprovação de crédito de, no mínimo, 60% dos beneficiários do total de
anuidades do empreendimento, ou o percentual mínimo indicado na
análise de risco da operação, o que for maior. Aprovação, ainda, de
100% dos beneficiários quando a construção for dividida em módulos.

•

Pré-requisito

do

proponente/pessoa

física

para

a

contratação

do

financiamento
o Realização de análise cadastral e de capacidade de endividamento do
beneficiário.
o Ser maior de 21 anos ou emancipado.
o Ser brasileiro nato ou naturalizado. No caso de estrangeiro, possuir visto
permanente no país.

•

Modalidades
o Aquisição de terreno e construção.
o Construção em terreno de propriedade do cliente.

•

FGTS
o Pode ser utilizado como recurso próprio durante a fase de construção,
desde que atendidas as condições específicas relativas à sua utilização.
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•

Limites de avaliação e financiamento
o O valor de avaliação é limitado a R$450.000,00 por unidade, nas
regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba,
Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador, e de R$300.000,00 nas
demais localidades.
o O valor de financiamento é limitado a R$180.000,00 por unidade.

•

Sistema de amortização
o SAC – Sistema de Amortização Constante.

•

Taxa de juros
o TJLP mais 4% a.a. capitalizados.

•

Características gerais
o A operação consiste na emissão de carta de garantia de financiamento
à proponente/construtora, assegurando a contratação individual do
financiamento com os beneficiários, pessoas físicas, por meio de
instrumento particular.
o Pode ser financiado até 90% do valor de venda do imóvel, limitado ao
valor de avaliação da Caixa.
o O proponente deve comprovar a capacidade para integralizar o valor do
imóvel com recursos próprios e/ou da conta vinculada do FGTS.
o São contemplados os empreendimentos com número máximo de 500
unidades.
o A construtora é devedora solidária até a entrega das unidades ao
mutuário.
o O prazo para a construção será de acordo com o projeto aprovado,
limitado a 24 meses.

73
5.1.5 Construcard

•

Finalidade
o É uma linha de financiamento habitacional destinada à compra de
material de construção a ser utilizado na construção, reforma e/ou
ampliação de imóvel residencial urbano.

•

Pré-requisitos do proponente
o Para a obtenção do financiamento, exige-se do proponente um
avalista/fiador.
o Possuir idoneidade cadastral.
o Possuir capacidade de pagamento.
o Ser brasileiro nato ou naturalizado ou detentor de visto permanente no
país, no caso de estrangeiro.
o Ter capacidade civil.
o Ser maior de 21 anos ou emancipado.

•

Limites de crédito
o Mínimo: R$1.000,00.
o Máximo: de acordo com a capacidade de pagamento apurada pelo
sistema de mensuração de risco de crédito da Caixa, limitado a
R$180.000,00.

•

Sistema de amortização
o Tabela Price
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•

Taxa nominal de juros
o 1,18% ao mês

•

Plano de reajuste
o De encargo mensal: recálculo mensal com base no saldo devedor
atualizado pelo INPC.

•

Encargos devidos até a contratação
o Taxa de abertura de crédito (T.A.C.): 1,5% do valor contratado, paga à
vista, debitada automaticamente na data de contratação da conta
corrente.
o Tarifa de pesquisa cadastral: R$13,50.

5.1.6 PAR – Programa de arrendamento residencial

•

Finalidade
o O Governo Federal lançou o Programa de Arrendamento Residencial
(PAR), regido pela lei n° 10.188, para atender exclusivamente à
necessidade de moradia da população de baixa renda dos grandes
centros urbanos. Esse público tem acesso ao Programa mediante
contrato de arrendamento residencial, com opção de compra ao final do
período contratado.
o A empresa de construção civil que se interessar pela produção de
empreendimentos no âmbito do PAR deve dirigir-se a um dos escritórios
de negócios da Caixa Econômica Federal para obter informações e a
relação de documentos necessários à formalização da proposta.
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o Após a conclusão do empreendimento, as unidades residenciais são
arrendadas às famílias que atendem aos requisitos de enquadramento
no Programa, indicadas pelo poder público local.
o O PAR é uma operação de aquisição de empreendimentos a serem
construídos, em construção, ou a serem recuperados ou reformados,
destinados ao atendimento da necessidade de moradia da população
com renda familiar mensal de até seis salários mínimos. Estas
moradias,

destinadas

à

população

concentrada

nas

regiões

metropolitanas e nos centros urbanos de grande porte, são previstas
para arrendamento, com opção de compra ao final do prazo contratado.

•

Agentes envolvidos e competências
o Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
Republica – SEDU/PR, a quem compete estabelecer diretrizes para a
aplicação dos recursos alocados ao PAR.
o Caixa Econômica Federal, agente gestor do PAR, responsável pela
alocação

dos

recursos

e

expedição

dos

atos

necessários

à

operacionalização do Programa.
o Poder Público e sociedade civil organizada, que auxiliam a Caixa na
identificação dos locais no desenvolvimento de fatores facilitadores à
implantação dos projetos e na seleção das famílias a serem
beneficiadas pelo Programa.
o Empresas do ramo da construção civil, que produzem as unidades
habitacionais nas áreas contempladas pelo Programa.
o Empresas do ramo da administração imobiliária, que administram os
contratos de arrendamento, os imóveis e condomínios, se for o caso, no
âmbito do PAR.
o Arrendatários, que são as pessoas físicas que, atendidos os requisitos
estabelecidos pelo Programa, estejam habilitadas ao arrendamento.
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•

Áreas de atuação do PAR
o Consideram-se áreas de atuação aquelas inseridas nas regiões
metropolitanas e nos centros urbanos de grande porte, incluindo todas
as capitais estaduais.
o Como centros urbanos de grande porte, foram definidos os municípios
com população urbana com mais de 100 mil habitantes, de acordo com
o Censo Demográfico 2000 (Fonte IBGE).
o Para as capitais e regiões metropolitanas abrangidas pelo PAR, as
áreas de atuação foram selecionadas pelos governos Federal, Estadual,
Municipal e do Distrito Federal, em parceria com a Caixa, e divulgadas
por meio de editais publicados no Diário Oficial da União.
o A partir da extensão do PAR para as cidades com mais de 100 mil
habitantes na área urbana, a publicação das áreas de atuação dá-se por
meio de aviso publicado no jornal de maior circulação no Município.
o Na identificação das áreas para implantação do PAR, são observados
os seguintes parâmetros, isolados ou conjuntamente:
 Inserção na malha urbana.
 Existência de infra-estrutura básica (água, solução de esgotamento
sanitário, energia elétrica, vias de acesso e transportes públicos).
 Facilidade de acesso a pólos geradores de emprego e renda.
 Viabilidade de aproveitamento de terrenos públicos.
 Favorecimento à recuperação de áreas de risco e ambiental.

•

Condições gerais e operacionais do Programa
o Os empreendimentos habitacionais no âmbito do PAR são adquiridos
com recursos de um fundo financeiro constituído exclusivamente para
atender ao Programa.
o A empresa construtora que apresentar proposta para a produção de
empreendimento e o respectivo projeto são submetidos à análise de
risco de crédito da Caixa.
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o Não é admitido o construtor pessoa física, nem os regimes construtivos
alternativos.
o A construtora interessada na produção de empreendimentos no âmbito
do PAR deve providenciar o pagamento das taxas do Programa e a
documentação exigida para a formalização da proposta.
o A empresa construtora deve contratar seguro que garanta o término da
obra do empreendimento – seguro garantia executante construtor, bem
como o seguro risco de engenharia.

•

Característica dos empreendimentos
o O valor máximo de aquisição de cada unidade não pode ultrapassar
R$22.400,00, devendo ser inferior ao seu valor de mercado, que está
limitado a R$35.000,00.
o Nos municípios que integram a região metropolitana dos estados do Rio
de Janeiro e São Paulo, o valor máximo de aquisição pode ser de até
R$28.000,00.
o O valor de aquisição corresponde ao somatório dos custos do terreno,
obras, inclusive BDI, seguro garantia executante construtor e de risco de
engenharia, ITBI, se for o caso, e despesas de legalização.
o O número ideal de unidades por projeto é limitado a 160 e o número de
unidades em um raio de 2 km está limitado a 500.
o A área útil mínima das unidades é de 37 m², exceto nos projetos de
recuperação de empreendimentos, que são analisados individualmente.
o A tipologia mínima nas unidades é de dois quartos, sala, cozinha e
banheiro.
o As unidades habitacionais devem apresentar o seguinte padrão mínimo:
 piso cerâmico ou ardósia;
 azulejo nas paredes molhadas de Box, pia, lavatório e tanque;
 vãos de porta com folha em todos os cômodos;
 revestimento e pintura internos e externos, compatíveis com o
padrão da unidade;
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 nas unidades horizontais, usar telha de cerâmica, laje de teto nos
banheiros e forro nos demais cômodos;
 calçada em todo o perímetro da edificação.
o O prazo de execução das obras é limitado a, no máximo, 18 meses,
contados da data da assinatura do contrato.
o O empreendimento deve estar inserido na malha urbana, dotado de
infra-estrutura

urbana

básica,

como

água,

luz e

soluções

de

esgotamento sanitário e de serviços públicos essenciais como
transporte e coleta de lixo.
o Na área de influência do projeto, não pode existir empreendimento
considerado

problema

ou

com

dificuldade

de

comercialização,

inconcluso, com prazo de carência vencido, paralisado ou que não
disponha da infra-estrutura mínima, que lhe dê condições de
habitabilidade.
o O empreendimento não pode ser construído em área que gere
concorrência com outros empreendimentos financiados pela Caixa.

•

Condições do arrendamento
Após a conclusão do empreendimento, as unidades habitacionais são
arrendadas às pessoas que atendam aos seguintes requisitos:
 renda familiar de até seis salários mínimos;
 capacidade de pagamento compatível com a taxa de arrendamento;
 não ser proprietário ou promitente comprador de imóvel residencial
ou detentor de financiamento habitacional em qualquer local do País;
 ser maior de 21 anos ou emancipado;
 apresentar idoneidade cadastral;
 não ter contrato de arrendamento anterior rescindido dentro do
Programa, por descumprimento contratual.
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o Os candidatos ao arrendamento das unidades do PAR são indicados
pelo Poder Público e selecionados pela Caixa.
o A Caixa efetua a seleção dos arrendatários de acordo com a sistemática
estabelecida para as operações da área habitacional.
o O imóvel deve ser utilizado pelo arrendatário com a destinação
específica de residência para ele e sua família, cabendo-lhe a assunção
de todas as despesas e tributos incidentes sobre o imóvel, bem como
mantê-lo em perfeitas condições de habitabilidade e conservação.
o O arrendamento das unidades habitacionais pelo arrendatário é
efetuado por meio de contrato de arrendamento residencial.
o O prazo de arrendamento é de 180 meses, sendo o vencimento da
primeira taxa de arrendamento com 30 dias após a assinatura do
contrato e as demais em igual dia nos meses subseqüentes.
o O valor inicial da taxa de arrendamento do imóvel é igual a 0,7% do
valor de aquisição do imóvel, e é reajustada anualmente pelo índice de
atualização aplicado aos depósitos do FGTS na data de aniversário do
contrato.
o O atraso no pagamento da taxa de arrendamento por mais de 60 dias
consecutivos é motivo para a retomada imediata do imóvel, sem direito
à devolução de valores pagos a título de taxa de arrendamento.
o O imóvel arrendado, por solicitação do arrendatário e expressa
concordância da Caixa, pode ser substituído por outro equivalente ou de
valor diverso, desde que haja disponibilidade de imóvel.
As exigências técnicas da Caixa Econômica Federal para financiamento
de execução de projetos de casas e de apartamentos estão apresentadas de
forma resumida no Anexo I.
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5.2 Financiamento para habitações populares insuficiente

Atuam no cenário nacional de produção imobiliária popular, segundo o
Manual de Política e Programa Habitacionais do Governo Federal, os
seguintes agentes financeiros:

•

CEF – responsável por 91% dos financiamentos imobiliários, ou em média
cerca de 290.000 unidades/ano.

