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RESUMO

Este trabalho é uma contribuição no âmbito da linha de pesquisa da produção
de habitação de interesse social. A pesquisa parte de uma análise crítica das
conseqüências dos modelos de produção habitacional utilizados pelas companhias
habitacionais da Cidade e do Estado de São Paulo, respectivamente a COHAB e
CDHU; ao longo das últimas décadas. Tem-se como objetivo geral demonstrar as
possibilidades e os benefícios de uma melhor acomodação do usuário final na
provisão habitacional pública produzida pelo sistema de mutirão, quando promovida
pela interatividade com os profissionais das assessorias técnicas. O escopo é,
também, evidenciar a necessidade da produção de projetos passíveis de maior
flexibilidade de “planta tipo”, de modo a atender às necessidades imediatas do usuário
ao receber o imóvel, bem como ao longo das transformações de sua vida, rotina,
aumento ou diminuição da própria família ou de família convivente. Para tanto,
realizou-se uma avaliação pós-ocupação (APO) em um empreendimento habitacional
com doze anos de existência, construído em regime de mutirão, demonstrando as
variações da composição familiar dos moradores no período. Com os dados
organizados e analisados, elaboraram-se propostas para melhoria substancial da
qualidade da moradia, prolongando o seu uso com a permanência dos usuários por
mais tempo com melhor qualidade de vida.


Palavras-chave: Mutirão; Flexibilidade; Assessoria Técnica; Habitação de Interesse
Social; Tipologias Habitacionais.

Provision of Social Interest Housing [+DELWDomRGH,QWHUHVVH6RFLDO±+,6]: benefits of
incorporating flexibility in standard design and the participation of the end-user in
production process.

ABSTRACT

This research is a contribution on the area of housing considering social needs.
It begins with a critical analysis of the consequences of models of production used by
(housing) construction companies of the city and state of São Paulo over the past
decades, respectively COHAB and CDHU. The general purpose is to demonstrate the
possibilities and benefits of better accommodation to the end-user in the state
provision of housing by the collaborative building system with technical assistance.
The aim is also to demonstrate the need for production of plans subject to greater
flexibility of “plan type”, so as to meet the immediate needs of the user on receiving the
property, as well as the changes along his life, his routine, increasing or decreasing of
his own family or another family sharing the house. To that end, a post occupancy
evaluation (POE) has been carried out in a 12-year-old housing complex, which was
developed in a collaborative building method, showing the variations of the family
composition of the residents in the period. Proposals for substantial improvement of
the quality of housing have been put forward after analyzing and organizing all the
data, resulting in the extension of the period of time the residents can stay at their
property with higher quality of life.



Key-words: Collaborative Building; Flexibility; Technical Assistance; Social Interest
Housing; Housing Types.
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1 INTRODUÇÃO

A produção de habitacional de interesse social (HIS) e, também, a de
mercado popular tem se desenvolvido ao longo das décadas sob o regimento de
regras específicas como as dimensões mínimas de compartimentos e áreas
máximas da moradia, racionalização e funcionalidade. Um dos objetivos buscados

pelos agentes promotores e financiadores dos programas habitacionais é D

SURGXomRGRPDLRUQ~PHURGHPRUDGLDVSHORPHQRUFXVWRSRVVtYHO

Essa máxima tem distorcido as reais quantias investidas pelo Poder Público,
pois a conta feita com gastos de curto prazo tem levado os empreendimentos
populares freqüentemente para regiões onde principalmente os terrenos são mais
baratos (bairros periféricos) e assim tem-se a produção maciça de moradias
projetadas para um mínimo necessário de móveis e utensílios domésticos, somado
ao espaço teórico da circulação dos moradores. O prejuízo é significativo para os
arquitetos e projetistas que vêem engessadas as proposições para a qualidade de
vida dos moradores, ao desenvolverem seus trabalhos sob os ditames da legislação
vigente e principalmente no que se refere à salubridade das habitações. Porém, o
prejuízo maior se dá a longo prazo, quando se investe em infra-estrutura, saúde e
transporte necessários à população alocada em grandes distâncias dos centros
urbanos. Essa infra-estrutura, infelizmente, é implantada em longo prazo, o que
chega a prejudicar gerações de moradores.
Diante desse quadro, o papel do arquiteto na produção das habitações de
interesse social dos programas habitacionais, tem sido ao mesmo tempo desafiador
e limitado, quando se pretende projetar e satisfazer, num espaço mínimo, as
necessidades básicas de um usuário conhecido somente pela “estratificação dos
seus rendimentos”, tendo como referência: o “salário mínimo” e um “casal com
filhos”.
No entanto, as composições das famílias são diversas, argumento que por si
só já não permite a universalização das tipologias. Mesmo assim, os projetos
padronizados, “carimbos”, continuam a ser utilizados em larga escala há décadas.
Os custos diferenciados das unidades habitacionais, resultantes da variação
do número de dormitórios nos apartamentos de um mesmo edifício e a “crença
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cega” sobre os benefícios da economia das paredes hidráulicas, são alguns dos
motivos que mantêm a rigidez retangular e isolada dessas tipologias.
Deve-se atentar para o fato de que as propostas arquitetônicas para essas
moradias não deveriam ser tão rígidas, já que mesmo a “família padrão” modifica-se
ao longo da vida, onde os filhos crescem, mudam-se, os pais podem vir a se
separar, os filhos casam-se e continuam morando com os pais, ou não e, por tudo
isso, uma flexibilidade maior dessas construções seria bem vinda.
Outro fato relevante a ser considerado é a expectativa de vida da população
que tem aumentado significativamente e o Ministério da Saúde tem apresentado
projeções de um crescimento ainda mais acentuado para as próximas décadas.
O envelhecimento da população mundial é um fato incontestável. É
praticamente consenso, também, que o ritmo desse processo nas
próximas décadas será particularmente acelerado em países que,
como o Brasil, se encontram em vias de desenvolvimento (SAAD,

2003, p.203).

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2002), o
segmento da população brasileira que mais vem crescendo é a de idosos (60 anos
ou mais), o qual representará nos próximos 20 anos, 13% da população, ou seja, 30
milhões de idosos.
Porém, o envelhecimento que no passado era sinônimo de sabedoria, vem
gradativamente recebendo uma conotação de degeneração e decadência.
O “Estatuto dos Idosos” e a “Lei de Acessibilidade” foram criados no intuito de
reverter esse quadro, resgatando valores banalizados e promovendo uma maior
inclusão social. Como exemplo disso, tem-se a obrigatoriedade de destinação de
parte da provisão de moradias para os idosos e deficientes físicos.
As

unidades

habitacionais

populares

produzidas

na

última

década

apresentam a conformação típica das tipologias destinadas a uma família padrão
(casal com filhos). Contudo, mesmo para a família padrão, essas unidades
necessitam de modificações quando os filhos crescem e os pais envelhecem.
Todos esses fatores estabelecem uma gama de variáveis que influenciam
decisivamente na elaboração de projetos para novas moradias. No entanto a
demanda de usuários, ainda que conhecida, é estratificada, e o grupo mais
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significativo ou representativo decide a atuação dos projetistas na produção
habitacional.
Dessa maneira, os grupos com pouca representação no universo dessa
demanda ficam sem uma opção adequada às suas necessidades.
A exemplo disso, existe dentre os vários programas de geração ou produção
habitacional, o mutirão que, entre suas peculiaridades, envolve os futuros moradores
na construção das moradias. Dentre os critérios para a realização de um
empreendimento em regime de mutirão, pode-se contar com a contratação de uma
assessoria técnica e a apresentação da demanda dos futuros moradores. Dessa
maneira, o usuário final torna-se real e não mais um número estatístico. Apesar
disso, os projetos desenvolvidos para os empreendimentos de mutirão também são
padronizados; “os carimbos”.
Atualmente, na cidade de São Paulo, todos os empreendimentos de
habitação de interesse social desenvolvidos nos programas habitacionais destinam
3%

de

todas

as

unidades

produzidas

ao

idoso

(COMPANHIA

DE

DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
2008). Essas unidades são sempre alocadas no pavimento térreo dos prédios.
Porém, com o aumento da estimativa de vida acima dos 60 anos, tem-se um grande
número de moradores idosos também nos andares superiores dos prédios sem
elevadores, que foram e são produzidos em larga escala. Esses ocupantes, por sua
vez, têm necessidades diferentes quanto à locomoção, à diminuição dos reflexos,
entre outras e muitas vezes as dificuldades de locomoção comprometem suas
relações sociais, as quais precisam ser mantidas e prolongadas.
A deficiência da acessibilidade e mobilidade nessas moradias, projetadas
para o “homem padrão”, conduz o idoso, ao menos os mais debilitados, mesmo que
temporariamente, ao isolamento e conseqüentemente, em casos extremos, à ruptura
de suas relações sociais.
Schicchi (2000) argumenta ser essencial que os espaços planejados atendam
às necessidades do universo das pessoas e suas atividades, assegurando suas
especificidades e não criando uma arquitetura sob medida para cada segmento da
população.
Todavia, diante da existência de cumprimento à legislação, os órgãos
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executivos apresentam propostas de moradias adaptadas, que resultam em uma
inicial depreciação no valor comercial do imóvel e em um sentimento de
“discriminação” por parte do morador, já que muitas das vezes, essa “adaptação”
consiste em tentar encaixar os ambientes redimensionados para o deficiente e para
o idoso dentro do espaço delimitado pelo “projeto padrão”, mantendo a aparência e
as dimensões externas, não atendendo, conseqüentemente, às necessidades de
inter-relação dos ambientes.
No contexto de construções em regime de “mutirão”, o profissional da
assessoria técnica desenvolve seus trabalhos com o perfil dos mutirantes em suas
mãos. Mas ele faz isso com um projeto muitas vezes já elaborado pelo Poder
Público,

com

a

necessidade de

adaptar algumas unidades habitacionais

independentemente se vai haver ou não algum deficiente físico.
Essas unidades adaptadas para deficientes físicos transformam-se, em certos
casos, em verdadeiros “aleijões”, o que deprecia inicialmente o valor do imóvel e
dispende elevado custo para as reformas necessárias, quando não há deficientes
físicos dentre os mutirantes.
Vale ressaltar que nas construções em regime de mutirão a demanda dos
moradores é conhecida: logo, seria possível “ajustar” as adaptações, por exemplo,
para os diferentes grupos etários e também para as diferentes conformações
familiares. Isso demandaria, para determinadas situações, quantidades diferentes de
dormitórios, dentre as unidades habitacionais de um mesmo empreendimento.
Praticamente todas as possibilidades vislumbradas seriam passíveis de
realização, caso o projeto padrão, tão insistentemente construído, fosse mais flexível
e permitisse certo grau de adaptação ou modificação ao usuário final.
Isso traria uma maior atratividade aos futuros mutuários das moradias
produzidas por empreiteiras, mas, para os empreendimentos realizados em regime
de mutirão os benefícios seriam grandes, pois quando do término da construção as
moradias já poderiam estar mais adaptadas às famílias usuárias finais, cada qual
com suas especificidades, ou seja, com as necessidades dos ciclos de vida;
composição familiar; acessibilidade e mobilidade. Ademais, ao ingresso dos
moradores, ainda haveria opção, se necessário, de adaptações ou reformas face às
transformações das famílias ou grupos usuários.
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Face ao exposto, deve-se promover a “política” das adaptações nas moradias
existentes,

porém,

devem

resultar

em

habitações,

onde

seus

ambientes

efetivamente permitam a prática de atividades a que foram destinados em projeto.
As novas habitações, contudo, devem ser projetadas de modo a se tornarem mais
flexíveis aos vários estágios da vida humana, já que a permanência dos usuários
nas moradias resulta da satisfação quanto ao atendimento das suas necessidades,
prolongando a utilização do ambiente construído com autonomia, segurança e
diminuindo gastos com adaptações futuras.
Para que isso seja possível é preciso que haja interatividade entre o “projeto”
e o “usuário final”. Essa interatividade encontra-se principalmente no “canteiro” dos
mutirões com a presença de arquitetos, engenheiros e técnicos sociais nas
assessorias técnicas que, aproveitando-se da flexibilidade das moradias, podem
discutir e orientar as transformações personalizadas das unidades habitacionais,
mediante as necessidades apontadas pelas famílias.
Dessa maneira, o ambiente construído estaria apto a pequenas, porém
significativas “acomodações”, melhorando substancialmente a qualidade da moradia
e prolongando o seu uso com a permanência dos moradores/usuários por mais
tempo e com melhor qualidade de vida.

1.1 Objetivos da pesquisa

Demonstrar as possibilidades e os benefícios de uma melhor acomodação do
usuário final na provisão habitacional pública produzida pelo sistema de mutirão,
quando promovida pela interatividade entre os usuários e os profissionais das
assessorias técnicas. O escopo é também evidenciar a necessidade da produção de
projetos passíveis de maior flexibilidade de “planta tipo”, de modo a atender as
necessidades imediatas do usuário ao receber o imóvel, bem como ao longo das
transformações de sua vida, rotina, aumento ou diminuição da própria família ou de
família convivente.
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1.2 Metodologia da pesquisa

A

metodologia

adotada

consistiu

de

observações

e

análises

no

acompanhamento e desenvolvimento de obras de interesse social dos programas de
mutirão implantados na cidade de São Paulo.
Efetuou-se uma análise crítica das conseqüências dos modelos de produção
habitacional utilizados pelas companhias habitacionais da Cidade e do Estado de
São Paulo, respectivamente a COHAB e CDHU; ao longo das últimas décadas.
Abordaram-se assuntos relacionados à inversão dos benefícios obtidos no
período de construção das moradias quando se considera o investimento de longo
prazo. Nesse contexto, o envelhecimento dos moradores e as projeções de
envelhecimento da população apresentadas pelo IBGE, como também as
constantes alterações na composição familiar, sugerem a necessidade de se
repensarem as propostas dos prédios padronizados.
A pesquisa inclui análise comparativa entre a “demanda de usuários
homogênea”, idealizada pelos projetistas e a “demanda heterogênea” de usuários
finais das unidades habitacionais e suas implicações, oriundas principalmente da
determinação da moradia por sorteio e pela falta de flexibilidade do ambiente
construído.
Escolheu-se a região Leste da Cidade de São Paulo pelo repertório de
observações diretas, adquirido no acompanhamento de diversas obras de mutirão
desenvolvidas na região, além de apresentar empreendimentos com as condições
adequadas aos propósitos do trabalho.
O estudo de caso apresentado para fomentar a discussão é a avaliação pósocupação do conjunto “Silvia Covas”, localizado no bairro do Cangaíba na zona leste
de São Paulo. A escolha dessa área ocorreu em função de ter sido a mais antiga
obra de mutirão, ocorrida há aproximadamente doze anos, realizada com
acompanhamento direto e que se utilizou de tipologia padrão.
Também são apresentadas algumas alternativas de implantação das
tipologias padronizadas, objetivando a redução dos custos de infra-estrutura e a
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melhoria no convívio social dos usuários finais.
Com base nos dados levantados e considerando as propostas indicadas, são
feitas recomendações para o desenvolvimento de novos projetos para que as
famílias possam se utilizar por mais tempo de sua moradia.
Para cumprir os objetivos propostos, esta dissertação está estruturada
conforme segue:


Na introdução, como já visto, além das considerações iniciais, tratou-se
do objeto e objetivos da pesquisa, bem como da metodologia adotada;



Optou-se por apresentar um breve relato da trajetória da Política
Habitacional Nacional, demonstrando, ao leitor, uma produção que
sempre

esteve

em

desvantagem

frente

ao

crescente

déficit

habitacional, passando de um período em que as moradias eram
necessárias para se “acomodar” a população para um processo, no
qual elas passam a moradias para se “possuir”. As transformações
também passam pela modernização dos conceitos da arquitetura,
produzindo

de

exemplos

consagrados

ao

uso

distorcido

da

racionalização, sem deixar de mencionar o uso recente da provisão
habitacional como forma de atuação política por parte dos governos de
esquerda e de direita na cidade de São Paulo;


Relata-se sobre os programas de provisão habitacionais de mutirão
correntes na cidade de São Paulo atualmente, além de comentários
sucintos sobre o surgimento do mutirão como algumas das formas de
organização das associações comunitárias de bairro na produção das
unidades habitacionais. Apresenta-se o programa Crédito Solidário do
Governo Federal disponível para a Região Metropolitana de São Paulo
e as suas dificuldades de viabilidade. Comenta-se o programa Pró-Lar
Mutirão Associativo do Governo Estadual. Também é apresentado o
Programa

Paulista

de

Mutirão

do

Município.