•

CDHU – com investimento anual correspondente a cerca de 1% da
arrecadação do ICMS, produz em média 30.000 unidades/ano.

•

Outros agentes, cooperativas e iniciativas particulares – responsáveis por
aproximadamente 50.000 unidade/ano.

Portanto, a produção total média é de 370.000 unidades habitacionais / ano.
O principal agente financeiro de moradias no país, CEF, investiu
R$19.567.419,00, no período de 1996 a 2000, nos programas abaixo descritos
na Tabela 1, produzindo o número médio de 292.424 unidades/ano, conforme
foi referido acima.
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Figura 5 - Crédito Imobiliário
__________________________________QTDE__________VALOR____
Recursos FGTS
798.809
10.597.433
Carta de crédito individual
383.068
6.536,137
Material de construção
276.761
1.374.918
Imóvel na planta
135.395
2.631.630
Apoio a produção
3.585
54.748
Recursos Caixa
Carta de crédito individual
Carta de crédito-PAI/PCI
Imóvel na planta
Construcard
Condomínio
Recebíveis
PAR
Total Caixa + FGTS + PAR
Setor Público (FGTS+OGU)

200.893
151.083
3.613
9.445
34.248
211
2.293
28.971
1.028.673
433.449

6.764.286
5.700.255
151.738
520.784
290.626
13.621
99.522
559.005
17.920.724
1.646.695

FGTS – Pró-moradia

151.367

771.381

OGU – Habitar Brasil

282.082

875.314

1.462.122

19.567.419

TOTAL
Fonte: Caixa Econômica Federal

O déficit habitacional brasileiro é de cerca de seis milhões de moradias,
o que demandaria recursos da ordem de 51 bilhões de reais para sua solução.
Desta forma, considerando hipoteticamente, apenas como referência, que o
atual déficit habitacional não cresça, a partir dos dados referidos acima,
conclui-se que haveria demora de 16 anos para se resolver os problemas de
habitação popular do país, caso seja mantida a atual política governamental
para o setor.
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Contudo, com o crescimento populacional e os números de produção
habitacional acima descritos, não há previsão de solução em curto prazo e a
tendência é de aumento do déficit habitacional.

5.3 Alternativas para o incremento da produção de habitações populares

Para o incremento da produção de habitações populares é fundamental
a participação do governo, através de subsídios, financiamentos, redução dos
tributos, etc.
Como exemplo de ação de governo, no seminário recente promovido
ABECIP (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e
Poupança) com representantes da Uniapravi (Union Interamericana para la
Vivenda do Chile), sobre o modelo de securitização de recebíveis imobiliários e
do sistema de financiamento imobiliário, o presidente da Uniapravi comentou
que o governo chileno adota um modelo bem sucedido para a habitação social,
destinando para moradias populares cerca de 7% do produto interno bruto do
país.
Os

problemas

brasileiro

e

chileno

têm

dimensões

diferentes,

principalmente em razão das diferenças marcantes no número de habitantes e
no déficit habitacional, contudo está claro que os investimentos no Brasil estão
muito aquém do razoável para atender à demanda da população de baixa
renda. Também, o modelo chileno serve como referência para nossas
tentativas de solução da falta de moradias para a população de mais baixa
renda.
Também, a produção de habitações populares poderia ser aumentada,
por exemplo, com a participação dos bancos privados (no Brasil, há mais de
quarenta instituições), por meio de aportes financeiros para esse segmento.
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Contudo, deve-se lembrar que, conforme já verificado em outros países,
o crescimento do financiamento habitacional está sempre vinculado às
garantias efetivas de retorno dos investimentos efetuados. Essas garantias
vêm atreladas a alguns quesitos, tais como:

•

liberdade e desregulamentação na contratação das operações;

•

existência de um mercado imobiliário de alta liquidez;

•

capacidade de captar recursos de longo prazo a agentes financeiros.

5.3.1 Tributos incidentes na produção imobiliária

Descrevem-se neste item os principais tributos sobre as várias fases de
um empreendimento habitacional popular dentre o total incidente: seis
tributos gerais, onze impostos específicos e dezessete encargos com a
finalidade de verificar sua magnitude e possibilidade de redução para o
segmento de moradias para população de baixa renda.
Os dados abaixo descritos foram consubstanciados no trabalho do
economista e tributarista Cláudio Bernardes, feito para o SECOVI – SP e que
pode ser encontrado no site deste órgão.
Nota-se inicialmente, que segundo a SBEP – Sociedade Brasileira de
Poupança e Empréstimo, na prática comum de mercado, na fase de produção
imobiliária, cerca de 30% dos recursos provem dos incorporadores ou das
reservas financeiras dos adquirentes e 70% são alocados pelo Sistema
Financeiro da Habitação (SFH). Do montante alocado do SFH, a porcentagem
que resulta da operação e que retorna ao governo é de 62,78%.
Observe-se que do total dos tributos incidentes na fase de produção,
27% do valor bruto investido correspondem à esfera federal, 6% à estadual e
5% à municipal. Portanto, dos 100% dos tributos gerados na operação são
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destinados 71% ao governo federal, 16% ao governo estadual e 13% ao
município.
Descreve-se a seguir alguns dos principais tributos incidentes nas
diversas fases do empreendimento imobiliário, tais como aquisição do terreno,
produção do imóvel, vendas e pagamento do financiamento pelo comprador.
a) Compra do terreno

•

Custos federais
-Comprador: 2% valor do terreno
-Vendedor: 15% sobre ganho de capital (Imposto de renda)
-CPMF: 0,38% dos valores sacados da conta corrente

•

Custos do estado
-Registro público da escritura: 34,21% do total pago aos cartórios

b) Incorporação e construção

•

Materiais
-ICMS: 17,48%
-IPI: 7,90%
(apuração consubstanciada em estudo do economista Jorge Oliveira Pires,
para o Sinduscon – SP)

•

Mão-de-Obra
-INSS = 25,7%, composto por: 20% (INSS) + 3% (seguro de acidente de
trabalho) + 2,5% (salário educação) + 0,2% (INCRA).
-FGTS: 8,5%.
-PIS / COFINS: 0,65% e 3%, respectivamente, do valor dos documentos
fiscais relativos a aquisições de materiais.
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-Imposto de Renda Pessoa Jurídica, avaliação de maneira conservadora
para lucro presumido sem ultrapassar o limite trimestral de R$60.000,00:
15% sobre 8% do valor da venda dos materiais.
-Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): correspondente a 9% do
valor equivalente a 12% do faturamento da pessoa jurídica.
-CPMF: 0,38 % da movimentação financeira.
-ISS, tributo suplementar por decorrer de aferição indireta pela Prefeitura da
cidade de São Paulo:,5% do valor da mão-de-obra apropriada.
c) Publicidade e Vendas
Verificou-se no setor envolvido que estes gastos representam 7% do valor total
de vendas, sendo assim distribuídos:
•

Materiais de mídia: folhetos, brindes, maquetes, stand de vendas, etc: 1%.

•

Serviços de mídia: \núncios em jornais, distribuição de panfletos, colocação
de placas, anúncios em rádio e TV: 2%.

•

Corretagem: 4%.

Nas atividades acima descritas, incidem ICMS, IPI, PIS, COFINS, CSLL,
CPMF, ISS e IRPJ.
d) Serviços Administrativos

•

Gastos

operacionais

da

empresa

do

setor

imobiliário,

gerência,

contabilidade, contas a pagar e a receber, recursos humanos e respectivos
materiais de trabalho: incidência de ISS, INSS, FGTS, PIS, COFINS, IRPJ,
CSLL, CPMF, TLIF (taxa de fiscalização, localização, instalação e
funcionamento), IPTU , etc.
e) Realização de Lucro

•

Valor pago pelos compradores das unidades produzidas.
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Como se observou na descrição acima, a cadeia de incidência de tributos é
bastante complexa. Contudo, o preço de venda final ao consumidor pode ser
resumido, por simplicidade, pela equação abaixo:
PV = F + CF + PIS + COFINS + LUCRO + CPMF
onde,
PV: preço de venda
F: fundo correspondente a total dos recursos destinados à execução e
divulgação do empreendimento
CF: custo financeiro
PIS: 0,65% do valor do preço de venda
COFINS: 3% do preço de venda
Lucro: 15% do valor do fundo
CPMF: 0,38% do valor do preço de venda.
Ainda mais, sobre o lucro e recebíveis incidem: PIS, COFINS, CPMF, IRPJ,
CSLL, ITBI.

•

Tributos gerados pela operação de financiamento ao mutuário
A operação de financiamento gera lucros provenientes dos juros

cobrados, sobre os quais também incidirá IRPF, PIS e COFINS.
O trabalho realizado pelo economista Cláudio Bernardes para o SECOVI
– SP, do qual foram extraídos os dados acima expostos, recomenda a
implementação

de

incentivos

governamentais

aos

empreendimentos

habitacionais populares já que oferecem moradias à população de baixa renda,
representam absorção considerável de mão-de-obra nas construções, além de
proporcionar grande retorno financeiro aos cofres públicos.
Por estes motivos, o trabalho de Bernardes conclui com uma proposta
de incentivo à produção habitacional popular que seria a possibilidade de
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desconto pelo mutuário na base de cálculo do imposto de renda a pessoas
físicas, do valor equivalente aos juros pagos no financiamento imobiliário.
Considerando o valor do financiamento em 25 anos, a uma taxa média de 12%
ao ano, os juros representam 82,3% do financiamento. Adotando-se uma
alíquota média do imposto de renda na base de 20%, o comprador, ao longo
dos 25 anos, pagaria apenas 88,47% do preço total da sua moradia.

5.3.2 Redução da carga tributária

A carga tributária que incide sobre habitações populares corresponde
atualmente a cerca de 40% do custo do empreendimento, parcela considerada
excessiva na composição do preço final, sendo o componente que mais onera
o preço dos imóveis populares.
Segundo a Comissão da Indústria da Construção da FIESP − CIC, a
carga fiscal corresponde a cerca de 38% do preço final ao usuário. Esse preço
sobe aproximadamente para 50% no valor financiado.
Da mesma forma, o setor de economia do Sindicato das Indústrias da
Construção de São Paulo – Sinduscon / SP, em um estudo que considera a
incidência fiscal em toda a cadeia da construção, detectou um custo de
impostos agregados de 29% na construção, e que cresce para 38% sobre o
financiamento, como resultado de seis tributos gerais, 11 impostos específicos
e 17 encargos.
Neste contexto, uma possibilidade para maior acesso à população de
renda mais baixa a moradias seria o governo oferecer incentivos que
possibilitassem, por exemplo, o abrandamento da carga tributária, como foi
reivindicado no passado pela Comissão da Indústria da Construção − CIC da
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo − FIESP, através da
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proposta Habitação 1.0, cujas principais características estão apresentadas no
item 5.3.2.1.
Assim, caso os tributos referidos fossem reduzidos, haveria a
possibilidade de uma grande quantidade de imóveis serem financiados, por
exemplo através do plano PAR, para a população de renda mais baixa (até 6
salários mínimos), conforme se descreve no item 5.3.2.2.
A consideração da alternativa da redução dos tributos é de grande
importância social, visto que a falta de moradia para a faixa de população
referida responde por cerca de 95% do déficit habitacional brasileiro.

5.3.2.1 Habitação 1.0

A Comissão de Indústria da Construção − CIC apresentou, em junho de
2002, a proposta Habitação 1.0. Assim como os carros populares receberam
incentivos com isenções de impostos para a sua fabricação, segundo proposta
da Comissão de Indústria da Construção − CIC, a Habitação 1.0 também teria
a liberação de algumas cargas tributárias, conforme está descrito a seguir.

Proposta para a Execução da Habitação 1.0 – Principais Características

•

Destinação: comprovadamente a pessoas físicas com ganho de até seis
salários mínimos.

•

Área construída: de até 50 m2.

•

Carga tributária: isenção total dos tributos sobre materiais e mão-de-obra
empregada na sua confecção.

•

Imposto de renda: isenção de imposto de renda para empresas para
pessoas físicas que investirem nessa área.
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•

Cartório: isenção de taxas cartorárias nas operações escriturárias.

•

Custos

operacionais

de

financiamento:

isenção

desses

custos,

repassando-os para os financiamentos de habitações de luxo e lazer.
•

Seguro relativo a risco de crédito: como o caso anterior.

•

Aperfeiçoamento dos sistemas construtivos, para maior velocidade e
racionalidade: Financiamento a juros baixos para a aquisição de
equipamentos voltados para a construção.
Na época do lançamento da proposta, havia esperanças de que a idéia

da Habitação 1.0 seria debatida e implantada, pois em anos anteriores uma
solução semelhante para carros muito contribuiu para o desempenho da
indústria automobilística no país. Contudo, pode-se dizer que esta proposta
hoje está praticamente abandonada.

5.3.2.2 Viabilização do plano PAR

O plano PAR foi elaborado para produzir unidades populares, para
famílias de baixa renda, até 6 salários mínimos. Contudo, o alto custo dos lotes
urbanizados mais o custo direto da produção de moradias, de razoável
qualidade, muitas vezes supera em muito o valor limite de R$22.400,00. Este é
o caso do empreendimento descrito no capítulo 6.
Assim, compreende-se porque o plano PAR desde sua implantação em
1999 até o final de 2002 viabilizou apenas 404 empreendimentos, com um
consumo de 925 milhões de reais.
Com certeza o plano poderia ter a sua capacidade de atuação muito
aumentada, caso houvesse certa redução dos tributos incidentes, a exemplo
do que foi reivindicado na proposta denominada Habitação 1.0.
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Por consideração do governo, essa redução na arrecadação de tributos
poderia ser compensada, por exemplo através de repasse total, ou em parte, a
imóveis de lazer e alto luxo.
As conseqüências da eventual redução de tributos podem ser vistas no
exemplo a seguir. Na Tabela 5 considera-se para a composição de custos por
metro quadrado, nos padrões popular, médio e alto de residência, como
referência, a tabela de custo de construção por metro quadrado de edificação
residencial do mês de outubro de 2003 publicado pela Editora Pini.
Tabela 5 - Custo de construção – outubro/2003.

Etapas construtivas

Residência (R$ / m²)
Alto padrão

Serviços preliminares

Médio

Padrão

padrão

popular

27,67

23,48

5,54

3,99

2,90

2,11

Infra-estrutura

63,86

22,47

14,13

Superestrutura

174,46

95,79

50,67

Vedação

54,68

57,20

49,39

Esquadrias

24,93

49,94

50,42

Cobertura

1,69

27,48

53,32

102,64

81,97

56,90

39,93

29,00

21,11

Impermeabilização e isolamento térmico

134,47

4,20

3,68

Revestimento (piso, paredes e forros)

205,56

206,32

152,10

Vidros

31,74

4,31

5,85

Pintura

36,41

44,68

19,71

Serviços complementares

24,37

23,12

3,72

926,40

672,86

489,65

Movimento de terra

Instalações hidráulicas
Instalações elétricas

Custo total (R$ / m²)

As unidades de padrão popular, cujo custo por metro quadrado é de
R$489,65, se desoneradas de 1/3 do valor do imóvel, que correspondes
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aproximadamente aos tributos incidentes na cadeia produtiva, teriam custo de
produção reduzido para R$326,43 por metro quadrado. Portanto, uma
residência de 50 m², com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e
lavanderia, custaria R$16,321,00 para a sua edificação, o que tornaria viável a
operação pelo plano PAR.
Se fosse acrescido a esse valor o custo unitário do terreno nos grandes
centros urbanos (em média equivalente a 20% do custo da produção), o
produto final teria um custo de R$19.585,20. Nas pequenas cidades, onde o
valor do terreno seria minimizado, o preço seria ainda menor.
As unidades de padrão médio, com custo de R$672,86/m2, e as
2
unidades de alto padrão, com custo de R$926,40/m , sejam quais forem as

finalidades de uso (residencial, comercial ou lazer), poderiam ser os tributos
incidentes incrementados de modo a se ter compensação da redução proposta
para as moradias populares.

5.3.2.3 Ações do Governo

Indo de encontro às sugestões acima descritas, neste ano de 2004 o
Ministério das Cidades do Governo Federal apresentou um projeto de lei, em
tramitação no congresso, que cria o Fundo Nacional de Estados e Municípios,
além do FGTS. Dentre os objetivos principais deste projeto está a oferta de
moradias a famílias com renda na faixa de até 3 salários mínimos, onde se
concentra quase 90% do déficit habitacional brasileiro.
Montar um mecanismo especial que garanta recursos, a fundo perdido,
para as famílias de baixa renda, que não possuem condições de arcar com os
custos de financiamento, é a grande engenharia financeira desta proposta, que
segundo promete o governo deverá ser implantada gradativamente num prazo
de três anos a partir de 2005.
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6 CASO PRÁTICO - CONSTRUÇÃO DE PEQUENO CONJUNTO
HABITACIONAL POPULAR

Neste capítulo apresenta-se, como exemplo, o caso de um pequeno
empreendimento habitacional popular, construído pelo autor desta dissertação
no Município de Poá, na Grande São Paulo, onde se procurou aplicar as
diretrizes e os critérios referidos nos capítulos anteriores e estabelecer as
condições para sua viabilização.
Descrevem-se as características técnicas da obra, todos os custos
envolvidos

(construção,

propaganda

para

comercialização,

corretagem,

remuneração do incorporador, etc.), o preço final para o usuário e a forma de
financiamento público possível para caso.

6.1 Empreendimento

•

O conjunto habitacional é composto por 14 unidades habitacionais do tipo
casa acoplada de 2º grau SG (superposição e geminação), conforme foi
descrito no item 3.7 desta dissertação.

•

As áreas internas de cada unidade são de aproximadamente 45 m²,
contendo: sala, cozinha, banheiro social, dois dormitórios, lavanderia,
quintal nas unidades térreas, garagem e local para guarda de bicicletas.

•

Área comum, na entrada do conjunto: guarita, playground.
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6.2 Terreno

•

Área de 1000 m², em formato aproximadamente retangular, com leve aclive,
localizada na Rua Santo Antonio do Município de Poá, na Grande São
Paulo, no bairro Fonte Áurea.

•

Preço total, em junho/02: R$40.000,00

•

Note-se, para termos de comparação, que caso fosse adotada a concepção
de casa térrea isolada, o aproveitamento seria de apenas cinco unidades,
voltadas para rua, e o custo do lote seria de R$8.000,00 por unidade.
Para a concepção escolhida para o empreendimento (casa acoplada de 2º
grau SG), o aproveitamento foi de 14 unidades, e o custo do lote resultou
em bem menos que a metade do acima citado, R$2.857,14 por unidade,
equivalentes a cerca de 11,5 salários mínimos.

6.3 Execução da obra civil

6.3.1 Implantação

•

Foi

executada

a

terraplenagem

mecânica,

compondo

três

platôs

desnivelados entre si, em cerca de 60 cm, paralelos à linha do fundo do
lote. Interligando os três platôs, foi locada uma via de acesso projetada,
com 6,0 m de leito carroçável e calçadas laterais com 1,0 m de largura.

•

No primeiro platô, da frente para os fundos, foi implantado o recuo principal
do empreendimento, com quatro metros, destinados a abrigar a guarita, o
centro de medição e a área ajardinada com pequeno playground.
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•

No segundo platô foram implantadas seis unidades de casas acopladas,
parte da via interna e uma escadaria, tipo enclausurada, para o acesso às
unidades do pavimento superior.

•

No terceiro platô foram implantados oito unidades de casas acopladas,
duas escadarias para o acesso às unidades do pavimento superior, e o
recuo dos fundos.

•

Na parte frontal da edificação foi destinada uma vaga de estacionamento
para veículos médios, para cada unidade, e na parte inferior das escadarias
foi reservado um local para a guarda de bicicletas infantis.

•

O empreendimento ficou isolado em todas as suas faces externas, o que
propiciou ótima insolação e ventilação em todas as unidades.

6.3.2 Obras da área privativa

•

Fundações: brocas de traço manual L0 30 cm, com profundidade de 4,0 m,
capacidade de carga de 50,0 kN cada e blocos de apoio.

•

Baldrames: localizados sob todas as paredes, com dimensões 20 cm de
largura x 30 cm de altura, armados com 4 ferros corridos φ ½ “, estribos φ
6 mm, a cada 10 cm. Nos baldrames foram posicionados aranques verticais
φ 6 mm para a inserção das alvenarias estruturais.