Aqui,

tecem-se

considerações sobre esses programas;


Discute-se sobre as deficiências nas relações entre a composição
numérica das famílias que compõem as demandas por moradias e as
tipologias padronizadas, usualmente disponibilizadas nos projetos
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“carimbos” pelas companhias provedoras de moradias, demonstrando
que salvo raras exceções, uma parcela da população de baixa renda
composta de famílias com muitos componentes, talvez até a mais
carente de subsídio, não é levada em consideração pelos projetistas,
ou

pelo

critério

“mais

unidades

com

menores

gastos”,

que

praticamente só priorizam tipologias munidas de dois dormitórios, por
exemplo;


Tecem-se considerações sobre a necessidade de flexibilidade das
habitações

populares

justificadas

como

forma

de

possibilitar

adaptações e remanejo por parte dos usuários, ou entre usuários,
conforme suas necessidades oriundas principalmente de suas
mudanças de ciclos de vida. Além da demonstração de sua
necessidade, também são comentadas as diversas formas de
flexibilidade aplicadas às moradias que podem e devem ser
disponibilizadas para as unidades habitacionais,


Apresenta-se um estudo de caso, em que se faz uma avaliação pósocupação (APO) em um empreendimento habitacional com doze anos
de existência, construído em regime de mutirão demonstrando as
variações da composição familiar dos moradores e a preferência
constatada pelo último andar, além de alguma insatisfação dos
moradores para com seus apartamentos e seus motivos. Essa APO é
apresentada com os objetivos de demonstrar aos projetistas a
necessidade de se atentar às peculiaridades do pavimento térreo dos
edifícios dos conjuntos habitacionais e reforçar, mediante as alterações
aleatórias das composições familiares, as vantagens da flexibilidade.
Ao final, nas palavras dos próprios mutirantes, vem indicado o sistema
de construção em mutirão e de forma espontânea como o melhor meio
de aquisição da casa própria, o que demonstra, de certa forma, uma
aprovação do método construtivo com a participação direta dos
moradores como numa autoconstrução agora “organizada”;



Tecem-se diversas considerações relativas à implantação das
unidades habitacionais a fim de se demonstrar a economia financeira
mediante a forma ou disposição do edifício no terreno, permitindo
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assim a possibilidade de aumento da área das unidades e também a
inserção de elementos como o pavimento em pilotis geralmente
“deixados de lado” pelo seu alto peso na composição de custos por
metro quadrado das unidades habitacionais, esse último argumento
sempre decisivo, principalmente na Caixa Econômica Federal (CEF),
quanto à viabilidade do empreendimento;


Tratam-se dos critérios de sorteio para a demanda e seus
desdobramentos e das necessidades habitacionais dos moradores,
com discussões dos problemas e propostas de soluções. Elaboram-se
propostas para o aumento da vida útil das moradias, utilizando-se do
benefício da flexibilidade, do conhecimento das necessidades das
famílias por parte da Assessoria Técnica e da participação da
demanda da população durante o processo construtivo propiciado
pelos programas de mutirão e tecem-se as considerações finais.
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2 TRAJETÓRIA DA PRODUÇÃO HABITACIONAL

A necessidade de geração de habitações nos grandes centros urbanos tem
sido verificada desde o final do século XIX, quando as atividades industriais nas
áreas urbanas expandiram-se.
A procura por melhores condições de vida e renda motivou um grande
movimento de migração para os pólos geradores de emprego, o que culminou na
aceleração do crescimento populacional da região do Rio de Janeiro e de São Paulo
que já eram grandes centros urbanos.
A geração de moradias novas no Brasil ocorreu em sua grande maioria pela
autoconstrução, ou seja, na forma de produção artesanal, a qual, apesar de
predominante, não se deu somente dessa forma.
Fatos como a expansão do proletariado urbano, os cortiços lotados e o
surgimento das primeiras favelas criaram, segundo Larche (2005), uma pressão
para a provisão de habitação de baixo custo na virada para o século XX.
Empresários como Álvares Penteado, Francisco Matarazzo e Jorge Street
iniciaram a construção de vilas operárias, provendo a moradia de sua força de
trabalho fosse ela alugada ou vendida. O empresário Jorge Street descreveu em
depoimento:
[...] ao redor da fábrica mandei construir casas para a moradia dos
trabalhadores com toda a comodidade e conforto da vida social atual
[...] depois de um grande parque com coreto para concertos, salão
para representações e baile; escola de canto coral e música, um
campo de Football; uma grande igreja com batistério; um grande
armazém com tudo o que o operário possa ter necessidade para sua
vida, [...] uma sala de cirurgia-modelo e uma grande farmácia [...]
uma escola para os filhos de operários e creches para lactantes [...].
Quis dar ao operário [...] a possibilidade de não precisar sair do
âmbito da pequena cidade que fiz construir à margem do rio, nem
para a mais elementar necessidade da vida [...]. (RAGO, 1985 apud
MORANGUEIRA, 2006, p.86).

É interessante observar os argumentos dos provedores desse tipo de moradia
que, segundo Morangueira (2006), visavam resolver os problemas de moradia do
operariado a preços módicos e com todo o conforto necessário a sua vida. Isso
porque o tipo de moradia no qual viviam era motivo de revolta, o que, por sua vez,
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interferia no desempenho no trabalho.
A figura 1, a seguir, apresenta a vila operária Maria Zélia construída no bairro
do Belém em São Paulo pela Companhia Nacional de Tecidos de Juta do
empresário Jorge Street entre 1911 e 1916.

)LJXUD – Vila operária Maria Zélia.
Fonte: Formas e Meios (2008)



Segundo Fernandes (2006), o poder público passa a isentar de impostos e
taxas quem construísse vilas operárias salubres e assim mantinha os investimentos
privados.
Contudo, o Estado mantém-se omisso à questão da moradia, pois enquanto
na Europa a ação na habitação foi necessária à reprodução da força de trabalho, no
Brasil tem-se trabalhadores de reserva com o cenário de poucos imóveis, cortiços,
favelas e loteamentos de periferia. Nesse período, as queixas da população são
contra os aluguéis e não por novas habitações.
Na década de 30, o governo, que segundo Fernandes (2006) buscava
construir uma imagem de Estado benfeitor, desenvolveu programas para a
construção de acomodações

para locação e a criação das “caixas de

aposentadorias e pensão”, que objetivava a provisão de moradias para os
trabalhadores de estradas de ferro e também para outros setores da classe de
trabalhadores.
Nesse período, segundo Bonduki (1998 apud LARCHE, 2005), um dos
principais segmentos da construção civil era a produção de casas para aluguel,
porém, por conta da regulação dos valores dos aluguéis pela lei do Inquilinato, a
iniciativa privada não se motivou a expandir sua produção, agravando ainda mais o
déficit habitacional de então.

25

Mesmo com o aumento da concentração da população nas grandes cidades,
o setor da construção habitacional de mercado reage muito lentamente,
disponibilizando poucas habitações, as quais eram muito caras, tanto para aluguel
quanto para aquisição. Isto só vem a contribuir para o crescimento da
autoconstrução, de favelas e cortiços.
Criam-se então os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs), que
absorvem as “caixas de aposentadorias”. Os Institutos criados prevêem, além do
uso dos recursos para a aposentadoria e pensões, a prestação de serviços, como a
assistência médica e o financiamento e construção de habitações. Ainda, é irrisória a
reivindicação por moradias nesse período e grupos como os ferroviários criticam a
decisão do uso do fundo para a construção de moradias, considerando que a maior
preocupação deveria ser a rentabilidade.
Nos anos 40, segundo Larcher (2005), ocorreu um aumento da migração
cidade-campo e o agravamento da crise habitacional, gerando com isso o aumento
da pressão por casas, por parte dos associados dos IAPs que nesse contexto,
manifestam interesses mais claros na construção de moradias.
Nesse período, alguns arquitetos modernistas souberam adaptar muito bem a
idéia de superbloco na produção de habitação social com uma arquitetura original e
de ótima qualidade. Um dos poucos exemplos desse caso é o conjunto Residencial
do Pedregulho no Rio de Janeiro do arquiteto Affonso Eduardo Reidy, mostrado na
figura 2, a seguir.

)LJXUD - Conjunto Residencial do Pedregulho.
Affonso Eduardo Reidy.
Fonte: Portinho (2000 apud SILVA, 2005, p.91)
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O Estado, na tentativa de centralizar as atividades no campo da habitação
destinada às populações de baixa renda, impulsiona a organização do setor da
construção e no atendimento à questão da moradia é criada, em 1946, a Fundação
da Casa Popular que em quinze anos de existência, segundo Bonduki (1998 apud
LARCHE, 2005), apresentou uma produção pouco significativa de unidades
habitacionais.
Nas décadas de 50 e 60, os IAPs entram em declínio principalmente devido
às pressões dos associados contra a utilização dos recursos para não associados,
na construção de “prédios de luxo”. O aumento da demanda por outros serviços da
previdência (pensões e saúde) acaba por fazer com que se utilizasse quase toda a
arrecadação nesse período. A construção de Brasília, segundo Oliveira, Beltrão e
David (1999), foi um dos fatores determinantes para a falência dos IAPs, juntamente
com a crescente desmoralização do sistema frente aos seus associados e aos
imensos contingentes de trabalhadores precisando ser atendidos, mas de renda
muito baixa.
Reportando-se à Farah (1988 apud LARCHE, 2005), pode-se afirmar que a
favelização era preocupante, a autoconstrução mantinha-se ativa e a atuação dos
IAPs na produção de habitação só era possível mediante a aplicação de subsídios
disponibilizados pela União.
Em 20 anos, o saldo da produção da Fundação da Casa Popular foi pequeno,
menos de mil unidades habitacionais por ano, contudo contribuiu na formação do
setor habitacional de construção civil e na formação de quadros públicos ligados à
habitação.
Ainda nas décadas de 50 e 60, estabeleceu-se o Plano de Assistência
Habitacional (PAH) e em substituição à Casa Popular, tentou-se implantar o Instituto
Brasileiro de Habitação (IBH) os quais não foram bem sucedidos assim como
nenhum dos programas anteriormente citados foi capaz de conter o problema
habitacional e em conseqüência disso, o déficit, segundo Farah (1988 apud
LARCHE, 2005), atingiu oito milhões de unidades em 1964.
Com o golpe militar, o novo governo estabelece como uma de suas primeiras
ações implantar o Banco Nacional de Habitação (BNH) em 1964, além de pôr fim ao
congelamento dos aluguéis. Esse fato fortaleceu uma ponderação de que melhor do
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que pagar o aluguel, agora com valor em ascensão, seria investir na compra de uma
“propriedade”.
A nova produção habitacional destina-se à aquisição do imóvel e não mais à
locação, para a geração de empregos diretos e indiretos, necessários para diminuir
a crise. Larcher (2005) apresenta subsídios de que a construção civil no período
BNH foi a grande provedora de empregos com influência, também, na seleção de
sistemas construtivos. A motivação central da criação do Banco foi de atender a
população mais carente com ênfase na faixa de renda de 1 a 3 salários mínimos.
Os recursos do BNH advinham no período inicial de 1% das folhas de
pagamento e, a partir de 1966, o Banco passa a ser o gestor do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS) e o órgão regulador do Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo (SBPE), esses dois subsistemas compondo o Sistema
Financeiro da Habitação (SFH).
Como “Banco”, o BNH deve ser rentável e assim foi estabelecido o princípio
de correção monetária de prestações. A atuação do BNH na construção de moradias
passa a centralizar todos os órgãos ligados ao sistema habitacional e também ao
saneamento.
Arretche (1990 apud LARCHE, 2005) informa que, para a implementação dos
programas as COHABs foram os agentes destinados ao atendimento inicialmente
previsto para a faixa de 1 a 3 salários mínimos e INOCOOPs (sistemas de
cooperativas), inicialmente para a faixa de 3 a 5 salários mínimos com recursos do
FGTS.
Para a classe média com os recursos do SBPE, o agente produtivo foi o
mercado ou a construção somente através de empreiteiras, apesar de não haver
impedimento de construção pelas próprias COHABs.
A faixa de atendimento das COHABs é ampliada para até 5 salários mínimos
a partir de 1975. Larche (2005) registra que as COHABs concentraram seus
investimentos no atendimento em habitações para famílias com renda superior a três
salários mínimos.
A produção arquitetônica social, salvo alguns poucos exemplos, utilizou-se
dos superblocos, porém já com o viés da maior quantidade possível de habitações
num menor espaço e em larga escala como enormes “pombais”, pois as propostas
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de implantação de edifícios de mais de quatro pavimentos não eram aceitas ou os
edifícios “altos” desses empreendimentos não eram construídos. A figura 3, a seguir,
traz a ilustração de um empreendimento típico dos anos 70 construído na cidade de
Santos no litoral paulista.