•

Alvenarias estruturais: foram executadas alvenarias estruturais nos
perímetros das unidades e nas divisas dos dormitórios, para apoio dos
painéis de laje. Foram utilizados blocos de concreto de resistência igual a
2,5 MPa, espessura 15 cm, assentes com argamassa de 3,5 MPa e grout
de 5 MPa.
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As alvenarias já foram previamente paginadas para receber batentes
metálicos padronizados e janelas de alumínio padronizadas (padrão
econômico). As alvenarias receberam reforços com graute armado a cada
1,00 m na vertical, na horizontal na altura do peitoril das janelas (a 1,20 m)
e no respaldo e canaletas armadas para apoio de lajes.
Os blocos de concreto foram assentados com juntas argamassadas
também na vertical, para melhor desempenho do painel e estanqueidade.
As tubulações e caixas elétricas foram embutidas na execução da
alvenaria.
As demais alvenarias, para vedação, foram executadas com blocos de
concreto de espessura de 9 cm.

•

Lajes: em concreto armado, moldado in loco, com espessura de 8,0 cm
para a laje de piso e de 7,0 cm para a laje de forro. Para armadura positiva
foram utilizadas telas metálicas com malha de 10 cm e fios de 5 mm de
diâmetro e para armadura negativa, malha de 15 cm e fios de 6 mm de
diâmetro.
Na laje de piso foram instalados arranques para engastamento das
escadas de acesso aos corredores superiores.

•

Cobertura: madeiramento com inclinação de 30% para receber telhas
cerâmicas tipo romana (capa canal).

•

Revestimentos internos: áreas molhadas – banho, lavanderia e cozinha –
com piso cerâmico e paredes com azulejos até o teto; áreas secas com
gesso liso, para receber pintura látex PVA.

•

Tetos: aplicação de revestimento tipo textura sobre o concreto.
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•

Piso da área seca: concreto desempenado, com espessura de 5 cm, para
receber cerâmica, na sala, e carpete nos dormitórios e corredor.

•

Revestimento externo: argamassa única.

•

Pintura externa: duas demãos de látex acrílico.

•

Portas: tipo Eucatex, pré-pintadas e com fechaduras cromeadas

•

Hidráulica: ramais e prumadas hidráulicas justapostas à alvenaria e
posteriormente embonecadas com tijolos comuns e argamassa.

•

Esgotos: aéreos e posteriormente fechados com forro de gesso em placas.

6.3.3 Obras da área comum

•

Muro de fecho: em bloco estrutural com espessura se 15 cm, com juntas
frisadas e altura média de 2,80 m. Os muros receberam graute armado a
cada 1,20 m na vertical e canaleta armada no respaldo. A cada 4 metros
foram colocadas arandelas internas.

•

Portões: para o acesso de automóveis e pessoas, em “metalon”, com
altura de 2,00 m. O portão social tem abertura elétrica pela guarita ou pelo
interfone, para evitar ônus condominial com a vigilância.

•

Calçadas

Internas:

espessura de 6 cm.

•

Guias: em concreto.

em

concreto

desempenado,

tipo

vassourado,
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•

Pavimentação: em concreto armado no padrão “dama”, com espessura de
10 cm, armado com tela metálica com malha de 15 cm e fios com diâmetro
de 4,2 cm.

•

Jardinagem: foram implantadas jardineiras no contorno dos muros e
gramado no recuo principal.

•

Calçada externa: em concreto armado, com jardineira junto ao recuo do
muro.

6.3.4 Itens referentes à construção sustentável

•

Embora as 14 unidades sejam em regime de condomínio horizontal
fechado, foram instalados medidores individuais de água, luz e gás,
para minimizar o desperdício que existe quando estes itens são
cobrados de forma coletiva.

•

As coberturas instaladas em telhas cerâmicas irradiam menos calor
internamente.

Foram posicionadas jardineiras no alinhamento da

cortina de água que a cobertura forma nos dias de chuvas, para sua
absorção e irrigação das plantas.

•

Foram utilizadas madeiras somente nas estruturas do telhado. Os
batentes e as janelas são peças metálicas e as portas são do tipo
“eucatex” pré-pintadas.

•

Todos os compartimentos possuem ventilação e iluminação direta, com
vãos iguais a 15% da área do piso; o pé direito é de 2,60 m para melhor
qualidade ambiental.
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•

As unidades foram construídas em dois blocos distintos, com 2 pisos
cada, com 8 unidades em um bloco e 6 unidades em outro, com
afastamento frontal de 17 m entre si, proporcionado amplo espaço de
manobra para carros, jardins, ventilação e privacidade.

•

O empreendimento foi concebido, pelo fato do terreno possuir pequena
declividade, em 3 platôs distintos, para menor movimentação de terra e
para melhorar a disposição arquitetônica.

•

Foi instalada lixeira seletiva na calçada próxima à guarita.

•

Foi criado embaixo de cada caixa de escada local para guarda de
bicicletas, como incentivo de uso de transporte alternativo pelos jovens.

6.4 Ficha técnica da obra − Resumo

As principais características do empreendimento estão resumidas a seguir.
a) Tipologia: unidades autônomas tipo casa acoplada 2º grau (geminação e
sobreposição).
b) Unidades produzidas: 14
c) Área construída da unidade autônoma: 45,00 m²
d) Consumo de solo urbano por unidade: 71,40 m²
e) Custo do terreno por unidade: R$2.857,14
f) Custo de produção da unidade (45,00 m² x R$470,00): R$21.150,00
g) Custo total da unidade (e + d): R$24.007,00
h) Custo de promoção e divulgação por unidade (3% de g): R$720,21
i) Custo de corretagem da unidade (6% de g): R$1.440,00
j) Encargos e imposto sobre a operação de venda: cerca de R$2.400,10
k) Remuneração do incorporador em 18 meses (35% de g) = R$8.402,45
l) Preço de venda ao consumidor final: (g+h+i+j+k) = R$36.969,66
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Deve-se ainda acrescentar, como encargo do consumidor, as taxas de
aquisição de crédito e registro públicos, em cerca de R$1.500,00. Assim, o
mutuário ficará com o encargo de pagamento total de cerca de
R$38.500,00, o equivalente a 154 salários mínimos.
6.5 Financiamento utilizado na comercialização do empreendimento

Dentre as formas disponíveis de financiamento público, descritas no
capítulo 5, as possíveis para a aquisição de imóveis novos, e as condições
associadas, estão relacionadas a seguir.

6.5.1 Recursos FGTS – Carta de Crédito Individual

As condições básicas para esta modalidade de financiamento, conforme
descrito no item 5.1.1) são:

•

Valor financiado
o Até R$64.000,00 na aquisição do imóvel residencial novo.
Este limite é superior ao valor do imóvel, igual a R$36.969,66 (item 6.3.l)

•

Renda
o Comprometimento não pode ser maior que 25% da renda familiar
bruta.
Este exigência, em geral, não representou impedimento para a maioria
dos interessados.

De acordo com a análise acima, esta modalidade (Carta de crédito com
recursos do FGTS, através da Caixa Econômica Federal) foi viabilizada
para o empreendimento em questão. A renda média projetada das famílias
adquirentes foi estabelecida em 7 salários mínimos. As prestações mensais
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médias foram calculadas em cerca de R$350,00 (1,5 salários mínimos
aproximadamente), valor comparável ao aluguel de imóveis similares.

6.5.2 PAR – Programa de arrendamento residencial

As condições básicas para esta modalidade de financiamento são,
conforme descrito no item 5.1.6):

•

O PAR é uma operação de arrendamento de imóveis, destinados à
população com renda familiar mensal de até seis salários mínimos.
Esta exigência, em geral, não representa impedimento para muitos
interessados.

•

O valor inicial da taxa de arrendamento do imóvel é igual a 0,7% do
valor de aquisição do imóvel.
No caso, a prestação mensal seria de R$269,50, inferior ao plano
relativo à Carta de Crédito Individual / FGTS.

•

O valor máximo de aquisição de cada unidade não pode ultrapassar
R$22.400,00.
Como o preço de venda ao consumidor final, de R$36.969,66 (item

6.3.l), é superior ao limite acima, este plano não foi viável para o
empreendimento em questão. Note-se que o alto custo dos lotes
urbanizados mais o custo direto da produção (totalizando R$24.007,00,
item 6.3.g) já supera o valor limite do plano.
De acordo com a análise acima, esta modalidade (PAR, através da
Caixa Econômica Federal) não pôde ser viabilizada para o empreendimento
em questão. Poderia ser viável, caso houvesse uma contrapartida do
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governo, por exemplo quanto à redução dos tributos incidentes que oneram
o preço final ao usuário. Esta possibilidade está descrita no item seguinte.

6.5.3 Alternativa para viabilização do PAR

O empreendimento em análise, a exemplo de muitos outros, deveria ser
disponível também para famílias de baixa renda (em torno de 4 salários
mínimos; todos os valores mencionados são referidos ao ano de 2002), com
financiamento pelo Programa de Arrendamento Residencial (PAR).
Contudo, a operação pelo PAR não foi possível, conforme descrito no
capítulo anterior, tendo em vista que o valor final de venda ao interessado
superou o limite imposto pelo plano (R$25.000,00).
Conforme foi descrito no item 5.2 do capítulo 5, uma possibilidade para
a viabilização do plano PAR para o caso do empreendimento em análise seria
a redução de parte da carga fiscal que incide sobre o custo da produção dos
imóveis. Na hipótese de redução aproximada de 1/3 do total do custo da
produção pela retirada dos tributos incidentes na mesma ter-se-ia:
a) Custo do terreno por unidade: R$2.857,14
b) Custo de produção da unidade, considerando isenção de tributos: 45,00 m²
X R$313,30 = R$14.100,00
c) Custo total da unidade (a + b): R$16.957,00
d) Remuneração do incorporador (35% de c): R$ 5.935,00
e) Custo de promoção e custo de corretagem: não existem, pois a demanda é
indicada pelas prefeituras.
f) Encargos e imposto sobre a operação de venda: cerca de R$1.695,00
g) Custo total do imóvel = R$24.587,00

102

h) Custo da prestação para o arrendamento (0.7% de e): R$172,10
Portanto, como o preço final de venda é inferior ao preço limite
estipulado pelo plano PAR, esta modalidade seria viável ao empreendimento
em questão.
Dessa forma, se a habitação de interesse social fosse desonerada da
incidência de parte dos tributos, no presente caso foi suposto redução de 1/3,
do valor de sua produção sendo assim seria possível viabilizar grande
quantidade de empreendimentos populares de baixa renda pelo sistema PAR,
como é a sua intenção declarada, com prestações equivalentes à cerca de
metade do custo do aluguel de um imóvel similar.
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7 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apresentou-se neste trabalho um estudo sobre a implementação de
pequenos empreendimentos habitacionais populares.
Quanto ao aspecto financeiro, partiu-se do princípio de que para a
viabilidade do empreendimento, há necessidade de envolver operação de
financiamento, uma vez que a família interessada na aquisição da moradia em
geral não dispõe do total dos recursos necessários. Além disso, considerandose os tipos de financiamentos públicos atualmente disponíveis, verifica-se que,
de modo geral, famílias com renda inferior a 4 salários mínimos não
conseguem suprir as exigências estabelecidas pelos órgãos financiadores
para a compra de imóveis. A menor faixa de renda familiar que consegue
cumprir essas exigências situa-se entre 4 a 10 salários mínimos.
Verificou-se que são viáveis empreendimentos habitacionais de boa
qualidade e bom desempenho, que atendam de forma satisfatória às
aspirações de moradia própria do usuário, quanto aos aspectos estéticos e de
conforto (o projeto deve ser pensado nas pessoas que vão habitá-lo), desde
que se escolha criteriosamente, de forma a minimizar os custos: local para
implantação do empreendimento, incluindo terreno e existência de infraestrutura local e de facilidades de acesso a centros geradores de empregos;
projetos arquitetônico e estrutural; sistema construtivo racional.
A partir da definição dessas variáveis é possível compor o preço final de
venda dos imóveis e estabelecer a que faixa da população em termos de renda
familiar a oferta das moradias será dirigida. Ao mesmo tempo, será possível
definir a possibilidade de usos eventuais dos financiamentos públicos
disponíveis.
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No caso prático descrito no capítulo 6, como exemplo demonstrativo dos
procedimentos formulados, foi definido o seguinte:

•

Local: em Poá, na Grande São Paulo, com infra-estrutura completa e
com interligação à cidade de São Paulo através de transporte
ferroviário.

•

Projeto arquitetônico: casa acoplada, com sala, cozinha, banheiro, 2
quartos.

•

Projeto estrutural e processo construtivo: alvenaria estrutural de
blocos de concreto.

•

Aspectos estéticos e de conforto: condomínio fechado em local
densamente arborizado, jardins individuais, janelas em bay-window,
fachadas decoradas com almofadas francesas.

A partir dessas definições, com a qualidade requerida, foi possível
estabelecer que esses imóveis seriam de interesse e viáveis para famílias, com
rendimentos mensais entre 4 e 10 salários mínimos (dependendo da poupança
acumulada em cada caso), sendo possível financiamento público do tipo Carta
de crédito individual, com recursos do FGTS.
Para atingir população com renda inferior ao acima referido, ou mesmo
viabilizar outros planos de financiamento públicos, como por exemplo o Plano
de arrendamento residencial − PAR, mantendo-se o mesmo nível de qualidade,
seriam necessários aportes financeiros por parte do governo ou redução dos
tributos, conforme foi discutido no capítulo 5.
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ANEXO I

EXIGÊNCIAS DA CEF PARA O FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS
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CASAS: CONDIÇÕES MÍNIMAS E EXIGÊNCIAS

Infra Interna

Lote

Infra Externa

Em loteamentos e Condomínios Horizontais

Água
Estas redes devem tangenciar, em algum ponto, o perímetro do
Esgoto
empreendimento.
Energia
Devem oferecer vazão, dimensionamento e capacidade para
Elétrica
atender ao Empreendimento.
Redes
Iluminação Pública
No acesso principal do empreendimento
Pavimentação
No acesso principal do empreendimento
Guias e Sarjetas
Transporte Coletivo, Coleta
de Lixo, Escola, Creche e No entorno do empreendimento
Posto de Saúde
As obras de infra-externa devem estar concluídas até a contratação do financiamento.
Excepcionalmente, a critério do Escritório de Negócios, a infra-externa pode ser executada em
paralelo com as obras do empreendimento, desde que haja capacidade financeira para suportar
o custo desta infra-externa.
10,00 m
8,50 m, em condições excepcionais, para loteamentos antigos
onde o projeto das casas agregue valorização ao produto
Testada
Para
7,00 m
Mínima
Loteamentos 5,00 m, em condições excepcionais, para loteamentos antigos
onde o projeto das casas agregues valorização ao produto
5,00 m
Para Condomínios Horizontais acata-se a Legislação Municipal
Em camadas com espessura máxima de 20 cm.
Compactação Grau de compactação mínimo de 95% do proctor normal
Lotes em aclive: 15 cm acima do greide da rua, com
declividade de 0,5% para a rua frontal;
Cota de nível Lotes em declive (perfil natural do terreno): a cota de soleira
deve ficar 15 cm acima do greide da rua e deve-se executar
dos Lotes
rede de drenagem e esgotamento subterrâneos com captação
no fundo do lote, sem deitar águas em terreno vizinho.
Controle
Executar em conformidade com a Norma Brasileira
Tecnológico
Terraplenagem
Inclinação máxima de 45º em relação à horizontal;
A linha de divisa lateral dos lotes deve coincidir com o centro
do talude.
Taludes
A linha de divisa do fundo dos lotes deve coincidir com o topo
do talude.
Somente é permitido deitar saia (ponto mais baixo) do talude
em terreno externo ao empreendimento com autorização
escrita do vizinho.
Desnível máximo de 1,50 m
Nas divisas Desnível até 1,00 m: talude sem proteção vegetal, salvo os
Contenções
laterais
do casos onde a estabilidade do solo esteja comprometida.
Lote
Desnível de 1,00m a 1,50m: muro de arrimo com altura do
desnível em toda a divisa lateral.

Fonte: Caixa Econômica Federal
Manual Técnico de Engenharia
Orientação: São Paulo – 2002 – 137 P
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CASAS:

CONDIÇÕES MÍNIMAS E EXIGÊNCIAS

infra

Interna

Em loteamentos e Condomínios Horizontais
Desnível máximo de 6,00m.
Desnível até 1,00m: talude sem proteção vegetal, salvo os casos
onde a estabilidade do solo esteja comprometida.
Desnível entre 1,00m e 1,50m: talude protegido do pé ao topo
com grama em placas
Na
divisa Desnível entre 1,00m e 2,00m: talude protegido do pé ao topo
de fundo do com grama em placas
Lote
Desnível de 1,50m a 6,00m: muro de arrimo com altura
Contenções
correspondente ao desnível
Desnível de 2,00m a 6,00m: muro de arrimo com altura
correspondente ao desnível
Guarda corpo no topo do arrimo para desníveis a partir de
2,00m.
Nas áreas Talude com proteção vegetal para qualquer desnível.
públicas ou
de
uso
comum
Acesso ao empreendimento
Acessos distintos para pedestres e veículos;
(somente para condomínios)
Preferencialmente, prever apenas uma entrada para veículos
Desnível até 1,00m (da guia à soleira); rampa com declividade
máxima de 20% ou escada
Quando forem previstas unidades habitacionais para portadores
Acesso às casas
de deficiência física o desnível, porventura existente, deve ser
por rampa com largura mínima de 80cm e declividade máxima
de 8%
Desnível acima de 1,00m:somente escada.
Água
Esgoto
Energia
Devem atender todos os lotes a financiar
Elétrica
Devem obedecer às regras das Concessionárias
Redes
Iluminação
Interna
Deve contemplar a área de contribuição do empreendimento e
Drenagem as contribuições à montante;
Prever rede subterrânea para escoamento dos lotes em declive.

Fonte: Caixa Econômica Federal
Manual Técnico de Engenharia
Orientação: São Paulo – 2002 – 137 P
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CASAS:

CONDIÇÕES MÍNIMAS E EXIGÊNCIAS
Em loteamentos e Condomínios Horizontais

Pavimentação

Ruas

Estacionam
ento

(somente
para
condomínios)

Devem ser pavimentadas todas as ruas do empreendimento, de
forma que todos os lotes financiados tenham acesso através de
ruas pavimentadas
No caso de empreendimento em módulo, além das ruas internas
ao módulo, devem ser pavimentadas as ruas onde houver rede
subterrânea de drenagem ou que servirem de acesso aos lotes
com solicitação de financiamento.
O dimensionamento deve ocorrer em função do tráfego e
obedecer às normas da Prefeitura.
A especificação para a pavimentação deve ser asfalto,
paralelepípedo ou blocos de concreto, executado com controle
tecnológico em conformidade com a Norma Brasileira
Deve ser pavimentada toda a área de estacionamento.
Excepcionalmente, no local das vagas, serão admitidos
pavimentos intercalados com grama.

Devem ser previstas em todas as ruas pavimentadas, inclusive
em estacionamento, além de atender às normas da Prefeitura
Prever a instalação do portão de pedestres com fechadura
elétrica.
Prever a instalação de portão de veículos com acionamento
elétrico (tubulação, fiação e equipamento)
Instalações
Elétricas
e Quando houver portaria: instalar interfones (tubulação, fiação e
Equipamentos em
aparelhos)
Áreas de Uso Comum
Quando não houver portaria: instalar porteiro eletrônico
(portões elétricos, interfone, (tubulação, fiação e aparelhos)
porteiro eletrônico e antena)
Nos financiamentos com Recursos do FGTS: instalar antena
coletiva (tubulação, fiação e antena)
(somente para condomínios)
Nos financiamentos com Recursos da CAIXA ou do FAT
HABITAÇÃO é opcional a fiação e a antena, sendo obrigatória a
tubulação.
Prever instalação de luminárias nas áreas de uso comum.

Infra Interna

Guias e Sarjetas

Fonte: Caixa Econômica Federal
Manual Técnico de Engenharia
Orientação: São Paulo – 2002 – 137 P
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CASAS:

CONDIÇÕES MÍNIMAS E EXIGÊNCIAS

Especificações

Unidade Habitacional

Em loteamentos e Condomínios Horizontais
Para
Apenas em uma das divisas laterais, no caso de casas térreas
Germinação Loteamentos
Nas duas divisas laterais, no caso de sobrados
Para Condomínios Horizontais adota-se a Legislação Municipal
Paredes
Divisórias
entre Espessura mínima de 14cm, sem inclinar o revestimento;
Casas Geminadas
Prolongamento da parede até o nível do telhado
Área Mínima de Construção e Casa tipo embrião 22,00 m². Compartimentada em banheiro,
Compartimentação
cozinha e cômodo múltiplo uso, devidamente isolados entre si.
Casa de 1 dormitório 30,00 m². Compartimentada em sala,
quarto, banheiro e cozinha, devidamente isolados entre si.
Pé direito
Mínimo de 2,60m
Dimensões dos Ambientes
Vide quadro: DIMENSÕES MÍNIMAS DE MOBILIÁRIO E
CIRCULAÇÃO – CASAS E APARTAMENTOS, no item 2.4.4
Ventilação e Iluminação
Ventilação e iluminação naturais (direta ou indireta) nos
banheiros.
Admite-se ventilação mecânica e iluminação artificial apenas em
lavabo.
Prever piso para área de serviço externa (tanque), com largura
Espaço para área de serviço mínima de 1,50m
e calçada perimetral
Prever calçada perimetral com largura de 10cm além da
projeção do beiral e mínimo de 60cm
Espaço externo para botijão Prever local no exterior da casa, com tubulação interligada ao
de gás
local do fogão. Instalar argolas com grapas para afixação de
corrente.
Mínimo de 2,20m x 4,80m, quando no recuo frontal.
Dimensões
Mínimo de 2,80m x 4,80m, quando houver parede contínua nas
duas laterais.
Quantidade
Mínimo de uma vaga por casa, preferencialmente no recuo
Vagas de
lateral.
garagem
Bolsões
e Apenas para Condomínios Horizontais são permitidos bolsões
enclausuramento de estacionamento, com enclausuramento máximo de duas
vagas, desde que pertençam a mesma casa
Sapata corrida de acordo com projeto específico;
Ou Radier, com a seguinte especificação mínima: lastro de 3cm
de brita compactada, lona plástica (1,50 micra), concreto com
8cm de espessura, rebaixo no box e na calçada perimetral,
armada em tela Q-61 com reforço de armadura em uma faixa de
Fundações
60cm de largura sob as paredes e cobrimento de 2 cm, e reforço
de espessura nas bordas
Optando por radier, prever ampliação para 2º dormitório, no caso
de embrião ou casa de 1 dormitório