)LJXUD - Conjunto Habitacional Humberto de Alencar
.Castelo Branco.
Fonte: A Tribuna (2008)

No final da década de 70 e princípio da década seguinte, há uma intensa
construção para baixa renda, porém nesse contexto, o BNH extinguiu-se em 1986,
de acordo com Arretche (1990 apud LARCHE, 2005), em razão da crise dos anos 80
e da impossibilidade de auto-sustentação do sistema que não resultava em retorno
financeiro.
Consultando-se Moreira (2002), tem-se conhecimento de que a atuação do
BNH na construção de moradias resultou em 4,5 milhões de unidades habitacionais
financiadas com somente 33,6% das unidades destinadas aos setores populares. A
população com rendimento entre 1 e 3 salários mínimos foi contemplada com menos
de 6% dos totais de unidades habitacionais.
Durante o período do BNH, houve, nas tipologias de projetos, uma
padronização crescente que pode ser resumida em edifícios de apartamentos nas
grandes cidades, segundo Farah (1996 apud LARCHE, 2005).
Após a extinção do BNH a Caixa Econômica Federal assumiu a gestão do
FGTS, porém não se teve uma articulação satisfatória para a manutenção das
políticas habitacionais. Durante o período subseqüente ao regime militar, consoante
Maricato (1995 apud LARCHE, 2005), houve um aumento da expansão
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desordenada da periferia e das favelas nas médias e grandes cidades brasileiras.
Com a nova Constituição de 1988, os estados e municípios passam a ter
maior participação na formulação da política habitacional, necessitando criar
alternativas viáveis para a implementação habitacional, assim como, atender às
demandas dos movimentos sociais urbanos que reivindicam terra e habitação.
Assim, em São Paulo, os governos que se alternaram entre os anos 80 e 90,
apresentaram uma política habitacional para resultados de curto prazo, a fim de dar
respostas às demandas. Na gestão municipal da prefeita Luiza Erundina de 19891992, a política habitacional foi pautada no direito à terra, à cidade e à cidadania
com a participação da população nas formulações, implementações e decisões
desses programas que abrangeram além da construção de moradias novas em
regime de mutirão, a urbanização de favelas e a reabilitação de cortiços.
É nesse período que surge, numa escala de produção, os mutirões
autogeridos com participação ativa de arquitetos e engenheiros das assessorias
técnicas,

com

base

nas

experiências

uruguaias,

desenvolvendo

projetos

diversificados/personalizados em conjunto com os futuros moradores numa
participação praticamente inexistente até então. Essa diversidade de tipologias
apresentou um ganho arquitetônico adormecido pelo período BNH, com exemplos
como do conjunto São Francisco em São Mateus, zona leste de São Paulo,
apresentado na figura 4, a seguir.

)LJXUD - Conjunto Habitacional Jardim São Francisco.
Fonte: Concurso... (1990, p.A36)

Contudo, com premissas de ocupação de “vazios urbanos” e com os

30

processos de construção por mutirão já com certa experiência, porém basicamente
em moradias térreas, sobrepostas e sobrados, foram poucos os empreendimentos
propostos com edifícios de múltiplos pavimentos. A título de exemplo, pode-se
mencionar o mutirão projetado em prédios de quatro pavimentos nas propostas
“nacionalmente inovadoras” dos arquitetos Bruno Padovano e Hector Vigliecca para
o conjunto Rio das Pedras, em São Miguel Paulista, apresentado na figura 5, a
seguir.

)LJXUD± Conjunto habitacional Rio das Pedras.
Fonte: Companhia Metropolitana de Habitação de
São Paulo (2004)

Infelizmente, devido ao início tardio, a maior parte dos empreendimentos não
pôde ser concluída e as duas gestões subseqüentes da PMSP (Paulo Maluf – Celso
Pitta) paralisaram as obras iniciadas na administração anterior, principalmente os
mutirões e foi criado o projeto Cingapura.
O projeto Cingapura visava atuar principalmente na transformação das
favelas em condomínios de baixa renda, em edifícios de até sete pavimentos. No
entanto, informa-nos Moreira (2002), esse projeto não contemplou “qualquer” favela.
Somente foi implantado em áreas de grande circulação de veículos utilizadas pelas
classes

mais

altas

da

população

paulistana,

evidenciando

um

caráter

“propagandista” daquelas gestões. Os edifícios foram desenvolvidos em tipologia
padronizada de quatro unidades por andar com a caixa de escada acoplada
conformando bloco único – diferentemente do “H” – com faces opostas de
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iluminação e ventilação e fachadas cegas possibilitando sua geminação. Essa
tipologia apresenta alto desempenho quanto ao aproveitamento do terreno,
principalmente em terrenos planos como é o caso da maior parte dos espaços
lindeiros às marginais do rio Tietê e Pinheiros onde vários conjuntos do Cingapura
foram edificados.
O processo de construção desse programa consistia em identificar uma área
dentro da favela com espaço suficiente para se construir o primeiro edifício,
normalmente um campo de futebol, que quando concluído abrigaria a população do
entorno próximo, disponibilizando o espaço das suas moradias para a construção de
um novo prédio e dessa maneira sucessivamente.
Já os mutirões iniciados nos anos 90 só foram retomados efetivamente pela
municipalidade durante a administração da prefeita Marta Suplicy de 2000-2004,
denominados agora de “primeira geração”, compromissada com as associações
comunitárias e como forma de recuperação de todo o prejuízo social acarretado
pelas paralisações das obras durante tanto tempo. Aproximadamente sete mil novas
unidades habitacionais tiveram início neste período, chamados de “segunda
geração” com o claro comprometimento de conclusão destes até o final do mandato.
Essa atitude demonstrou principalmente que os ideais da administração da prefeita
Luiza Erundina estavam ainda presentes dentre os técnicos da nova administração
dando continuidade aos trabalhos e investindo em novas etapas. Contudo, uma
maior responsabilidade administrativa também era buscada, o que se demonstrou
no programa de mutirões da “terceira geração”, pautado numa forma participativa e
democrática, mas ao mesmo tempo respeitando ao máximo a legislação
contemporânea, como por exemplo, a escolha da associação a ser contemplada
com o financiamento para a construção das moradias por processo licitatório.
O processo de licitação para produção de obras em regime de mutirão
desenvolveu-se de maneira semelhante ao processo de licitação para escolha de
construtoras para a produção habitacional.
Primeiramente, a COHAB desenvolveu projetos em áreas remanescentes de
terrenos de sua propriedade, ou seja, nos terrenos subutilizados dos grandes
conjuntos habitacionais, principalmente na zona leste da cidade de São Paulo.
Esses projetos foram então divulgados e quaisquer associações poderiam então
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participar do processo de licitação para o desenvolvimento das obras.
Além dos mutirões, foi disponibilizada uma diversificação das formas de
atendimento da demanda por moradia como os programas de locação social, as
intervenções em cortiços e a locação provisória.
Dentro do programa de locação social foi desenvolvido o Residencial Parque
do Gato, um empreendimento destinado a famílias com renda mensal de até três
salários mínimos. O conjunto, às margens do rio Tamanduateí em São Paulo, é
composto por nove prédios, distribuídos em quatro condomínios, com total de 486
apartamentos de tipologias diferenciadas em quitinetes, um e dois dormitórios, além
de creche, centro comercial e de serviços.
Programou-se a implantação do empreendimento em etapas. A primeira, de
construção dos blocos residenciais, foi concluída no período daquela administração
pública. A segunda, de construção do centro comercial e de serviços não está sendo
desenvolvida pela atual. A figura 6, a seguir, apresenta a maquete do
empreendimento.

)LJXUD Parque do Gato
Fonte: Companhia Metropolitana de Habitação
de São Paulo ([2005])

Atualmente, a produção de mutirão na cidade de São Paulo tem sido
encaminhada de forma conservadora pela municipalidade, promovendo o repasse
de verbas apenas para os conjuntos que apresentavam suas obras em mais de 30%
executados no momento da transição de Governo.
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Pode-se constatar que a política habitacional esteve sempre tentando
minimizar a grande carência por moradias, diante principalmente do aumento da
demanda habitacional na cidade e, constantemente as ações e programas
implantados por uma gestão são paralisados, quebrando uma seqüência produtiva
até o lançamento, quando este ocorre, de uma nova ação ou de um novo programa
de provisão habitacional.
O que, desse contexto todo, mostra-se como forma de avanço é a difusão nas
administrações públicas dos benefícios da diversificação das formas de provimento
habitacional, seja com locação, aluguel, arrendamento, reformas, cesta de materiais
e não somente com a construção de moradias novas. Contudo, mesmo nessa
última, as possibilidades de construção por intermédio de construtoras, cooperativas
ou associações comunitárias em mutirão são naturalmente discutidas e aceitas,
mesmo que nem sempre efetivamente implantadas, o que não deixa de ser um
avanço democrático.
Atualmente, a maior parte das unidades habitacionais de interesse social
construídas poderia ser adquirida por uma faixa da população que não se identifica e
nem almeja essas tipologias, seja pela localização ou “tamanho”, de modo que o
indivíduo que dela necessita não pode comprá-la. Esse fato é demonstrado na
produção de moradias pelo programa de arrendamento residencial (PAR) da CEF
que detém diversos empreendimentos concluídos, desocupados e em certos casos
já dependentes de reparos, pois não se encontra uma demanda “aprovada” pela
CEF que queira ocupar essas unidades.
Isso evidencia a necessidade de implementação de subsídios nesses
financiamentos, a diminuição dos valores das parcelas ou uma flexibilização por
parte da CEF quanto à aprovação ou aceitação do mutuário. O que não se pode é
ter o investimento aplicado pela CEF no pagamento das construtoras, o imóvel
concluído e impossibilitado de ser ocupado e a população sem acesso, ou seja,
ainda sem sua moradia. Algo correlato acontece para os “prédios ociosos” do centro
da cidade de São Paulo, onde a moradia está lá, mas não pode ser apropriada.
Diante desse quadro, a moradia torna-se inalcançável, pelas vias disponíveis
de financiamento, para a população que, diante dessas dificuldades, reitera a
autoconstrução “sobre” a autoconstrução anterior, resultando no aumento de favelas
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e bairros irregulares num ciclo vicioso constante.
Para que a população seja capaz de financiar suas moradias nos moldes
atuais, ela necessita de mais recursos monetários ou que o poder público forneça
subsídios que viabilizem esse financiamento. Para o primeiro caso, há de se
mobilizar toda a economia e cadeia produtiva com mudanças estruturais profundas,
ou seja, uma amenização do problema da habitação em longo prazo. Contudo, o
problema urge por solução que pode ser alcançada em curto prazo no segundo
caso, ou seja, forte investimento em financiamentos de programas de habitação, por
parte do poder público.
Essa tem sido a postura do Governo Federal, oferecendo por meio do
Ministério das Cidades e da CEF esse tipo de subsídio em linhas de financiamentos
como no crédito solidário, Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social
(PSH) e também no Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS).
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3 A PROVISÃO HABITACIONAL EM MUTIRÃO

Como comentado na seção anterior, durante o período do BNH, a maior parte
dos recursos foi destinada à provisão habitacional das classes sociais de maior
renda e os parcos investimentos em moradias para as famílias de baixa renda foram
aplicados, nem sempre adequadamente por parte dos construtores e do banco, num
processo de utilização de terrenos na periferia para a construção de grandes
conjuntos habitacionais que mesmo “grandes”, não correspondiam ao real número
de moradias necessárias à demanda populacional.
A preferência pelos terrenos distantes era determinada pelos seus baixos
preços motivados pela falta de infra-estrutura local. Contudo, ao conceber essas
novas “cidades satélites”, o Estado tinha como dever provê-las de acesso, energia
elétrica, água e esgoto além dos equipamentos institucionais necessários à
educação, saúde e lazer.
A conformação urbanística da cidade conseqüente do quadro apresentado
revelou-se totalmente propícia à especulação imobiliária, que se desenvolveu e ditou
o êxodo da população mais carente, que agora almejava a casa “própria”, para as
proximidades dos grandes investimentos populacionais do BNH. Todo esse
processo colaborou para a prática da autoconstrução “desordenada”, afinal “o povo
precisa viver”. Cabe salientar que nesse período, os profissionais da construção civil
já não eram os artesãos qualificados do passado e sim operários “lapidados” pelo
“fordismo” ou “modernismo” reprodutores da baixa criatividade e qualidade da
construção civil desenvolvida pelo BNH no período.
Com o avanço das construções, os terrenos foram tornando-se cada vez mais
escassos e assim mais caros, minando a capacidade das famílias de baixa renda de
participar do processo de autoconstrução, a não ser que o terreno fosse “barato” ou
não tivesse custo, ou seja, a autoconstrução para essas famílias acontecia em áreas
ocupadas por favelas e em loteamentos clandestinos.
Nesse processo de apropriação ou ocupação da cidade, muitos terrenos
foram “reservados” para valorização e acabaram transformando-se em “vazios
urbanos”, os quais se tornaram freqüentes alvos de ocupação pelos movimentos
populares por terra ou moradia atuantes na cidade, que reivindicavam do Estado um
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combate mais efetivo ao déficit habitacional após a extinção do BNH que, segundo
Bonduki (1993), “se tornou o mais importante e mobilizado movimento social
presente na cidade no final dos anos 80”.
A mobilização desse movimento popular contribuiu para a vitória nas urnas da
candidata do partido dos trabalhadores - Luiza Erundina - a qual incentivou a
produção de moradias novas utilizando-se do sistema de construção em regime de
mutirão, coordenado por uma equipe formada de profissionais comprometidos com
essa causa.
O mutirão atualmente é uma forma de provisão de habitação já bastante
difundida, onde as associações comunitárias de bairro firmam convênio com o Poder
Público para a produção de unidades habitacionais destinadas aos seus associados
(mutirantes), os quais devem colaborar ativamente com sua mão-de-obra na
construção de suas próprias moradias.
Concílio e Abiko (1998) registram que esse modelo experimentado em vários
países teve sua implantação no Brasil em meados de 1970 por meio de programas
federais elaborados pelo extinto BNH.
Como comentado anteriormente, a indefinição da política nacional de
habitação e o crescente déficit habitacional mobilizaram os movimentos populares
organizados na criação de grupos formados por várias associações de bairro. Esses
grupos denominaram-se “associações-mãe” que, em parceria com as assessorias
técnicas, passaram então a construir suas moradias com a participação de todos,
como numa autoconstrução assistida, organizada e legalizada, ampliando
definitivamente o envolvimento da população, não somente na cobrança da moradia,
como também em sua produção e melhoria da gestão dos novos empreendimentos
habitacionais.
É interessante perceber na atual atuação das “associações-mãe”, o
aproveitamento

na

mão-de-obra

qualificada,

parcialmente

remunerada

nos

programas de mutirões, de “antigos mutirantes” na execução de diversas etapas das
obras, ou seja, profissionais que doaram dias de trabalho na construção de suas
moradias nos primeiros mutirões, agora trabalham de forma remunerada nos atuais
mutirões. Fatos como esse indicam uma condição de sustentabilidade do processo
de provisão habitacional em regime de mutirão, com geração de empregos e
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qualificação profissional já que, segundo as associações, diversos cursos são
conveniados, por exemplo, com o SENAI. Esses profissionais apresentam uma
característica peculiar, pois mantêm seus vínculos associativos, comunitários e
solidários para com os “novos mutirantes”.
Atualmente, a produção de unidades habitacionais em regime de mutirão e
autogestão1, é formalizada por via de convênios entre as associações comunitárias e
as companhias de desenvolvimento habitacional, onde os mutirantes podem
apresentar por meio de uma associação o terreno e os projetos completos e solicitar
o financiamento, ou as companhias habitacionais apresentam às associações
credenciadas em processo licitatório os projetos e o terreno.
Firmado o convênio e definidos os projetos e a área de implantação, a
associação apresenta a demanda de mutirantes e contrata uma assessoria técnica
cadastrada nestas companhias.
A partir desse ponto, há uma diversificação dos procedimentos a serem
seguidos, dependendo do agente financiador e do programa.
Assim, caso seja um mutirão do programa municipal, os serviços iniciam-se
logo que a COHAB libera a primeira parcela financeira da obra, definida em comum
acordo entre a assessoria técnica, a associação e a COHAB. Nesse programa, a
assessoria orienta a associação na execução ou contratação de todos os serviços
necessários ao desenvolvimento da obra, ou seja, desde o levantamento topográfico
até os serviços de limpeza das unidades, e com a participação dos mutirantes em
todas as etapas desse processo.
Os mutirantes promovem o fechamento da área, a montagem do canteiro de
obras e organizam-se em equipes de compras, de aceitação dos materiais e de
serviços, comissões de segurança dos trabalhos, produtores de argamassas e
concreto e provedores ou transportadores desses materiais para as frentes de
serviços, distribuidores de água, equipes de limpeza e etc. A figura 7, a seguir,
ilustra uma obra de mutirão.

1

“A autogestão, segundo ABIKO (1996), é a modalidade na qual a comunidade, através de
associações de moradores, é a responsável pela administração geral do empreendimento bem como
pela gerência de todos os recursos, sem a participação de órgãos públicos´ (CONCÍLIO; ABIKO,
1998, p.5).
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)LJXUD - Atividades desenvolvidas pelos mutirantes.
Fonte: do autor

Dessa forma, mediante as etapas programadas pela assessoria técnica, os
serviços

são

desenvolvidos

parcialmente

por

mão-de-obra

qualificada

e

parcialmente pelos mutirantes. Assim, as obras vão evoluindo, com a participação
de todos os futuros moradores em todas as fases dos serviços e nas discussões dos
processos, etapas e negociações de modelos de materiais a serem utilizados.
O mais importante a se ressaltar nesse processo é sem dúvida a
possibilidade de se ter, durante todo o período de construção das unidades
habitacionais, o grupo de futuros moradores se relacionando e já discutindo as
regras, regulamentos, ou seja, os direitos e deveres de cada um.
Isso pode ser encarado como “um estágio”, pois os mutirantes avistam-se
todos os finais de semana e interagem em atividades relacionadas à construção de
suas moradias e aqui se destaca a atitude coletiva de ajuda mútua. Esse modo de
agir fortifica seus laços de amizade ao longo do período de construção e prepara o
grupo para que, mesmo depois de conquistar sua moradia, seja capaz de se
organizar novamente para executar uma manutenção ou até mesmo uma melhoria
para o conjunto habitacional, seu entorno e quem sabe algo maior.
É interessante notar ao final das construções a apropriação dos espaços
condominiais por parte dos mutirantes que participaram do processo de construção
das unidades habitacionais. Constata-se a existência de jardins em locais que, na
entrega dos prédios, resumiam-se a um simples gramado, só para citar um exemplo.
O mutirão define-se na participação do usuário final no processo de produção
habitacional, mas de maneira alguma se resume a isso. Afinal, o aprendizado obtido
durante o processo de construção em regime de mutirão desenvolve os conceitos de
organização da coletividade, união e igualdade que não se extinguem com o término
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das obras, mas passam a ser constantemente aproveitados, então, dentre os
condôminos em prol da melhoria dos relacionamentos e, conseqüentemente, da
qualidade de vida. Isso é sem dúvida algo a ser buscado em nossa sociedade
atualmente e sempre. A figura 8, a seguir, ilustra o envolvimento dos mutirantes ao
longo do processo construtivo.

)LJXUD - Trabalhos de integração e aproximação dos mutirantes.
Fonte: do autor



Apesar de esse argumento por si só justificar a implementação de mais
mutirões, um dos argumentos sempre presente para a continuidade dos programas
de mutirão e autogestão é seu menor custo na produção da habitação. A mão-deobra dos mutirantes, o reduzido valor do canteiro e a inexistência de lucro, resultam
no menor custo das Unidades Habitacionais (UHs). Essa economia poderia ser
revertida, por exemplo, na ampliação das tipologias.
Os programas de provisão habitacional de moradias novas que se utilizam do
processo produtivo em regime de mutirão atualmente em vigor na cidade de São
Paulo estão apresentados no quadro 1, a seguir.
3URJUDPD+DELWDFLRQDO

(VIHUD*RYHUQDPHQWDO

Crédito Solidário

Federal

Pró-Lar Mutirão Associativo

Estadual

Programa Municipal de Mutirão

Municipal

4XDGURProgramas governamentais de mutirão para São Paulo.
Fonte: Elaborado pelo autor
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A produção de unidades habitacionais a partir dos programas citados se
desenvolve basicamente conforme o que foi discutido até o presente momento. As
peculiaridades de cada programa são apresentadas nas seções que se seguem.

3.1 O Programa Habitacional Crédito Solidário

É um programa de financiamento habitacional com recursos do Fundo de
Desenvolvimento Social (FDS), criado pelo Conselho Curador – CCFDS, conforme
Resolução 93/04 e regulamentado pelo Ministério das Cidades (2004).
O objetivo do programa é o atendimento às necessidades habitacionais da
população de baixa renda, ou melhor, às famílias organizadas de forma associativa
com renda bruta mensal de até 3 (três) salários mínimos. Admite-se também a
participação de famílias com renda bruta mensal superior a 3 (três) e até 5 (cinco)
salários mínimos.
As unidades habitacionais podem ser construídas em regime de mutirão,
autoconstrução ou mediante a contratação de profissionais ou empresas para
serviços especializados.
Os moradores podem usar o financiamento para a compra de terreno, a
construção de casas, a aquisição de material de construção, a reforma de prédios
antigos ou a regularização fundiária do local de moradia.
Para a implementação do Programa Crédito Solidário, para a região
Metropolitana de São Paulo, é prevista a liberação de R$30.000,00 por unidade
habitacional de no máximo 50m2 para a associação proponente, acrescentando-se a
esse valor a contrapartida de 5% a ser paga pelas famílias participantes e nesse
caso, há necessidade de se fazer a incorporação, pois os contratos serão firmados
individualmente com os futuros moradores.
Esse programa já sofreu pelo menos duas alterações de valor dos recursos
destinados para regiões metropolitanas na tentativa de que se viabilizasse algum
empreendimento para essas localidades, porém, o que se constata é que o
programa torna-se inviável, principalmente para a Região Metropolitana de São
Paulo, visto que o valor financiado não é suficiente para a aquisição e incorporação
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do terreno, contratação e aprovação de projetos e execução das obras de infraestrutura e edificação.
Anteriormente, acreditava-se que o alto valor dos terrenos nas regiões
metropolitanas era o único obstáculo para a implementação do programa em São
Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. No entanto, após várias análises e
simulações, chega-se à conclusão de que além desse óbice, as despesas com
cartório e aprovações, cujo somatório representa 3,8% do valor financiado e as
despesas com a própria Caixa Econômica Federal (CEF, atualmente denominada de
CAIXA) - taxas de abertura de crédito e análise, correção monetária e os seguros
exigidos, cujo montante representa de 4,2 a 5% do valor financiado, configuram-se
grandes obstáculos, e talvez sejam os piores, porque não serão utilizados
efetivamente na aquisição do terreno ou na construção da moradia.
Esses percentuais foram obtidos a partir de uma simulação de um projeto
para a implantação de 160 unidades habitacionais na zona leste da cidade de São
Paulo, por meio do Programa Crédito Solidário, no qual foram previstas variações da
faixa etária dos moradores e do padrão de acabamento interno. Itens esses
necessários ao preenchimento do quadro de composição de investimento (QCI)
padrão da CAIXA.
Para o desenvolvimento do projeto, adotou-se a tipologia padrão da CDHU –
VI22F-V2, com cinco pavimentos. A referência de preços é da própria Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo ([2007]), com data
base Janeiro/07. A figura 9 a seguir, apresenta o projeto adotado.

)LJXUD - Prédio VI22F e implantação de 160 UHs para o programa Crédito Solidário.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Nas tabelas 1 e 2 a seguir, estão relacionados os itens que compõem o
orçamento. Alguns deles são pré-fixados, outros calculados ou estimados por
similaridade, comentados em seguida.
7DEHOD - Composição de investimento – Valor máximo do terreno por UH
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Vide tabela 2 detalhada
Diferença entre o valor total e o somatório dos itens 01 ao 06 – valor do terreno por
apartamento
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7DEHOD - Composição da variável 6 -“outras despesas”
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Fonte: Elaborado pelo autor
1

Valor variável em função do número de unidades
A correção monetária varia em função do cronograma de desembolso, podendo variar
de R$1.080,00 à R$231,86.

2

Consideram-se itens pré-fixados aqueles apresentados na tabela 2 cujos
valores são determinados por terceiros, entre eles destacam-se taxas de análise,
emolumentos, seguros, despesas cartorárias e correção monetária.
Os valores referentes à habitação (Tabela1, variável 1) foram calculados a
partir de levantamento quantitativo e orçamentário da própria CDHU e os da infra-
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estrutura (Tabela1, variável 2) foram levantados a partir dos projetos preliminares e
orçados pela tabela de composição de serviços da SIURB. Nos dois casos, os
valores referentes à mão-de-obra foram reduzidos em 40%, considerando a
contrapartida dos serviços da mão-de-obra dos mutirantes.
Nos itens remunerados por similaridade estão projetos, assessoria técnica e
trabalho social, cujos preços têm como base os valores pagos pela CDHU em
programas similares (Tabela 1 respectivamente variáveis 3, 4 e 5).
Na composição de investimento apresentado desprezou-se o valor do terreno
proposto pelo proprietário. Da simulação, obtêm-se os valores máximos da cota do
terreno por unidade, o que viabilizaria sua implantação (Tabela 1, variável 7).
Nota-se que o valor disponível de R$2.532,75 para a aquisição do terreno na
simulação com pintura interna inclusa e faixa etária de 45 a 50 anos representa
aproximadamente o mesmo desembolsado com as “outras despesas” e fica aquém
do valor solicitado pelo proprietário, que é de R$5.054,00 por cota de terreno (ver
Tabela 3). Cabe aqui ressaltar que, segundo a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (2007), em empreendimento
recentemente entregue, localizado mais a leste, ou seja, situado em raio mais
periférico do que o empreendimento simulado, apresentou uma cota de terreno por
unidade habitacional de R$6.143,59 ou 21,55% a mais por cota (valor referência de
R$5.054,00), ou ainda, 10,42% a mais por m2 de terreno em relação à proposta do
proprietário para o terreno do empreendimento do estudo de simulação.
Tendo-se então o valor do m2 do terreno do empreendimento simulado, muito
menor que os valores praticados e aceitos na região por órgãos do Governo, fez-se
necessário o desenvolvimento da tabela 3 partindo do valor real do terreno, o que
resulta em valores totais necessários para o financiamento maiores do que os
disponíveis no programa Crédito Solidário para a região Metropolitana de São Paulo.
A tabela 3, a seguir, dá visibilidade aos resultados da nova composição.
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7DEHOD - Composição com valor de terreno real
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75,00
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5.054,32
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1.250,00
75,00
2.688,94
5.054,32

Fonte: Elaborada pelo autor
1

Composição similar à apresentada na tabela 2 porém com valores diferenciados
devido ao valor de financiamento maior

Por fim, pode-se afirmar que o valor da cota do terreno somado às altas taxas
da burocratização inviabiliza a implantação do programa dentro dos moldes atuais
na região metropolitana de São Paulo.
Esse fato confirma-se, pois apenas dois contratos foram firmados na Grande
São Paulo, o que denota a necessidade de flexibilização do programa, ajustando-o à
realidade sócio-econômica de cada região. Afinal, dados do próprio Ministério das
Cidades (2007) demonstram que o valor médio da unidade habitacional necessário
para viabilização dos empreendimentos na Região Metropolitana de São Paulo foi
de três vezes o valor médio no Estado do Piauí e ainda assim, segundo declaração
da Prefeitura do Município de Embu das Artes (2006): “Cada unidade terá um custo
de R$39.750,00 e financiamento de R$23.489,00.” ou seja, somente 59% do
empreendimento estão sendo financiados pela CAIXA. Nos valores atuais de
R$30.000,00 disponíveis para financiamento do programa, foram atingidos 79%,
ainda insuficientes.
Tendo-se como referência o valor de R$39.750,00 citado anteriormente, o
valor da unidade habitacional encontrado na condição mais crítica de financiamento
indicada na tabela 3 ainda seria aproximadamente 14% mais econômico.
Note-se também que sem o item “outras despesas”, os valores totais
simulados estariam dentro do limite de financiamento, porém, a CAIXA não abre
mão do seguro e das taxas.
Fica evidente a necessidade de participação de outros agentes como as
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Prefeituras para a viabilização dos financiamentos do programa, como no caso da
Prefeitura do Município de Embu das Artes.
Atualmente uma série de debates tem envolvido a Caixa Econômica Federal,
a Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo, a Prefeitura do Município de São
Paulo, as Associações Comunitárias e as Assessorias Técnicas, a fim de que os
recursos do Fundo de Desenvolvimento Social possam efetivamente ser utilizados
para a Região Metropolitana de São Paulo, num processo de parceria entre os
órgãos envolvidos e a população.
Esse processo ainda não foi concluído, contudo das primeiras negociações,
convencionou-se uma organização das ações para que haja a viabilidade dos
empreendimentos.
As primeiras atividades desse processo partem das Associações que
contratam as Assessorias para o desenvolvimento dos projetos e orçamentos
básicos e apresentam as propostas à CAIXA.
A CAIXA, por sua vez, analisa a viabilidade do empreendimento
encaminhando caso necessário, o valor da diferença para ser complementada pela
Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo sob a forma de aporte financeiro.
No caso de a Secretaria da Habitação ser favorável à provisão do aporte
financeiro, a CAIXA reserva uma cota dos recursos do FDS para o empreendimento
e programa as novas fases a serem desenvolvidas pela Associação e Assessoria. A
Prefeitura do Município de São Paulo tem se comprometido com a aprovação dos
projetos em tempo mínimo, o que tem recebido o nome de “via rápida”, visto que
essa etapa é de extrema importância a todo o processo sendo condicionante do
convênio entre a CAIXA e a Associação proponente.
É fato que até o momento nenhum empreendimento beneficiou-se desse
procedimento, mas a evolução das negociações tem apontado para a concretização
e efetivação dessa parceria.
Portanto o Programa Crédito Solidário, apesar de os recursos do FDS serem
limitados, tem se configurado como uma ótima oportunidade de desenvolvimento de
empreendimentos em regime de mutirão com recursos advindos da União,

registrando-se, contudo, que sua maior difusão é impedida principalmente pelo DOWR