Fonte: Caixa Econômica Federal
Manual Técnico de Engenharia
Orientação: São Paulo – 2002 – 137 P
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CASAS:

CONDIÇÕES MÍNIMAS E EXIGÊNCIAS
Em loteamentos e Condomínios Horizontais

Estrutura

Especificações

Unidade Habitacional

Alvenaria

Esquadrias

Laje em toda a unidade
Laje Pré (vigotas e lajotas) com ferragem negativa
Adotar ações preventivas para evitar fissuras no encontro da laje
com a alvenaria.
Cinta de amarração no respaldo da alvenaria
Vergas e contra-vergas nos vãos com transpasse de 20cm
Somente para paredes com espessura a partir de 11,5cm, será
permitida fôrma em canaletas para vergas e cintas.
Não é permitido substituir a verga por ferragem embutida na
argamassa de assentamento de fiadas.
Pilares nos encontros de parede, quando utilizar alvenaria com
espessura de 9cm (sem revestimento) executada com tijolo
cerâmico ou bloco de concreto, não estruturais.
Em casa térrea com paredes executadas em bloco Estrutural
cerâmico ou de concreto: espessura mínima de 9cm (sem
revestimento)
Em casa térrea com paredes executadas em tijolo cerâmico
maciço, blocos cerâmicos ou de concreto. Não Estruturais:
espessura mínima de 11cm (sem revestimento)
Em sobrado com paredes executadas em bloco Estrutural
cerâmico ou de concreto: espessura mínima de 14cm (sem
revestimento) para paredes estruturais
No encontro entre paredes efetuar amarração das fiadas ou
executar pilar
Utilizar grampos ou telas somente quando a modulação de
tijolos o exigir, e neste caso, efetuar amarração a cada duas
fiadas.
Paredes em contato com o solo:
solução
de
projeto
através
de
parede
dupla,
impermeabilizada na face em contato com o solo e com
espaçamento mínimo de 5cm entre as paredes, dotadas de
dispositivos de drenagem; ou solução em caixão perdido
com parede impermeabilizada na face voltada para o solo e
dispositivo de drenagem.
Evitar em ambientes de permanência prolongada.
Aceitável o uso em no máximo 10% das unidades do
empreendimento.
Janelas em dormitório com veneziana e vidro
Portas externas com folha de 80cm de largura.
Ou alçapão, ou portinhola ventilada, para acesso ao forro.
Quando utilizar esquadrias de alumínio:
perfis adequados aos vãos, atendendo aos requisitos
quanto a não vibração, rigidez, vedação e durabilidade;
proteção de fábrica (com plástico ou madeira) até conclusão
do revestimento de paredes

Fonte: Caixa Econômica Federal
Manual Técnico de Engenharia
Orientação: São Paulo – 2002 – 137 P
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CASAS:

CONDIÇÕES MÍNIMAS E EXIGÊNCIAS
Em loteamentos e Condomínios Horizontais
Quando utilizar esquadrias de aço:
tratamento antiferruginosa de fábrica;
proteção de fábrica (com plástico ou madeira) até conclusão
do revestimento de paredes

Quando utilizar madeira:
que a mesma seja selecionada, evitando-se madeiras
verdes, empenadas ou com existência de nós, brocas ou
cupins;
que as folhas de porta externa e janelas sejam maciças e
tenham espessura mínima de 3cm;
que as folhas de porta em chapa compensada sejam
encabeçadas e tenham espessura mínima de 3,5cm.
Telhas em cerâmica
Telha em fibrocimento somente ocultada por elemento
construtivo como platibanda
Estrutura em madeira de lei imunizada
Frechais com seção contínua sobre as paredes e no beiral
Beiral com madeiramento aparente: execução com ripamento
dobrado, colocação de tabeiras e testeiras e acabamento com
pintura
Cobertura
Emboçamento de beirais (quando o tipo de telha permitir) e
cumeeiras com argamassa de cimento, cal e areia
Largura dos rufos acima de 25cm
Prever solução para extensão da cobertura na área de serviço
sobre o tanque, inclusive sobre o usuário, com projeção mínima
de 1,20cm
Impermeabilização nos seguintes locais:
fundação (baldrame ou alvenaria de embasamento);
pisos ou lastros em contato com o solo (principalmente
radier)
Impermeabilização Assentamento das 3 primeiras fiadas com aditivo
impermeabilizante
Barra impermeável no perímetro da parede externa, altura de
50cm
Azulejo até o teto no box e até 1,50m nas paredes do banheiro
Azulejo até o teto apenas na parede hidráulica ou até 1,50m em
todas as paredes, na cozinha
Azulejo até 1,50m na parede do tanque
Chapisco, massa única ou emboço paulista, e pintura látex nas
paredes e tetos.
Revestimento
Excepcionalmente, é permitido revestimento em gesso para:
Interno e
- casas em condomínio que não utilizem janelas e batentes de
Pintura
ferro, não possuam paredes em contato com o solo, tenham
valor de venda acima de R$ 38.000,00, e ainda apresentem
projeto detalhado de impermeabilização de fundação

Especificações

Unidade Habitacional

Esquadrias

Fonte: Caixa Econômica Federal
Manual Técnico de Engenharia
Orientação: São Paulo – 2002 – 137 P
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CONDIÇÕES MÍNIMAS E EXIGÊNCIAS
Em loteamentos e Condomínios Horizontais

Revestimento
Interno e
Pintura
Revestimento
Externo

Pisos e
Calçadas

Especificações

Unidade Habitacional

Soleira e peitoril

Instalações
Elétricas e
Telefonia

No caso de lajes maciças com acabamento liso, pode haver
apenas regularização da superfície e posterior pintura.
Para esquadrias de madeira: tratamento e pintura a óleo.
Para esquadrias metálicas: tratamento prévio, pintura antiferruginosa de fábrica e pintura final em esmalte.
Chapisco, massa única ou emboço paulista, e pintura látex
acrílica.
Adotar ações preventivas para evitar fissuras no encontro da laje
com a alvenaria.
Calçada externa no perímetro da edificação com largura mínima
de 60cm, devendo superar em 10cm a projeção do beiral e
possuir caimento mínimo de 2% para o exterior.
Calçada ao redor do local do tanque, com dimensão mínima de
1,50m
Cerâmica no banheiro e na cozinha e cimentado áspero nos
demais compartimentos
Onde houver revestimento do piso deve ser executado rodapé
Cota do piso interno, no mínimo, 2cm acima da cota da calçada
externa
Piso do box rebaixado em 2cm, com caimento exclusivo para o
ralo.
Soleira das portas externas com desnível mínimo de 2cm
Peitoril das janelas com caimento para o exterior
Obedecer a regra da Concessionária quanto à voltagem de
entrada de energia (monofásico ou bifásico)
As instalações devem ser embutidas na alvenaria
Prever circuito específico para aparelhos com consumo superior
a 2.500W e, preferencialmente, com voltagem de 220V
Prever circuitos independentes para tomadas e para iluminação
Adotar codificação por cores para a fiação
Utilizar fiação de 6 mm² para ponto de chuveiro e 2,5 mm² para
demais tomadas
Não executar emendas de fios dentro de eletrodutos
Utilizar pontos de luz no teto. Pontos na parede são auxiliares.
Prever arandelas externas na porta de entrada e área de serviço
1 ponto de telefone, 1 de antena em no mínimo, as seguintes
quantidades de pontos de tomada elétrica: 2 na sala, 4 na
cozinha, 1 na área de serviço, 2 em cada dormitório (sendo uma
baixa) e 1 tomada no banheiro e mais 1 tomada quando houver
chuveiro elétrico.

Fonte: Caixa Econômica Federal
Manual Técnico de Engenharia
Orientação: São Paulo – 2002 – 137 P
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CONDIÇÕES MÍNIMAS E EXIGÊNCIAS
Em loteamentos e Condomínios Horizontais

Hidro-sanitárias

Especificações

Unidade Habitacional

Instalações

As instalações devem ser embutidas na alvenaria.
Excepcionalmente, pode ser adotado tubulação aparente com
carenagem sob bancadas, lavatórios, tanques e atrás de fogão e
geladeira, desde que não haja comprometimento visual ou
estético.
Prever pontos de água para filtro na cozinha, ducha higiênica no
banheiro e para máquina de lavar na área de serviço.
Caixa d’água com capacidade mínima de 500 litros, provida de
extravasor e dreno para limpeza.
Para condomínios pode haver reservatório comum.
Prever instalação de registros de gaveta internos à unidade em
cada ramal de distribuição de água. Evitar registros no forro.
Tanque de concreto.
Pia de cozinha com bancada e cuba em marmorite de 1,20m.
Quando a bancada for inferior a 1,50m prever a colocação de
pedra de apoio para filtro.
Vaso sanitário com caixa de louça acoplada.
Metais cromados com canoplas.
Sifões de plástico flexível (corrugado). Não utilizar sifão de
borracha (tipo “maria-mole”).
Prever instalação de papeleira e saboneteira no banheiro
quando não houver revestimento de azulejos até o teto no
banheiro.
Havendo “divisão física” do box, é necessário ralo no banheiro,
além do ralo do box.
Evitar passagem de tubulação de esgoto sob pisos de salas e
dormitórios, exceto em Condomínios com sobrados germinados
nas duas divisas laterais.
Prever caixa de gordura apenas quando exigido pela
Concessionária.
Prever pontos de inspeção nos pontos de mudança de direção
da tubulação de esgoto e na divisa do lote, para lançamento em
rede externa, mesmo que haja fossa e sumidouro.