YDORUGDFRWDGRWHUUHQR na cidade e região metropolitana de São Paulo.
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3.2 O Programa Habitacional Pró-Lar Mutirão Associativo

O Estado de São Paulo destina 1% do que arrecada com ICMS para
programas habitacionais de caráter social o que coloca a CDHU numa condição
favorável de investimento subsidiado para esse fim.
A produção de moradias em regime de mutirão esteve presente desde a
década de 90, na política habitacional da CDHU, representando uma média de 11%
da produção habitacional do governo estadual de São Paulo. É fato também que
com a paralisação dos mutirões decretada pela prefeitura (1993-1996 – gestão
Paulo Maluf), as reivindicações das associações comunitárias por novos
empreendimentos de mutirão na esfera estadual se intensificaram.
A Secretaria da Habitação do Estado juntamente com a CDHU têm se
confirmado como provedores habitacionais de grande potencial, beneficiados
principalmente pelas fontes de recursos advindos tanto da parcela do ICMS
recolhido, quanto da carteira das milhares de unidades habitacionais construídas
que retornam gradativamente em forma de pagamento do financiamento dos
mutuários.
Essas duas fontes de receita permitem um alto grau de subsídio no
financiamento às famílias mais carentes que integram as demandas por moradias no
Estado.
Assim, é o programa que melhor atende a provisão habitacional para as
famílias de renda até três salários mínimos, pois não exige uma contrapartida
financeira inicial por parte dos mutirantes, como acontece com o Crédito Solidário.
As prestações a serem pagas nos primeiros anos são as mais baixas, dentre os
programas de mutirão na Região Metropolitana de São Paulo.
O programa de mutirão do Estado tem-se modificado ao longo da última
década, passando do modelo de repasse do total dos serviços para as associações
executarem, ao modelo onde os mutirantes só desenvolvem os serviços para a
construção do edifício.
Outra mudança deu-se na maneira como o Estado destina uma obra a uma
determinada associação. Principalmente nos anos 90, a maioria das associações
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reivindicava um determinado número de unidades habitacionais para a demanda de
uma determinada região. Assim, a CDHU viabilizava um conjunto habitacional para
essa região. As associações eram então convocadas a fim de aceitarem ou não o
desenvolvimento dessas obras em regime de mutirão, segundo as regras da
Companhia.
Face ao receio que se tinha de investir nos mutirões, devido às más
repercussões da paralisação pela PMSP, a postura de desenvolvimento dos
trabalhos inicialmente adotada por associações como o Movimento Sem Terra de
São Miguel Paulista foi de demonstrar à CDHU que era possível concluir as obras de
mutirão. Assim, com metas definidas, o importante seria terminar os serviços
contratados dentro da gestão administrativa do governo (1995-1998 – gestão Mario
Covas), a fim de se evitarem as incertezas de uma troca de governo estadual que
poderia resultar num desastre para as famílias da demanda, como o ocorrido no
Município.
Essa postura rendeu bons resultados primeiramente pelas entregas das
primeiras unidades habitacionais construídas em regime de mutirão na CDHU e
também pelo reconhecimento da capacidade produtiva das associações pela
Companhia que firmou novos convênios para a produção de mais moradias em
mutirão.
No desenvolvimento desses novos empreendimentos e a certeza da
continuidade do programa de mutirão com a reeleição do governador, o foco
principal das associações já não era mais provar que era possível simplesmente
concluir as moradias, mas sim construir com qualidade superior à apresentada pela
maioria das construtoras, o que se tornou um processo de melhoria contínua para as
associações e assessorias. Naturalmente que esse desenvolvimento não se deu
para todas as associações, porém é algo a se buscar, assim como a evolução do
próprio programa, diante dos questionamentos da sociedade e também dos tribunais
de contas, quanto aos critérios de escolha da associação para uma determinada
área e projeto.
Atualmente a escolha da associação que desenvolve os trabalhos e
apresenta a demanda é feita por meio de processo licitatório público.
Ao longo dos últimos anos, a CDHU tem apresentado propostas de
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desenvolvimento das obras também em parceria entre a associação e a construtora,
a qual executa os serviços de superestrutura e os mutirantes desenvolvem os
trabalhos relativos aos acabamentos internos.
Na primeira fase desse procedimento, as construtoras, com base nos
conceitos de produção em série, executaram as superestruturas em peças prémoldadas de concreto armado, ou seja, pilares, vigas e lajes eram trazidas prontas
para a frente de trabalho e ali montados e encaixados. Assim, após essa etapa e
também a execução da cobertura, as construtoras retiravam-se dos canteiros de
obras e deixavam enormes “paliteiros”, como ficaram conhecidas essas estruturas.
Desse ponto em diante a associação trabalhava com recursos da ordem de 40% do
orçamento o que prejudicou muitos empreendimentos, por não serem concluídos,
tanto no prazo inicialmente programado, quanto sem a adição de novos recursos no
contrato. Isso acontecia porque essas tipologias que não faziam parte do acervo
desenvolvido pela CDHU eram enquadradas como tipologias especiais e com seu
custo equivalente aos prédios providos de pilotis, ou seja, um dos mais “caros” da
Companhia naquele momento.
As construtoras recebiam, pelas peças pré-moldadas e pelo serviço de
montagem, o equivalente a 60% do orçamento dos prédios.
O que se demonstrou uma incoerência tanto por parte da CDHU quanto das
construtoras foi a não adoção desse processo construtivo pelas mesmas
construtoras no desenvolvimento de empreendimentos habitacionais contratados
pela CDHU, ou seja, se a obra fosse executada integralmente pela construtora o
pré-moldado não era viável. Contudo, para os mutirões, o sistema era indicado pela
CDHU e as associações que optaram pelo sistema tiveram suas obras iniciadas
quase “imediatamente”.
Esse sistema de construção seria bem vindo se restassem nos convênios
recursos suficientes para a conclusão das obras, afinal a CDHU estaria construindo,

com essas estruturas; reduzidas “superestruturas FRUEXVLDQDV”, ou melhor, “chãos

artificiais” para a construção de moradias que poderiam ser superflexíveis. A figura
10, a seguir, apresenta o plano de Argel de Le Corbusier, o qual, segundo
Hertzberger (1999), usava o termo superestrutura para denominá-lo.
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)LJXUD – Plano de Argel de Le Cobusier.
Fonte: Hertzberger (1999)



O sistema referido seria bastante estimulante, porque sendo a cota do terreno
um dos elementos mais importantes de toda a dinâmica da habitação, nada melhor
do que o Estado disponibilizar em suas terras, “chãos e terras artificiais” para a
provisão habitacional de forma autoconstrutiva. Porém, com os parcos recursos
destinados à complementação dos serviços, os resultados não foram os melhores.
Mas era interessante observar no final dos anos 90, por exemplo, a frenética
produção das construtoras durante quatro ou cinco meses e na seqüência aguardar
por mais três, quatro “DQRV”, o término da obra. Porém, empreendimentos lindeiros
executados em regime de mutirão pelo método construtivo tradicional em alvenaria
estrutural concluíam as obras dentro do período programado de dois anos com
valores em muitos casos menores do que os disponibilizados para os construídos na
contratação construtora e associação2 segundo a Secretaria de Habitação (SÃO
PAULO, 2007).
Fatos como esses impactaram de forma negativa nos programas de mutirão,
fazendo com que muitos técnicos da CDHU comentassem que o mutirão só funciona
na construção de casas térreas.
No entanto, basta observar os inúmeros empreendimentos de edifícios de até
sete pavimentos construídos em regimes de mutirão bem sucedidos para se
compreender o quão infundados são esses comentários.
São inúmeros os exemplos de tipologias utilizadas pela CDHU em projetos de

2
Conjuntos iniciados concomitantemente: Cangaíba A12 e A13 mutirão convencional e
Cangaíba A15 mutirão construtora e associação. Custos e entrega.
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mutirão, como a da figura 11 em pilotis executados em regime de mutirão.

)LJXUD - Programa Estadual de Mutirões – Executado entre 2003 -2005
Fonte: do autor.

A atual administração estadual (2007-2010 - gestão José Serra), apesar de
ter dado prosseguimento aos empreendimentos, já iniciados, quando da sua posse,
não viabilizou nenhuma nova obra em mutirão em decorrência da “IDOWD” de um
estoque “GHWHUUDV”.
Num momento em que até a Caixa Econômica Federal abre uma linha de
financiamento aos empreendimentos desenvolvidos em mutirão, soa dissonante a
atitude do Governo do Estado de desacreditar na viabilidade dessa modalidade de
construção tão desenvolvida pela CDHU.

3.3 O Programa Municipal de Mutirão

Com os problemas da falta de moradia que se agravaram drasticamente na
cidade de São Paulo ao longo dos anos 80, por causa da crise econômica e do
aumento do desemprego, as favelas cresceram como jamais visto e as ocupações
de terra e invasões de áreas de risco multiplicaram-se. A figura 12, a seguir,
apresenta uma imagem de uma ocupação dos anos 80.
Inúmeras entidades comunitárias, as “associações-mãe”, foram criadas nesse
contexto, voltadas à ampliação dos conhecimentos dos direitos de cidadania e de
organização da população nas reivindicações e negociações com o poder público
para a viabilização do acesso à terra e habitação.
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)LJXUD - Grandes ocupações dos anos 80 – Zona
Leste de São Paulo.
Fonte: Martins (apud BONDUKI, 1993, p.8)

Em resposta a essa demanda, a PMSP firmou convênios para a construção
de mais de doze mil moradias no início da década de 90 com as “associações mãe”
que passaram a acumular experiências na administração dos mutirões. Os
mutirantes participavam na escolha dos projetos, sistema construtivo, materiais e
eram assessorados por escritórios compostos por profissionais de Engenharia Civil,
Arquitetura, Ciências Sociais e Contabilidade que, juntamente com as associações,
administravam as obras em regime de mutirão. Esses escritórios configuravam as
Assessorias Técnicas e deviam estar formalmente cadastrados nas companhias de
desenvolvimento habitacional.
Na produção desse período, destaca-se uma nova lógica de inserção urbana,
ou seja, o uso de terrenos inseridos na malha urbana e não necessariamente nos
extremos periféricos, que se tornara regra no período do BNH. Como fruto resultante
desse processo bem sucedido pode-se citar, dentre muitos, os conjuntos
habitacionais Vila Mara e Rio das Pedras, com 592 unidades habitacionais que
variam de 53 a 60 m2. A figura 13, a seguir, ilustra um desses conjuntos.
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)LJXUDConjunto Rio das Pedras, em São Paulo (Projeto
de Bruno Padovano e Hector Vigliecca).
Fonte: Otero (apud ARCOWEB, 2007)

O Programa Municipal de Mutirão esteve praticamente paralisado nos anos
das gestões municipais entre 1993-2000, que priorizaram inicialmente as
construções com empreiteiras nos projetos do programa “Cingapura”, e no final da
segunda administração, firmou alguns convênios de mutirão, porém, não chegou a
iniciar as obras.
Em 2001, a nova administração retomou os mutirões paralisados e iniciou e
concluiu novos empreendimentos como o conjunto habitacional Irmã Lucinda,
mostrado na figura 14, a seguir.

)LJXUD - Programa Municipal de Mutirões – Executado
entre 2003-2004.
Fonte: do autor

53

Atualmente, no âmbito municipal, a COHAB só tem efetuado repasses de
verbas para os conjuntos de mutirão que estavam com mais de 30% dos serviços
executados até o final de 2004.
O Programa Municipal de Mutirão que alavancou e disseminou essa prática
na cidade de São Paulo, que encarou com um ótimo corpo técnico as dificuldades e
a descrença de sua viabilidade, encontra-se hoje praticamente inativo, com um
passivo de obras inacabadas e sem nenhuma indicação de sua continuidade.
Equivocadamente, a questão do mutirão tem sido encarada como se fosse
um “problema” das administrações petistas e não mais uma forma de provisão
habitacional. Como se a única conseqüência das paralisações fosse o aspecto
negativo da imagem desse ou daquele Prefeito e não o sofrimento das famílias que
trabalharam nas obras e continuam sem moradia.
Atualmente a Prefeitura (Gestão Gilberto Kassab – 2006-2007) tem dado
prosseguimento às obras de mutirão paralisadas com construtoras, o que é afinal
um benefício para as famílias da demanda, mas até o momento nem o processo
licitatório do credenciamento das construtoras foi efetivado.

3.4 Considerações sobre os programas

A figura 15, a seguir, traduz os verdadeiros desafios que os programas de
habitação social, os administradores públicos, políticos, profissionais e enfim toda a
sociedade deve enfrentar.
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)LJXUD Moradia em tubo abandonado.
Fonte: César Diniz (apud RIO, 2002, p.86)

Todas as formas disponíveis de provisão não só de habitação, mas de
emprego, renda, saúde, lazer e educação devem ser utilizadas e aplicadas na
melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos.
Devem-se incentivar investimentos na ampliação, diversificação e melhoria

dos meios de provisão de moradias novas, de locação, arrendamento, UHWURILWV e
buscar novas formas e subsídios para esses fins.
Os programas de provisão habitacional devem ser desenvolvidos também
pelas construtoras e que isso não seja impedimento para a continuidade dos
mutirões autogeridos. Há espaço e muito, muito trabalho para todos.
Há que se ressaltar que os recursos do FDS disponíveis para o programa
crédito solidário não são efetivamente aplicados na cidade, em razão da
inviabilidade dos empreendimentos apresentada nas simulações feitas, nas quais se

demonstra o peso da cota do terreno, de modo que: Ki R UHFXUVR PDV QmR p

DSOLFDGRSHORFXVWRGDFRWDGRWHUUHQR.

Os empreendimentos construídos pelo PAR não são entregues à população,

ou seja: RV UHFXUVRV VmR UHSDVVDGRV jV FRQVWUXWRUDV H R FLGDGmR QmR VH

EHQHILFLDGDPRUDGLD.
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Na CDHU, atualmente se discute bastante. Contudo nenhuma ordem de início
de serviços foi liberada para as associações que venceram as licitações para

construção de mutirão de dois anos atrás. Decorrendo daí que: QHP FRP WXGR

GHQWUR GD PDLV UtJLGD OHJDOLGDGH D VRFLHGDGH RUJDQL]DGD WHP DFHVVR j

KDELWDomR.

A PMSP contempla fundações e mais fundações de prédios dos mutirões da
terceira geração que se iniciaram na última gestão, mas que na atual não são mais
viáveis. Assim, a viabilidade técnica dos empreendimentos é destituída pela

viabilidade “tecno-partidária”, e D SRSXODomR continua no mesmo “lugar”, mas não

“parada”, afinal: D DXWRFRQVWUXomR VHJXH ILUPH FRQVXPLQGR PDLV FLPHQWR GR

TXHDVJUDQGHVFRQVWUXWRUDV (GAMA, 2008).

Já SURJUDPDV de mutirão têm uma característica de renovação. Uma

renovação, infelizmente constante, de critérios e regras. Assim: D FDGDUHQRYDomR

LQLFLDPVHQRYRVHPSUHHQGLPHQWRVHRVDQWLJRVSHUPDQHFHPSDUDOLVDGRV.

Esse quadro evidencia uma capacidade fenomenal da produção de moradias
pela população, porém que acaba sendo desacreditada e pouco aproveitada pelos
programas de provisão habitacional de interesse social desenvolvidos pelo poder
público.

56

4 AS TIPOLOGIAS USUAIS E AS FAMÍLIAS DA DEMANDA

Na citação, a seguir, se resume a questão da determinação, por parte dos
agentes provedores, das tipologias de habitação de interesse social atuais com o
viés do financiamento ditando todas as premissas.
O preço da unidade é calculado por m2 de área construída, sem
que haja nenhum tipo de preocupação com as conseqüências
sociais desse tipo de critério. Vejam, que calculado dessa forma,
naturalmente as unidades maiores (de três dormitórios) serão mais
caras, e que portanto a exigência de renda familiar para esses
apartamentos será também maior. Como as famílias pobres em
geral são as mais numerosas (têm mais filhos e agregados como
tios, genros ou noras, etc, morando juntos), os maiores
apartamentos ou casas de um conjunto acabam sendo ocupados
pelas famílias pequenas e os pequenos apartamentos pelas
famílias maiores. (SOUZA, 1985, p.99 apud FOLZ, 2004, p.8).

É fato que as tipologias desenvolvidas são indicadas para uma parcela da
sociedade que se “enquadra” aos dois dormitórios e demais compartimentos,
contudo, as demais famílias ficam sem opções de escolha, principalmente as
maiores, diante da escassez da diversificação das tipologias.
Numa busca por essa diversificação, as assessorias técnicas aproveitam-se
do envolvimento das famílias, ou seja, dos futuros moradores para a criação de
novas tipologias, apoiadas pelos programas de mutirão em desenvolvimento na
cidade. Utilizou-se então o custo da unidade habitacional como referência e o m2
somente como um indicador. Assim, o valor das unidades não era o real
individualizado, mas o médio coletivo, o que propiciou naturalmente a diversificação
de tipologias num mesmo empreendimento. Além dessa busca qualitativa no
atendimento da demanda, a gestão dos serviços no mutirão contribuiu para a
qualidade das obras e a economia dos recursos.
A experiência com construções em regime de mutirão passou por vários
estágios, iniciando-se com uma pequena participação da população na produção de
suas moradias que eram constituídas, no passado, principalmente de casas térreas.
Gradativamente, o mutirão foi sendo incorporado à construção de casas sobrepostas
e sobrados.
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Porém, fatores como o preço da terra, principalmente, nas grandes
metrópoles conduziu à alteração das tipologias propostas aos empreendimentos dos
programas de mutirão.
Isso pode ser observado na produção de mutirões na cidade de São Paulo,
no período 1989-1992, onde foram construídos milhares de sobrados e casas
térreas, ocupando os vazios urbanos, bastante comuns até então (BONDUKI, 1993).
O programa de mutirão, após um longo período de paralisação, voltou a ter
expressão entre 2002-2004 (COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE
SÃO PAULO, 2004), e teve sua produção maciçamente composta de prédios de
cinco pavimentos, devido ao alto preço dos terrenos na cidade de São Paulo.
A figura 16, a seguir, apresenta uma obra no sistema de mutirão típico dos
anos 90 que, como numa autoconstrução coletiva, erguia as paredes e executava os
demais serviços com os mesmos princípios dos “enchimentos de laje” dos finais de
semana nas periferias.

)LJXUD - Típico canteiro de obras de mutirão do início
da década de 90.
Fonte: Robson Martins (apud PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE SÃO PAULO, 1991)

A figura 17, na seqüência, apresenta um exemplo das obras atualmente
executadas também no sistema mutirão, porém agora com um maior grau de
compreensão dos sistemas construtivos e organização produtiva dos canteiros.
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)LJXUD Edifícios de 7 pavimentos (VI22K) em três etapas de construção.
Fonte: do autor

Face às inúmeras reviravoltas ocorridas nas regras dos programas de
mutirão, atualmente as administrações públicas têm apresentado diretrizes de
viabilidade para a produção habitacional que exigem primeiramente o atendimento
ao limite de gastos totais na construção, seguidos de dimensões máximas da
unidade habitacional.
Com essa iniciativa as tipologias desenvolvidas para os programas
habitacionais nos âmbitos municipal, estadual e federal têm se apresentado como
demonstrado na figura 18, a seguir.
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)LJXUD Plantas baixas das Tipologias: VI22Fv2, VI22K e MOD-A01.
Fonte: Elaborado pelo autor

As tipologias mencionadas como simples exemplos das comumente
disponibilizadas pelos gestores da habitação foram utilizadas respectivamente nos
programas de mutirão Federal, Estadual e Municipal, conveniados com as
associações Centro de Promoção Humana e Cidadania, Movimento Sem Terra de
São Miguel Paulista e Associação dos Moradores Irmã Lucinda e não diferem muito
entre si quanto às dimensões totais ou dos ambientes, excetuando-se para o caso
entre as cozinhas do projeto Municipal com o Estadual, que chega a 100% de
diferença como mostra a tabela 4, a seguir.
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7DEHOD - Dimensões das tipologias dos programas de Mutirão para São Paulo
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Fonte: Elaborado pelo autor

As dimensões apresentadas, segundo Roméro e Ornstein (2003), estão
abaixo das medidas mínimas para moradias de dois dormitórios de acordo com
organismos internacionais como, por exemplo, o Instituto de Tecnologia da
Construção da Catalunha e só se enquadram às dimensões mínimas das
recomendações da própria CDHU e PMSP para até quatro moradores. Porém, a
demanda por moradias não é homogênea ao ponto de permitir somente tipologias
dentro das dimensões e quantidade de dormitórios apresentados.
Esse fato é verificado no “universo conhecido” das famílias que compunham a
demanda cadastrada de mutirantes da associação Movimento Sem Terra de São
Miguel Paulista em 2000. Em relação à composição numérica, concentrava 62% das
famílias formadas de dois a três membros, seguido de 28% compostas de quatro a
cinco membros, 8% formada de apenas uma pessoa e os últimos 2% compunham
os casos críticos de seis a sete componentes, como apresentado na figura 19 a
seguir. Independente da composição dos seus membros, essas famílias foram
alocadas em diversos conjuntos habitacionais executados em regime de mutirão
pela mesma associação comunitária.
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62%
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ocupantes atuais

)LJXUD – Famílias da demanda do Movimento Sem
Terra de São Miguel Paulista em 2000.
Fonte: Elaborado pelo autor

Alguns conjuntos citados foram construídos utilizando-se de tipologias
“padrão” de dois dormitórios e de dimensões bastante próximas das apresentadas
anteriormente na figura 18, o que se justifica pela alta concentração de famílias
compostas de duas a três pessoas. Contudo, após a entrega das obras os conjuntos
apresentaram as conformações familiares conforme a tabela 5, a seguir.
7DEHOD Ocupantes por família por conjunto.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Pode-se perceber que para o grupo de famílias da localidade do Itaim
Paulista, o percentual de famílias compostas de 6 a 7 pessoas dobrou ao passo que
para a localidade de Guaianases, houve redução de 37,5% de ocupantes que
moram sozinhos em relação ao cadastro da associação (Figura 19). Deve-se aqui
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comentar que todas as famílias encaixaram-se dentro das curvas de renda exigidas
pelos programas habitacionais.
O próprio critério de seleção das famílias pelos seus rendimentos nos
programas habitacionais demonstra o viés da viabilidade financeira em primeiro
plano, deixando a opção de participar da demanda por moradia, por conta do
cidadão, como se houvesse alternativas para os grupos de famílias numericamente
maiores e com menores rendimentos.
Faz-se

necessário

encarar

esse

problema

dentro

dos

programas

habitacionais de interesse social, uma vez que eles devem atender à sociedade
como um todo, diversificando as tipologias, aumentando suas dimensões e
principalmente incorporando nelas, os

conceitos e as opções de novas

“acomodações físicas”, disponibilizadas, por exemplo, pela flexibilidade dos
ambientes comentada a seguir.
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5 FLEXIBILIDADE NECESSÁRIA

Segundo Brandão e Heineck (2003), os projetos elaborados pelos órgãos
públicos normalmente baseados num esquema rígido e funcionalista são bem
menos dinâmicos que as alterações das famílias padrão ocorridas nas últimas
décadas.
O Ministério das Cidades, ao apresentar o perfil da demanda por moradias
novas composta de famílias conviventes (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2006),
demonstra que 51,4% das famílias são chefiadas por mulheres, das quais somente
8,2% possuem um companheiro. Essa demanda apresenta-se bastante diferente
das “antigas”, compostas de famílias com ciclos bem definidos, como as
apresentadas na figura 20, a seguir.

)LJXUD - Quadro “Ciclo-familiar”.
Fonte: Deilmann, Kirschenmann e Pfeiffer (1980, p.19)

Essas modificações na demanda, segundo a Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados (2007), também têm apontado para uma maior participação dos
arranjos do tipo unipessoal que pode ser explicado pela ampliação do número de
mulheres ou homens jovens morando sozinhos, em grande parte com ocupações de
trabalho e pelo aumento da população mais idosa morando sozinha, em geral inativa
e com baixos rendimentos, provenientes, principalmente, de aposentadorias e
pensões.
Ainda segundo a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE),
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observa-se que o número médio de pessoas na família vem diminuindo nas últimas
décadas, atingindo menos de quatro pessoas em 2000/01. O arranjo do tipo casal
com filhos continua predominando, seguido pela família monoparental chefiada por
mulheres. Ressalte-se, segundo a mesma fonte, que o número médio de filhos
nessas famílias passou de 2,4 filhos em 1988/89 para 2,0 em 2000/01.
De fato, a heterogeneidade dos arranjos de indivíduos conviventes nas
moradias já vem sendo demonstrada há tempos como na ilustração da TVE,
Barcelona, reproduzida na figura 21, a seguir.

)LJXUD A diversidade das unidades familiares nos anos 80.
Fonte: ilustração da TVE, Barcelona (GALFERTTI,1997, p. 11
apud BRANDÃO; HEINECK, 2003)

Essas transformações ocorreram ao longo do tempo e de forma sutil, a ponto
de as pessoas não se darem conta de que elas mesmas já acompanhavam
tendências incorporadas à sociedade pelos veículos de comunicação de massa e
pela globalização. São mudanças comportamentais ocorridas no seio das famílias,
atitudes pessoais que resultam, por exemplo, no costume de os ocupantes de uma
mesma moradia fazerem suas refeições no mesmo ambiente e de modo simultâneo
ou mesmo em momentos ou cômodos distintos.
Comportamentos diversificados como no exemplo citado, levam por terra os
argumentos positivistas do funcionalismo dos ambientes, ou seja, em muitos casos,
a segregação das funções nos ambientes somente diminui a identificação do usuário
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para com sua moradia, aumentando nele o desejo de ter uma outra habitação que
atenda melhor suas necessidades.
Essas necessidades são motivadoras das reformas e adaptações ao longo do
uso das habitações. Porém, as unidades habitacionais não têm sido produzidas com
o cunho da flexibilidade dos ambientes nem com um sistema construtivo adequado à
adaptação do ambiente construído.
Os projetos produzidos para as Habitações de Interesse Social e para o
mercado de baixa renda devem ser elaborados, levando-se em consideração os
princípios da flexibilidade das unidades para que elas possam estar mais aptas a
acomodar uma demanda que é heterogênea, tanto nas conformações familiares
como nas composições salariais que é um dos critérios de participação nos
programas habitacionais.
Brandão (2002) estabeleceu cinco formas distintas de conceber a flexibilidade
espacial;

a

“diversidade

“adaptabilidade”,

a

tipológica”,

“ampliabilidade”

a
e

“flexibilidade” propriamente
as

possibilidades

de

dita,

“junção

a
ou

desmembramento”.
Na “Diversidade tipológica”, existem várias plantas diferentes no mesmo
edifício e, normalmente, não há alternativas de modificação do interior das unidades.
A “Flexibilidade” propriamente dita é similar à concepção flexível dos edifícios
de escritórios, prevê a planta livre, proporcionando a possibilidade de gerar uma
variedade de arranjos e envolve intervenção construtiva para alternar os arranjos.
Na

“Adaptabilidade”,

as

unidades

são

projetadas

sem

que

sejam

predeterminadas as condições de uso, deixando as decisões para os usuários e
possibilitando funções simultâneas para o mesmo ambiente ou, ainda, a troca de
função, com facilidade e rapidez, sem serviços de construção.
Com a “Ampliabilidade”, na qual a unidade pode receber a adição de novos
ambientes ou cômodos e, complementada com a chamada “ampliabilidade
alternativa (ou flexibilidade de combinação)”, a qual consiste em dotar o projeto de
condições que permitam agregar alternativamente uma peça de uma habitação a
outra adjacente, opção esta que pode ser aplicada em apartamentos contíguos.
Finalmente, com a “Junção ou Desmembramento”, que denominam a prática
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de junção de duas unidades residenciais (casas ou apartamentos) para formar uma
maior, e também, o caso contrário, quando uma unidade é desmembrada em duas.
Todas as cinco concepções podem ser utilizadas isoladamente ou de forma
combinada, contudo a “ampliabilidade” é a mais utilizada como moradia evolutiva.
Alguns projetos de moradias evolutivas, também conhecidos como embriões,
foram desenvolvidos e implantados pelas companhias habitacionais de São Paulo,
contudo, aparentemente o motivo seria a minoração do gasto público na construção
dos conjuntos habitacionais, recaindo sobre os usuários os custos com ampliações,
adaptações e personalização do seu imóvel.
Alguns desses projetos foram produzidos em larga escala, como a tipologia
TI13A da CDHU que apresenta proposta para ampliação, apresentada na figura 22,
a seguir.

)LJXUD TI13A Tipologia evolutiva da CDHU.
Fonte: Farah (2003, p.119)
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Porém, na maioria dos casos as propostas originais não são respeitadas
pelos moradores, resultando em implantações de baixa qualidade e praticamente
nenhuma regularidade como esta apresentada na figura 23, a seguir.