Fonte: Caixa Econômica Federal
Manual Técnico de Engenharia
Orientação: São Paulo – 2002 – 137 P
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CONDIÇÕES MÍNIMAS E EXIGÊNCIAS

Especificações

Unidade Habitacional

Em loteamentos e Condomínios Horizontais

Complementos

Placas para identificação das ruas e unidades habitacionais.
Marcação dos lotes com piquetes de concreto ou ferro nos
vértices
Para Condomínios, o fechamento na divisa deve ter altura
mínima de 1,80m, podendo ser em tela ou em alvenaria.
Plantio de 1 muda de árvore, com altura de 1,00m, por lote.
Para Condomínios, prever o plantio de grama em placas no
recuo frontal dos lotes, bem como tratamento estético das
fachadas das unidades habitacionais.
Para Condomínios, prever a instalação de caixa de correio
quando não houver guarita.
Limpeza final
Ao final das obras as instalações internas das edificações e das
redes de condomínio devem estar interligadas às redes públicas,
testadas e em perfeito estado de funcionamento.

Fonte: Caixa Econômica Federal
Manual Técnico de Engenharia
Orientação: São Paulo – 2002 – 137 P
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APARTAMENTOS: CONDIÇÕES MÍNIMAS E EXIGÊNCIAS
Em Condomínios Verticais

Infra Interna

Água
Esgoto
Redes
Energia
Elétrica
Iluminação pública
Pavimentação
Guias e Sarjetas

Estas redes devem tangenciar em algum ponto o perímetro do
empreendimento
Devem oferecer vazão, dimensionamento e capacidade para
atender ao Empreendimento
No acesso principal do empreendimento
No acesso principal do empreendimento

Transportes Coletivos, Coleta
de Lixo, Escola, Creche, No entorno do empreendimento
posto de Saúde
As obras de infra externa devem estar concluídas até a contratação do financiamento.
Excepcionalmente, a critério do Escritório de Negócios, a infra externa pode ser executada em
paralelo com as obras do empreendimento, desde que haja capacidade financeira para suportar o
custo desta infra externa.
Em camadas com espessura máxima de 20cm;
Compactação Grau de compactação mínimo de 95% do proctor normal.
Em terreno em aclive: Cota de soleira do hall térreo, no mínimo,
com 30cm acima do greide da rua interna mais próxima,
Cota de nível quando existir, ou da rua externa (na ausência da rua interna);
do Prédio
Em terreno em declive: Cota de soleira do hall térreo, no
mínimo, com 15cm acima da calçada ou jardim que circunda o
edifício.
Controle
Executar em conformidade com as Normas Brasileiras
Terraplenagem
Tecnológico
Inclinação máxima de 45º em relação à horizontal;
Somente é permitido deitar saia de talude em terreno externo
ao empreendimento com autorização escrita do vizinho.
Taludes
e Talude com proteção vegetal para qualquer desnível;
Contenções
Nos desníveis a partir de 3,00m prever a execução de bermas
providas de canaleta.
Preferencialmente, por rampa com declividade máxima de 8%.
Pedestres
Prever acessos distintos para pedestres e veículos.
Acesso
ao Veículos
Preferencialmente, prever apenas um acesso para entrada e
Empreendimento
saída de veículos.
Redes
Água
Devem
ser
dimensionadas
para
atender
todo
o
empreendimento, mesmo havendo unidades não financiadas.
Esgoto
Devem ser obedecidas as normas das Concessionárias,
Energia
mesmo quando se tratar de sistemas internos específicos para
Elétrica
o Condomínio.
Iluminação
Interna
As águas pluviais coletadas por calhas e condutores devem ser
Drenagem
conduzidas por sistema de drenagem superficial ou
subterrânea.

APARTAMENTOS: CONDIÇÕES MÍNIMAS E EXIGÊNCIAS

Infra Interna

Em Condomínios Verticais

Pavimentação

Ruas

Estacionamento

Devem ser pavimentadas as ruas de acesso aos prédios
financiados.
Devem, também, ser pavimentadas todas as ruas onde houver
rede subterrânea de drenagem;
Devem ser dimensionadas em função do tráfego;
O pavimento pode ser em asfalto, paralelepípedo ou blocos de
concreto, com controle tecnológico de acordo com a Norma
Brasileira.
Deve ser pavimentada toda a área de estacionamento.
Excepcionalmente, no local das vagas, são admitidos
pavimentos intercalados com grama.
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Guias e Sarjetas

Instalações
Elétricas
e
Equipamentos (interfone, porteiro
eletrônico e antena coletiva) e
Número mínimo de pontos em
Áreas de Uso Comum.

Dimensões dos Ambientes

Ventilação e Iluminação

Unidade

Pé direito
Tipologia
e
Elevadores

Número

de

Devem acompanhar todas as ruas pavimentadas, inclusive
estacionamento.
Quando houver portaria: instalar interfones (tubulação, fiação e
aparelhos)
Quando não houver portaria: instalar porteiro eletrônico
(tubulação, fiação e aparelhos)
Nos financiamentos com Recursos da CAIXA ou do FAT
HABITAÇÃO é opcional a fiação e a antena, sendo obrigatória a
tubulação.
Prever instalação de luminária nas áreas de uso comum.
Número mínimo de pontos:
Tomadas – 1 para porteiro eletrônico, 1 na guarita e 2 no hall
térreo;
Campainha – 1 de campainha no hall para cada apartamento;
De luz – 2 no hall (1 para luz de emergência), 2 no hall térreo (1
para luz externa).
Interfone – 1 de interfone no hall térreo.
Vide quadro: DIMENSÕES MÍNIMAS DE MOBILIÁRIO E
CIRCULAÇÃO – CASAS E APARTAMENTOS, no item 2.4.4
Ventilação e iluminação naturais (direta ou indireta) no banheiro
Ventilação e iluminação naturais (direta ou indireta) no banheiro
principal. Nos demais banheiros, admite-se ventilação/exaustão
mecânica e iluminação artificial.
Mínimo de 2,30m nos banheiros e 2,50m no restante.
Sem elevador: até 4 pavimentos. Excepcionalmente, pode ser
acatada solução de blocos com solução mista de 4 e 5
pavimentos, desde que o acesso seja pela projeção de 4
pavimentos.
Sem elevador: até 4 pavimentos. Excepcionalmente, pode ser
acatada solução até 5 pavimentos, quando os apartamentos
tiverem valor de venda máximo de R$ 38.000,00

APARTAMENTOS: CONDIÇÕES MÍNIMAS E EXIGÊNCIAS
Um elevador: até 8 pavimentos (térreo + 7 pavimentos tipo) e
até 4 apartamentos por pavimento. Os pavimentos de subsolo,
para garagens, não devem ser computados nesta contagem.
Tipologia
e
Número
de Um elevador: até 10 pavimentos (térreo + 0 pavimentos tipo) e
Elevadores
até 4 apartamentos por pavimento. Os pavimentos de subsolo,
para garagens, não devem ser computados nesta contagem
Dois elevadores: acima de 8 pavimentos ou acima de 4
apartamentos por andar.
Dois elevadores: acima de 9 pavimentos ou acima de 4
apartamentos por andar.
Quantidade
Mínimo de uma vaga por apartamento
Largura de 2,20m para automóvel pequeno ou médio;
Largura de 2,50m para automóvel grande;
Dimensões
Largura de 2,80m quando houver parede contínua nas duas
laterais.
A distribuição de vagas pequenas, médias e grandes deve
atender à legislação municipal.
Profundidade das vagas e circulação de veículos conforme
Vagas de
legislação municipal.
Garagem Implantação
As vagas devem estar, preferencialmente, em local plano. Evitar
locação ao longo de rampas.
Enclausuramento
Enclausuramento máximo de uma vaga, desde que do mesmo
apartamento.
Adota-se a Legislação Municipal.
Fundações
Conforme projeto específico.
Estrutura Reticulada Conforme projeto específico.
Es
pe
cif
ic

Unidade Habitacional

Em Condomínios Verticais
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de Concreto

Adotar ações preventivas para evitar fissuras no encontro da
laje com a alvenaria.
Conforme projeto específico.
Espessura mínima das paredes estruturais igual a 14cm.
Adotar ações preventivas para evitar fissuras no encontro da
laje com a alvenaria.
Cinta de amarração no respaldo da alvenaria.
Vergas e contra-vergas nos vãos, com transpasse de 20cm.
Somente para paredes com espessura a partir de 11,5cm, é
permitida fôrma em canaletas para vergas e cintas.
Não é permitido substituir a verga por ferragem embutida na
argamassa de assentamento de fiadas.
No encontro entre paredes efetuar amarração das fiadas ou
executar pilar.
Utilizar grampos ou telas somente quando a modulação de
tijolos o exigir, e neste caso, efetuar a cada duas fiadas.

Estrutura em
Alvenaria
Estrutural

Alvenaria de
vedação

APARTAMENTOS: CONDIÇÕES MÍNIMAS E EXIGÊNCIAS
Em Condomínios Verticais

Alvenaria em
contato com o solo

Armários como
Parede Divisória

Especificações

Unidade Habitacional

Esquadrias

Cobertura

Paredes em contato com o solo:
solução
de
projeto
através
de
parede
dupla,
impermeabilizada na face em contato com o solo e com
espaçamento mínimo de 5cm entre as paredes, dotadas de
dispositivos de drenagem; ou solução em caixão perdido com
parede impermeabilizada na face voltada para o solo e
dispositivo de drenagem.
Evitar em ambientes de permanência prolongada
Nos financiamentos com Recursos do FGTS não é permitida
utilização de armários como parede divisória entre dormitórios.
Nos financiamentos com Recursos da CAIXA ou do FAT
HABITAÇÃO é permitido somente para apartamentos com mais
de 3 dormitórios.
Janelas em dormitórios com venezianas além da folha de vidro.
Portas externas com folha de 80cm de largura.
Ou alçapão, ou portinhola ventilada, para acesso ao forro.
Quando utilizar esquadrias de alumínio:
perfis adequados aos vãos, atendendo aos requisitos quanto
a não vibração, rigidez, vedação e durabilidade;
proteção de fábrica (com plástico ou madeirite) até conclusão
do revestimento de paredes.
Quando utilizar esquadrias de aço:
tratamento antiferruginosa de fábrica;
proteção de fábrica (com plástico ou madeirite) até conclusão
do revestimento de paredes.
Quando utilizar madeira:
que a mesma seja selecionada, evitando-se madeiras
verdes, empenadas ou com existência de nós, brocas e
cupins;
que as folhas de porta externa e janelas sejam maciças e
tenham espessura mínima de 3cm;
que as folhas de porta em chapa compensada sejam
encabeçadas e tenham espessura mínima de 3,5cm.
Telhas de fibrocimento com espessura mínima de 8mm,
encoberta por platibanda.
Estrutura do telhado em madeira de lei imunizada.
Calhas com declividade mínima de 2%.
Rufos com largura acima de 25cm.
Ralos com grelha hemisférica nas entradas dos condutores.
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Especifiações