2ª etapa

1ª etapa
)LJXUD - Conjunto habitacional: 1ª etapa Embrião - 2ª etapa
Sobrados Geminados.
Fonte: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (2004)

A atitude tomada pelos moradores não deixa de traduzir uma personalização
das moradias, feita sem a devida orientação e necessário acompanhamento. Essa
personalização é de um lado permitida pela própria edificação, ao passo que os
usuários também acomodam-se às restrições limitadoras da moradia, caso contrário
haveria a reconstrução total da edificação original, o que de fato, às vezes acontece.
Isso demonstra que existe uma limitação de ajustes e principalmente de
“expansividade” do ambiente construído, o que pode vir a ser motivo de insatisfação
do usuário.
Enfim, a flexibilidade das moradias a essas reformas para acomodações,
adaptações e ampliações, quando previstas ou ao menos permitidas em projetos é
chamada de “flexibilidade contínua”, ou “funcional” ou “permanente” e possibilita que
pequenos ajustes sejam executados a fim de restabelecer o equilíbrio entre as
“novas” necessidades advindas das alterações

nos ciclos de vida e o

comportamento dos usuários.
O mercado imobiliário apresenta, como forma de atrativo, propostas de
plantas com certo grau de personalização do futuro proprietário, ou seja, o futuro
morador pode optar por alguns ajustes dos ambientes, com base em suas
necessidades particulares.
Segundo Carvalho (2004), apesar de as opções de personalização ser
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argumento de venda, ainda não têm se tornado um atrativo decisivo no momento da
decisão pela compra do imóvel.
Essa possibilidade de personalização denomina-se “flexibilidade inicial”, a
qual mesmo que demandando custos adicionais, são eles menores que os gastos
com adaptações e reformas em ambientes já construídos.
Círico (2002 apud CARVALHO 2004), em estudo de caso com habitações
produzidas pelo mercado, constatou que sessenta e dois por cento dos
apartamentos sofrem substituições dos ambientes em relação ao uso original.
Dessas reformas, cinqüenta e seis por cento ocorrem em menos de dois anos da
ocupação dos apartamentos indicando que eles não atendem devidamente às
necessidades dos usuários. Na figura 24, a seguir, são indicados os percentuais de
substituição encontrados pelo autor citado.

)LJXUD – Espaços que tiveram seu uso substituído (a) e que foram
criados (b) para substituir o original.
Fonte: Círico (2002 apud CARVALHO, 2004)

O mesmo autor defende a flexibilidade espacial como única forma de atender
devidamente às necessidades individuais dos usuários, particularmente no que diz
respeito ao uso dos espaços.
A flexibilidade abre novos horizontes para as famílias mais numerosas que
podem beneficiar-se dos “ajustes” disponibilizados em favor de uma melhoria na
qualidade de vida e, portanto, justifica-se pelas vantagens oferecidas durante as
construções e para o momento de acesso dos moradores às unidades habitacionais.
Contudo,

como

seria

o

desenvolvimento

dos

ciclos

das

famílias
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posteriormente à conclusão das obras dos mutirões, cada qual no seu respectivo
estágio da vida?
É sob a ótica da busca dessa compreensão que o assunto foi extremamente
estudado e está apresentado e discutido a seguir.
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6 O ESTUDO DE CASO

Com o objetivo de demonstrar aos agentes provedores de HIS e também aos
projetistas a necessidade de se atentar às peculiaridades do pavimento térreo dos
edifícios dos conjuntos habitacionais e reforçar a vantagem da incorporação da
flexibilidade das unidades habitacionais optou-se pelo desenvolvimento de uma
avaliação pós-ocupação (APO), para identificar os pavimentos preferenciais, além
das alterações das composições familiares ao longo do uso das moradias, fossem
elas aleatórias ou não.
Para se obter os melhores resultados entre a APO e os objetivos desta
pesquisa, levou-se em consideração que o grupo de usuários finais deveria ter perfil
compatível com a demanda normalmente indicada como “grupo alvo” para a
participação nos programas governamentais de habitações de interesse social,
objeto deste trabalho. Os mutirões da CDHU, concluídos na década passada,
segundo a própria associação de mutirantes, apresentavam demandas com as
mesmas características da atualmente cadastrada para o desenvolvimento de novos
projetos.
Assim, com a definição de que a pesquisa dar-se-ia em obra executada em
regime de mutirão, atentou-se para o fato de que os anos de trabalho de construção
de diversos conjuntos habitacionais em regime de mutirão, organizados pelo poder
público municipal ou estadual, prevêem uma rotina que gera aos futuros moradores
(mutirantes) um conjunto de sensações e expectativas pela aproximação e
realização de importantes eventos para eles, quais sejam:


os “sorteios”, dentre as várias comunidades dos mutirantes que
constituirão o grupo da demanda de um determinado conjunto
habitacional. (considerações sobre a organização das associações na
seção 3);



a expectativa pela espera do “início dos serviços”. Esse período é
completamente imprevisível podendo ser inexistente ou como no caso da
primeira licitação para mutirão da Cidade de São Paulo, promovida pela
COHAB em 2003, onde as famílias credenciadas de várias associações
estão aguardando o início das obras;
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o “sorteio interno” das unidades habitacionais dentre os mutirantes a fim
de se conhecer qual é o apartamento de cada um;



a “inauguração” do conjunto habitacional e a “mudança” para a nova
moradia.

Esses eventos são de grande relevância na vida do mutirante e quando ele se
torna titular, ou seja, é contemplado no sorteio da comunidade e a obra já está em
andamento, o sorteio interno torna-se motivo de grande apreensão. Principalmente
para esse evento, os mutirantes dão uma conotação de decisão, já que a localização
de seus apartamentos define a futura qualidade da vida.
É preciso comentar que existe dentre os mutirantes uma verdadeira aversão à
possibilidade de morarem no pavimento térreo.
As principais queixas são relacionadas à falta de privacidade e ao incômodo
provocado principalmente pelas crianças que brincam nas proximidades.
Esse fato fica claramente evidenciado no resultado de uma consulta sobre a
preferência do pavimento, feita por uma assessoria técnica3 ao grupo de mutirantes
do conjunto habitacional “Curuçá-G” de duzentos e quarenta unidades habitacionais,
em fase final de construção, onde somente 2% dos entrevistados responderam que
gostariam de morar no pavimento térreo.
Esse dado percentual comprova que em uma obra com cem apartamentos
em projeto padrão, ou seja, cinco edifícios com quatro apartamentos por pavimento
e com cinco pavimentos, somente os moradores de dois dos vinte apartamentos que
se situariam no térreo estariam satisfeitos com a localização da moradia.
Diante dessa constatação, têm-se as distintas noções que: ou há um sério
problema com os apartamentos do pavimento térreo ou a desconfiança dos
mutirantes não passa de um “mito” e que, com a ocupação da moradia e, no
decorrer de sua utilização, esse “preconceito” deixe de existir.
Assim, com o intuito de trazer luz a essa questão, optou-se pela consulta a
moradores que passaram por todos os processos citados anteriormente e que ainda
hoje morem no conjunto habitacional que ajudaram a construir.
3

Pesquisa realizada pela Cep Assessoria Técnica em São Paulo.
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6.1 Escolha do conjunto

Dentre as opções, a escolha para o estudo de caso deu-se pelo conjunto
habitacional Sílvia Covas por ter sido construído em regime de mutirão há
aproximadamente doze anos e deve-se a fatores de ordem operacional, tais como
acessibilidade, contatos prévios com os moradores e potencial de oferecimento de
uma amostra consistente.
O conjunto habitacional Silvia Covas, composto de 160 UHs distribuídas em
10 prédios (térreo mais três pavimentos) da tipologia VI22B-v1 da CDHU,
inaugurado em 1995, localizado na região leste da Cidade de São Paulo e
construído em regime de mutirão, foi então pesquisado com o intuito principal de
conhecimento das transformações ocorridas, ao longo dos últimos doze anos, na
composição numérica familiar e com a satisfação do usuário com sua moradia em
relação ao pavimento em que esta se encontra. A figura 25, a seguir, apresenta a
implantação e a tipologia do conjunto.

)LJXUD – Implantação e tipologia VI22B-v1 do conjunto Sílvia Covas.
Fonte: Elaborado pelo autor

6.2 Procedimentos adotados

Foi feita a aplicação de um questionário tendo como referência o modelo
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utilizado por Roméro e Ornstein (2003) e procurou-se inicialmente entrevistar todas
as cento e sessenta famílias. Durante os meses de maio e junho de 2007, as
entrevistas foram realizadas no conjunto, porém, dois dos apartamentos estavam
desocupados, quatro moradores recusaram-se a responder o questionário e em
quarenta e seis apartamentos não foram encontrados nenhum dos moradores nos
horários e nos dias previstos para visitas no conjunto habitacional.
Assim, foi possível entrevistar aproximadamente 70% das famílias moradoras
desse conjunto. O questionário foi aplicado em dois modelos, ou seja, um
simplificado, com as questões relevantes principalmente às variações do grupo
familiar e preferência de pavimento e o outro mais extenso com questões sobre a
qualidade das dimensões dos ambientes internos entre outros (APÊNDICES A e B).

6.3 Resultados

Com a tabulação do questionário aplicado, pode-se constatar que em pouco
mais de uma década o grupo das famílias moradoras desse conjunto apresentou
uma redução numérica em sua conformação, ou seja, as famílias com mais de seis
componentes reduziram-se, ao passo que as de um, quatro e cinco aumentaram,
como pode ser observado na figura 26, a seguir.
44% 44% 46%

4%

43%

5%

3%
1

2a3

4a5

O C U PAN T ES AT UAIS

7%

6a7

0% 1% 1% 2%
8a9

10 ou
mais

O C UPAN T E S Q U AND O MU D O U

)LJXUDVariação do número de ocupantes das famílias do conjunto
Sílvia Covas 1995-2007.
Fonte: Elaborado pelo autor

Esse fato pode significar que, para a tipologia desse conjunto, composta de
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dois dormitórios e aproximadamente 39 m2, o limite aceitável de cinco moradores é
naturalmente determinado pelos usuários, já que desse patamar em diante as
famílias tendem a “encolher”, ou seja, as famílias crescem numericamente até o
limite citado, enquanto famílias maiores tendem a diminuir, para melhor acomodação
no ambiente.
Na mesma figura 26 pode-se observar a possibilidade da utilização da
flexibilidade de combinação comentada na seção anterior, onde os 4% dos
apartamentos com apenas um morador poderiam disponibilizar um dos dormitórios
para ser incorporado a um apartamento ocupado por famílias com mais de cinco
moradores. Evidentemente nos casos em que tal situação ocorresse em
apartamentos contíguos.
Com a aplicação do questionário, 46% dos moradores atuais demonstram
desejo de morar no último pavimento, mesmo após uma década de ocupação do
conjunto. Os edifícios se constituem de quatro pavimentos, portanto, somente 25%
dos apartamentos do conjunto situam-se no último andar, ou seja, não há “últimos
pavimentos” suficientes para a procura.
Já, uma evidência da insatisfação com o pavimento térreo é apresentada, no
levantamento, pela quantidade de troca do primeiro morador do apartamento. Nessa
consulta, 41% dos apartamentos vendidos, alugados ou trocados eram do
pavimento térreo.
A necessidade de tratamento diferenciado com o pavimento térreo também é
reforçada com o resultado, em que 38% dos moradores que desejam “se mudar”
moram atualmente nesse pavimento.
A resposta espontânea mais freqüente do motivo pelo qual o morador
mudaria do empreendimento foi a preferência por casa térrea. Entende-se aqui que
a casa térrea em questão refere-se a uma unidade habitacional isolada ou geminada
em lote individualizado.
A consulta demonstra que aproximadamente 50% dos moradores de
quaisquer pavimentos tendem a permanecer no mesmo pavimento excetuando-se o
último andar, no qual, praticamente 90% dos usuários não o trocariam. É necessário
aqui frisar que todos os moradores do último pavimento que gostariam de trocar de
andar, mudariam para o térreo, como mostram os gráficos da figura 27 a seguir.
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11%

33%
13%
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11%
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térreo - 1º 2º 3º 4º

térreo - 1º 2º 3º 4º

)LJXUD - Preferência por pavimento das famílias moradoras do conjunto Sílvia Covas
em 2007.
Fonte: Elaborado pelo autor

O empreendimento em questão não possui elevadores e o acesso aos
apartamentos dos andares superiores - preferenciais - se dá por escadas, as quais
são consideradas cansativas por 23% dos entrevistados. A relação dessas
respostas, enquadradas nas respectivas faixas etárias, é apresentada na figura 28, a
seguir.
38%
33%

17%
13%

0%

0%

IDADE X ESCADA CANSATIVA
até 19

20-29

30-39

40-49

50-59

60 ou mais

)LJXUD Faixa etária dos moradores do conjunto Silvia Covas
que consideram as escadas cansativas.
Fonte: Elaborado pelo autor

76

Pode-se notar que as pessoas com idades acima de sessenta anos não
foram as que mais consideraram as escadas cansativas, fato este que também se
confirmou com a relação elaborada das idades com a preferência ao pavimento
térreo. A figura 29, a seguir, demonstra também que os moradores entre quarenta e
cinqüenta e nove anos são maioria entre os que dão preferência para o térreo.
32%

32%

16%
11%

11%

0%
IDADE X MUDARIA PARA O TÉRREO

até 19

20-29

30-39

40-49

50-59

60 ou mais

)LJXUD - Faixa etária dos moradores do conjunto Silvia Covas
que preferem o térreo.
Fonte: Elaborado pelo autor

Atualmente a distribuição das faixas etárias do conjunto está apresentada na
tabela 6, a seguir.
7DEHOD Percentual dos ocupantes por faixa etária –
Silvia Covas em 2007.
DWp D D D D DQRV
DQRV DQRV
7%

14%

DQRV

DQRV

DQRV

RXPDLV

18%

40%

19%

2%

Fonte: Elaborado pelo autor

As opções por pavimento demonstradas demandam de várias justificativas
segundo os moradores, como para os que preferem o último andar. Argumentam
eles que: “se tem mais sossego” e “evita o passa-passa na porta” e ainda, “se tem
uma visão melhor do conjunto”.
Já os moradores que têm preferência pelo pavimento térreo argumentam:
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“mais facilidade de acesso” e “não preciso subir escada” e também, “não incomoda o
vizinho de baixo”.
Há também os casos em que o benefício de um torna-se um incômodo para o
outro: “mais amplo para as crianças”, contra: “por ser a última escada, ninguém
usaria como área de lazer” e “barulho da criançada”.
É fato que todos os argumentos são pessoais e de início não demonstram
tendências, porém, enumeram uma série de justificativas para se trocar de
pavimento, ou seja, de sair da sua própria moradia.
Dentre outros fatores que motivam a saída do usuário ou a necessidade de
promover alterações nas habitações estão as alterações no tamanho da família.
Como pode ser observado na figura 30, subseqüente, ocorreu variação nos
tamanhos das famílias e os gráficos demonstram como foram essas alterações, por
grupos de famílias compostas da seguinte forma: um componente ou morador, de
dois a três, de quatro a cinco, de seis a sete, de oito a nove e com dez ou mais
componentes ou moradores.
variação das famílias que entraram no apart com 2
a 3 ocupante

variação das famílias que entraram no apart com 1
ocupante
33%

33%

33%

63%
33%

1

2a3

4a5
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0%

0%
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8a9

10 ou
mais

1

variação das famílias que entraram no apart com 4
a 5 ocupante

1

24%

2a3

4a5

7%

0%

0%

0%
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8a9

10 ou
mais

1

variação das famílias que entraram no apart com 8
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variação das famílias que entraram no apart com 6
a 7 ocupante
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0%

13%
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ou mais ocupante
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50%

0%

0%

0%
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0%
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)LJXUD – Variação na composição das famílias do conjunto Silvia Covas desde que
adentraram nos apartamentos.
Fonte: Elaborado pelo autor
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As maiores alterações ocorridas nos doze anos de existência do conjunto
deram-se nas famílias formadas por mais de seis ocupantes. Na grande maioria dos
casos, as famílias “encolheram”, o que não deixa de ser um benefício em face das
dimensões dos apartamentos – 39 m2 – compostos por dois dormitórios. Contudo,
além dessas transformações serem imprevisíveis, as necessidades dos moradores
também são diversificadas.