Unidade Habitacional

Em Condomínios Verticais
Para telhado com telhas de barro e beiral aparente:
Emboçamento de beirais e cumieiras com argamassa de
cimento, cal e areia;
Acabamento do beiral com tabeira, testeira, ripamento
final dobrado, e pintura do madeiramento;
Calhas e rufos em chapa de zinco galvanizada, com
pintura anti-corrosiva para prédios acima de 5
Cobertura
pavimentos. Até 5 pavimentos as calahs podem ser
substituídas pela execução periférica com 20cm além da
projeção do beiral.
Barrilete concentrado, de fácil acesso, com identificação e
iluminação.
Evitar passagem sobre telhas para acessar calhas, antenas,
abertura de tubos de ventilação.
Impermeabilização nos seguintes locais:
fundações (baldrame ou alvenaria de embasamento);
pisos ou lastros em contato com o solo (principalmente
piso de apartamento térreo);
alvenaria em contato com o solo (parede dupla);
reservatórios;
lajes expostas (coberturas de sub-solo e outras). Não é
Impermeabilização
permitido o uso lajes descobertas, exceto: cobertura de
casa de máquina e barrilete, terraços e pisos de áreas
molháveis.
Assentamento das 3 primeiras fiadas com aditivo
impermeabilizante.
Barrado impermeável no perímetro da parede externa dos
prédios, com altura de 50cm.
Azulejo até o teto no box e 1,50m nas paredes do banheiro.
Azulejo até o teto apenas na parede hidráulica ou até 1,50m
Revestimento Interno em todas as paredes, na cozinha.
e Pintura
Azulejo até 1,50 na parede do tanque

Fonte: Caixa Econômica Federal
Manual Técnico de Engenharia
Orientação: São Paulo – 2002 – 137 P
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APARTAMENTOS: CONDIÇÕES MÍNIMAS E EXIGÊNCIAS
Em Condomínios Verticais

Revestimento
Interno e

Revestimento
Externo

Especificações

Unidade Habitacional

Pintura

Pisos

Gesso nas paredes e tetos, com exceção das paredes das
áreas molháveis (box) e áreas úmidas (cozinha, banheiro,
área de serviço).
Optand por gesso nas paredes do térreo, executar:
baldrame ou radier impermeabilizados;
camada drenante de brita sob o piso de no mínimo 5cm;
piso acabado interno com no mínimo 15cm acima da
calçada perimetral externa; apenas no hall de acesso
este desnível pode ser de 1,5cm;
argamassa de assentamento dos blocos com aditivo
impermeabilizante até a 3ª fiada;
revestimento externo impermeável em faixa com no
mínimo 50cm de altura;
Para prédios sem elevador não é permitido o revestimento da
caixa de escada e do hall com gesso, necessitando chapisco
e emboço paulista.
Para prédios com elevador, optando por revestimento de
gesso nas áreas comuns, há necessidade de aplicar rodapé
impermeável (cerâmica, ardósia, etc.)
No caso de lajes maciças com acabamento liso, pode haver
apenas regularização da superfície e posterior pintura.
Pintura à cal nos áticos e sub-solos.
Pintura impermeável nos hall de elevadores, hall do térreo,
salão de festas/jogos e guarita. Para prédios sem elevador
acrescentar pintura impermeável na escadaria.
Para esquadrias de madeira: tratamento e pintura a óleo.
Para esquadrias metálicas: tratamento prévio, pintura antiferruginosa de fábrica e pintura final em esmalte.
Chapisco, massa única ou emboço paulista e pintura látex
acrílica.
Excepcionalmente, revestimentos sem execução prévia de
chapisco podem ser aceitos, mediante comprovação de
desempenho do produto através de ensaios, e com garantia
de 10 anos do Fabricante e Construtor.
Adotar ações preventivas para evitar fissuras no encontro da
laje com a alvenaria.
Calçada Perimétrica: largura mínima de 60cm, devendo
superar em 10cm a projeção do beiral e possuir caimento
mínimo de 2% para p exterior.
Para prédios até 5 pavimentos, com beiral aparente e sem
calha, a calçada deve superar em 20cm a projeção do beiral.
Cerâmica no banheiro e na cozinha e cimentado no resto

Fonte: Caixa Econômica Federal
Manual Técnico de Engenharia
Orientação: São Paulo – 2002 – 137 P
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APARTAMENTOS: CONDIÇÕES MÍNIMAS E EXIGÊNCIAS
Em Condomínios Verticais
Pisos

Soleira e peitoril

Instalações
Elétricas e

Especificações

Unidade Habitacional

Telefonia

Onde houver revestimento do piso deve ser executado
rodapé.
Pisos em madeira devem ser entregues raspados,
calafetados e tratados.
Piso do box com desnível de 2cm, com caimento exclusivo
para o ralo. Opcionalmente ao desnível, é facultado o uso de
“bit/baguete/filete”, em pedra, com altura mínima de 2cm.
Soleira ou “bit/baguete/filete” nas portas externas com
desnível mínimo de 1,5cm em relação ao piso acabado
externo.
Peitoril nas janelas com caimento para o exterior.
As instalações devem ser embutidas na alvenaria.
Prever circuito específico para aparelhos com consumo
superior a 2.500W e preferencialmente com voltagem de
220V.
Prever circuitos independentes para tomadas e iluminação.
Adotar codificação por cores para a fiação
Utilizar fiação de 6mm² para ponto de chuveiro e 2,5mm²
para demais tomadas.
Não executar emendas de fios dentro de eletrodutos.
Utilizar pontos de luz no teto. Pontos na parede são
auxiliares.
1 ponto de telefone e 1 de campainha, 1 ponto de interfone, 1
ponto de antena e, no mínimo de pontos de tomada elétrica:
2 na sala, 4 na cozinha, 2 na área de serviço, 2 em cada
dormitório (sendo uma baixa), 1 tomada no banheiro e mais 1
tomada quando houver chuveiro elétrico.
Nos financiamentos com Recursos do FGTS: instalar antena
coletiva (tubulação, fiação e antena).
Nos financiamentos com Recursos da CAIXA ou do FAT
HABITAÇÃO é opcional a fiação e a antena, sendo
obrigatória a tubulação.
Prever a instalação de portão de pedestres com fechadura
elétrica.
Prever a instalação de portão de veículos com acionamento
elétrico (tubulação, fiação e equipamento).
Quando houver portaria: instalar interfones (tubulação, fiação
e aparelhos).
Quando não houver portaria: instalar porteiro eletrônico
(tubulação, fiação e aparelhos).
Prever instalação de luminária, com lâmpadas, nas áreas de
uso comum.

Fonte: Caixa Econômica Federal
Manual Técnico de Engenharia
Orientação: São Paulo – 2002 – 137 P
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APARTAMENTOS: CONDIÇÕES MÍNIMAS E EXIGÊNCIAS
Em Condomínios Verticais

Instalações
Elétricas e
Telefonia

Instalações

Especificações

Unidade Habitacional

Hidro-sanitárias

Bombas de recalque:
Compartimento de fácil acesso;
Instalação de no mínimo 2 bombas com manobra
simultânea, por sistema de recalque;
O circuito para deve de protegido com chaves
magnéticas e chaves reversoras, todas em quadro de
comando com identificação guarnecidos com portas com
iluminação;
Tubulação de recalque com válvula de retenção, registro
de gaveta e uniões que facilitem a retirada das bombas.
Não é permitido o uso de pára-raio radioativo.
As instalações devem ser embutidas na alvenaria.
Excepcionalmente, pode ser utilizada tubulação aparente
com carenagem sob bancadas, lavatórios, tanques e atrás de
fogão e geladeira desde que não haja comprometimento
visual ou estético.
Prever pontos de água: para filtro na cozinha, para ducha
higiênica no banheiro e para máquina de lavar na área de
serviço.
Efetuar teste de fumaça com as tubulações ainda aparentes.
Prever registros de gaveta, internos aos apartamentos, nas
derivações de prumada de água.
Tanque de louça.
Vaso sanitário com caixa de louça acoplada.
Pia de cozinha e cuba em marmorite de 1,20m.
Metais cromados com canoplas.
Sifões de plástico flexível (corrugado). Não utilizar sifão de
borracha (tipo “maria-mole”).
Engate flexível (“rabicho”) metálico para prédio com elevador.
Prever instalação de papeleira e saboneteira no banheiro
quando não houver revestimento de azulejos até o teto no
banheiro
Prever ralo com condutor em sacadas com área maior que
2,40m² e profundidade maior que 80cm.
Para profundidade até 80cm pode ser dispensado ralo com
condutor desde que sejam previstas pingadeiras.
Prever ralo na área de serviço.
Havendo “divisão” do box, é necessário ralo no banheiro,
além do ralo no box.
Evitar
passagem
de
tubulação
de
esgoto
sob
compartimentos de apartamentos térreos.

Fonte: Caixa Econômica Federal
Manual Técnico de Engenharia
Orientação: São Paulo – 2002 – 137 P
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APARTAMENTOS: CONDIÇÕES MÍNIMAS E EXIGÊNCIAS
Em Condomínios Verticais
Instalações
Hidro-Sanitárias

Complementos
Especificações

Unidade Habitacional

Instalações de
Gás

Prever caixa de gordura apenas quando exigido pela
Concessionária.
Prever caixas de inspeção nos pontos de mudança de
direção da tubulação de esgoto e na divisa do lote, para
lançamento em rede externa, mesmo que haja fossa e
sumidouro.
Tubo de ventilação em todos os banheiros, cozinha e área de
serviço
Bateria de bujão de gás no térreo (central de gás), bem
como, toda a rede de distribuição de gás para os
apartamentos.
Para empreendimentos sem elevador com instalação de
sistema de aquecimento de água à gás deve-se fornecer o
aquecedor ou instalar um ponto de energia para chuveiro
elétrico.
Placas para identificação das ruas, blocos e unidades
habitacionais
O fechamento na divisa deve ter altura mínima de 1,80m
podendo ser em tela ou alvenaria.
Prever paisagismo das áreas de uso comum.
Prever a instalação de equipamentos de playground.
Prever a execução do passeio público.
Prever a instalação de caixa de correio quando não houver
guarita.
Limpeza final.
As instalações devem estar interligadas às redes públicas,
testadas e em perfeito estado de funcionamento.

Fonte: Caixa Econômica Federal
Manual Técnico de Engenharia
Orientação: São Paulo – 2002 – 137 P
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ANEXO II

FOTOS E DESENHOS REFERENTES AO CAPÍTULO 6

126
Fotos do conjunto habitacional construído – caso prático

Fig. 1 - Vista geral do empreendimento construído no município de Poá/SP

Fig. 2 - Detalhe da edificação no platô superior, caixa de escada coberta e
vaga para auto

Fig. 3 - Jardins e arruamento interno
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Fig. 4 – Planta pavimento térreo
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Fig. 5 – Pavimento superior
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Fig. 6 – Pavimento superior
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Fig. 7 – Planta da cobertura
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Fig. 8 – Planta da cobertura
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Fig. 9 – Fachada frontal tipo
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Fig. 10 - Modelo de publicidade adotado para a divulgação do
empreendimento