6.4 Análise dos resultados

A citação, a seguir, evidencia a distância existente entre o arquiteto projetista
das tipologias habitacionais e o usuário “real” da moradia. Afinal, a demanda é
estratificada principalmente pela sua faixa salarial e pelo tipo de composição familiar
mais comum (figura 19 na seção 4).
3DUD SRGHU HYDOXDU FRP SUHFLVLyQ ORV WLSRV GH SODQWDV VHUtD
QHFHVVDULR WHQHU XPD LPDJHQ ILHO GH ODV QHFHVVLGDGHV ODV
DVSLUDFLRQHV\ORVLQWHUHVHVGHORVIXWXURVRFXSDQWHV. (DEILMANN;
KIRSCHENMANN; PFEIFFER, 1980, p.31).

Uma maneira de diminuir essa distância é a utilização de arranjos flexíveis na
concepção dos projetos, como forma de atender e abranger um número maior dessa
demanda heterogênea. Para isso podem-se seguir as seis vias ou diretrizes que
possibilitam ampliar ou maximizar a versatilidade dos ambientes das habitações que,
segundo Brandão (2002), podem se dar por meio de:


Cômodos ou ambientes reversíveis;



Cômodo multiuso;



Alternância entre isolar e integrar;



Baixa hierarquia;



Comunicações e acessos adicionais;



Mobiliário planejado.

É importante ressaltar novamente que tais vias não são excludentes entre si,
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pelo contrário, podem ser combinadas dentro de um mesmo projeto.
Faz-se imprescindível comentar que concretamente se necessita de uma
abordagem diferenciada para os apartamentos do térreo das tipologias ofertadas e
desenvolvidas atualmente. Afinal, pode-se constatar que, dentre os moradores do
conjunto, a escolha do térreo se dá como última opção, ou seja, sua escolha só se
justifica por uma necessidade do morador.
O desejo de permanecer no último andar demonstrado pelos moradores
contraria também as considerações feitas no passado sobre desvantagens para os
apartamentos dos últimos andares de prédios. Andrade (1981) comenta: “Está
desenvolvido em 4 pisos e mais um meio piso no interior do último andar, para
compensar as desvantagens de habitar o último piso de edifícios sem elevador.”
Portanto, no passado já se pensou que o último andar traria insatisfação ao
morador, contudo atualmente a “deficiência” do térreo é conseqüência das propostas
arquitetônicas, pois quanto aos pavimentos nos prédios, aparentemente não há
nenhuma desvantagem maior ou menor em se morar no térreo ou no último andar,
afinal o morador do último andar iria justamente para o térreo, onde lidaria com a
“falta de privacidade” em prol dos benefícios desse pavimento. Assim a “melhor
opção de pavimento” se dá em relação às condições em que se encontra o grupo
familiar em um determinado momento do seu ciclo de vida.
É interessante constatar que no grupo de moradores existem os que almejam
os apartamentos dos andares superiores e os que preferem os andares inferiores.
Essa questão pode ser resolvida com a disponibilização de permuta, o que é
“controladamente” permitido pela CDHU como pode ser observado na reprodução
de texto da companhia:
A CDHU não autoriza permuta por iniciativa própria dos seus
mutuários ou com mutuários de outros agentes financeiros. Em
situações excepcionais, quando o motivo da solicitação é de
relevante caráter social, os interessados podem solicitar autorização
para permuta, por escrito e documentada, e aguardar parecer da
CDHU, o qual poderá ser favorável ou não. (COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, 2008).

Caso a CDHU autorize a permuta, a nova moradia talvez precise de alguns
“ajustes” por vontade do novo usuário. A abordagem desse fator conduz à
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constatação da necessidade efetiva do uso dos conceitos de flexibilidade das
unidades habitacionais e melhoria das propostas de implantações dos edifícios.
Somado a esses conceitos úteis, principalmente no momento de criação e
concepção do projeto habitacional, nas obras dos programas de mutirão existe a
presença da Assessoria Técnica, a qual, durante a execução das unidades
habitacionais, tem total contato com os mutirantes, ou seja, com os futuros
moradores, e torna-se detentora de múltiplas informações desconhecidas dos
projetistas das tipologias padrão.
Esse benefício nos programas de mutirão permite a integração de Arquitetos,
Engenheiros e Técnicos Sociais com a demanda de futuros moradores durante a
fase de construção das suas moradias, podendo-se viabilizar com isso uma
personalização dessas residências, aproveitando-se da “flexibilidade inicial”.
Com isso, as moradias já seriam entregues com as adaptações necessárias

dos usuários, o que aqui se resume em DFRPRGDo}HV para o uso mais duradouro
do ambiente construído e conseqüente minoração de gastos com reformas.
Outras constatações oriundas da pesquisa aplicada aos moradores desse
conjunto evidenciaram a preferência pela geladeira conjugada ao freezer, tipo
“duplex”, por esse público e também que é “melhor” ter-se uma janela na área de
serviço do que uma porta separando esse cômodo de outro ambiente, por exemplo,
a cozinha. Contudo, os entrevistados dividiram-se quando questionados se valeria
pagar uma prestação maior como única forma de se ter uma cozinha maior.
Essas

questões

podem

respaldar

as

decisões

dos

programas

de

necessidades das unidades habitacionais de interesse social, porém esses
questionários devem ser aplicados continuamente, a fim de detectar tendências. Só
a título de exemplificação, na APO realizada por Roméro e Ornstein (2003), foi
constatado que “havia falta de espaço” para um freezer, o que aparentemente
referia-se àquele momento, já que atualmente não se demonstra preferência pelo
freezer separado do refrigerador. Algo que se manifesta nesse exemplo é a
alteração do mobiliário ou mobiliário planejado, ou seja, sua adequação para maior
consumo visado pelo mercado, e conseqüentemente um melhor aproveitamento do
ambiente construído.
Uma agradável constatação emergiu das respostas dos moradores para a
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última questão: “Você indicaria o sistema de construção por mutirão para alguém?”
Noventa por cento dos entrevistados responderam “sim”, o que sinaliza que o
processo de mutirão, mesmo com todas as dificuldades, foi aprovado por eles. Dáse a partir disso a certeza da viabilidade das propostas de melhoramento dos
processos desse modelo de provisão habitacional. Afinal, os benefícios a serem
buscados não resultarão de um “sacrifício” do mutirante/morador.
Já quanto às respostas do porquê se indicaria o mutirão, elas se resumiram a:
“É a melhor maneira de se conquistar a casa própria para quem tem poucas
condições financeiras”.
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7 CONSIDERAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS

Como meio de promover a diminuição do déficit habitacional da cidade de
São Paulo e Regiões Metropolitanas, os administradores acertadamente têm
diversificado

as

formas

de

provisão

habitacional

com

a

elaboração

e

desenvolvimento de programas de aluguel ou locação social, reformas de edifícios
degradados nas áreas centrais, adequação de moradias em cortiços, reurbanização
de favelas, além da produção de novas unidades habitacionais.
As novas unidades podem ser produzidas por muitos sistemas construtivos
em diversas categorias de uso, as quais sejam: residências unifamiliares ou
multifamiliares em conformações horizontais, geminadas ou não, sobrepostas ou
verticalizadas.
O resultado mais marcante para os administradores públicos é evidentemente
a construção de moradias novas que, em curto prazo, “concretizam” e divulgam suas
ações.
Os recursos para essa produção de moradias são normalmente escassos e
geralmente dependem da agregação de receitas advindas de parcerias que só se
firmam ao longo dos mandatos dos executivos municipal, estadual e federal. Dessa
forma, a produção de novas moradias tende a ser modesta no início dos mandatos e
a se intensificar nos penúltimos e últimos anos.
Como nem sempre é possível se concluir as obras concomitantemente às
trocas de governos, as novas administrações herdam grande parte dessas obras em
andamento e, como é sempre necessário “arrumar a casa” para se começar a
trabalhar, temos assim muitos canteiros de obras “abandonados” pela cidade.
Um fato interessante a se ressaltar é que os administradores, balizados pela
máxima “não se pode agradar a todos”, levantam bandeiras a marcarem suas
gestões, tais como: o administrador das grandes obras ou o governo do social. O
que no fim acaba por promover um maior ou menor número de moradias “novas”.
Porém não se pode negar a necessidade de provisão habitacional para a cidade de
São Paulo. De maneira geral, o que é considerado pelos governos é o maior número
possível de unidades habitacionais construídas com o menor comprometimento das
receitas. Tende-se, com isso, a fixar ao máximo o valor por unidade habitacional, a
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fim de que, partindo-se da receita orçamentária, possa-se ter a previsão da provisão
habitacional.
Com esse conceito, tem-se a clara intenção de atender maior número de
famílias e assim diminuir o déficit habitacional, contudo essa opção de atuação
normalmente leva à busca de terrenos mais baratos e conseqüentemente menos
providos de infra-estrutura; da redução ao mínimo das dimensões das unidades
habitacionais; do aumento da taxa de ocupação e do coeficiente de aproveitamento
dos terrenos que já não são mais abundantes; da redução das áreas livres
condominiais e também urbanas.
Com essas atitudes como diretrizes, é necessário que se tenha o menor
número de variáveis na composição dos custos de um conjunto habitacional. Assim,
a produção por “atacado” apresenta-se mais “barata” em curto prazo, promovendo o
desenvolvimento de projetos em glebas com a utilização de tipologias padronizadas,
as quais têm seus custos fixados por região por determinado período, sem
“fechamentos” dos condomínios e com bolsões de estacionamentos comunitários.
Dessa maneira desenvolveram-se durante muito tempo as políticas públicas
habitacionais com total prejuízo, em longo prazo, para os próprios gestores públicos
que se viram obrigados a administrar os conflitos decorrentes da falta de educação,
saúde, lazer, segurança e transporte público gerados principalmente aos moradores
desses conjuntos habitacionais periféricos da cidade.
Ao se promover todos esses serviços públicos além das malhas viárias e
ferroviárias para essas regiões, acabou-se por contribuir para uma especulação
imobiliária das regiões situadas entre o centro da cidade e a periferia, tornando mais
valorizados os terrenos que não haveriam sido utilizados por já serem “caros”.
Portanto, pouco há de se citar na provisão de habitações balizadas nesses
conceitos e procedimentos, a não ser a própria dimensão dos conjuntos e seus
problemas. Porém é possível ver, em várias cidades da região Metropolitana e do
interior do Estado, “a história se repetir”, com a destinação de vastas áreas
afastadas para a construção de grandes conjuntos.
Atualmente são poucos os empreendimentos habitacionais públicos de
grandes dimensões, afinal a Companhia Habitacional do Município de São Paulo
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declara não possuir um banco de terras4 e a CDHU tem condicionado a viabilidade
dos novos programas à apresentação dos terrenos por parte das associações de
moradores5.
As intenções apresentadas pela Secretaria da Habitação do Estado de São
Paulo são de limitar os conjuntos habitacionais a cento e sessenta unidades6 e que
eles estejam inseridos na malha urbana e munidos de infra-estrutura. Cabe ressaltar
que essas são, geralmente, as características dos terrenos remanescentes dos
processos de supervalorização descritos anteriormente e, portanto, são terrenos
“caros”.
A atitude da Secretaria é sem dúvida uma atitude acertada, porém, sem a
possibilidade da utilização total do conceito de “atacado”, há de se rever alguns
critérios de viabilidade dos empreendimentos e que o viés financeiro não seja o mais
importante.
Pois, se assim não for, as moradias produzidas para a população de menor
renda certamente serão as menos “completas”, ou seja, para tornar viável o
empreendimento no que tange à aquisição de financiamentos, certos serviços como
os acabamentos internos ou tipos de caixilhos devem ser alterados, bem como a
utilização de materiais mais baratos nas pavimentações dos estacionamentos.
Conseqüentemente, os moradores que são sabatinados pelos agentes
financeiros para que possam fazer parte de um grupo de demanda e serem
considerados aptos a comprometer um percentual de sua renda ao pagamento do
financiamento, são também os moradores que mais terão de investir nos
acabamentos de suas moradias, na manutenção dos caixilhos (lixamento e pintura
das chapas de aço estampadas) para prolongamento de sua vida útil e nos “rateios”
para conservação e melhorias dos espaços condominiais.
Dessa forma, tem-se de um lado, a categoria de financiamentos cedidos às
construtoras e de outro, os programas habitacionais.
No caso das construtoras, elas desenvolvem os empreendimentos destinados
às várias classes sociais praticamente completos, pois necessitam agradar os
clientes para que se concretizem as vendas das unidades.
4
5
6

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (2004, p.68).
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (2008).
idem.
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Já no outro caso, estão os financiamentos advindos dos programas
habitacionais que, para se viabilizarem, dependem em primeiro lugar da
apresentação da demanda dos futuros moradores, ou seja, candidatos que aceitam
– como se existissem muitas opções de escolha – as condições impostas pelos
programas e o fator mais restritivo para o desenvolvimento dos empreendimentos: o
baixo valor de financiamento por unidade habitacional.
Novamente é apresentada a fixação dos valores das unidades habitacionais,
o que volta a inviabilizar a implantação desses projetos em áreas mais nobres ou
mais dotadas de infra-estrutura.
Constata-se aqui o ditado que: “quem tem mais pode mais”. Isso acontece em
razão de a base de viabilidade dos empreendimentos ser principalmente dependente
das operações financeiras e, por conseguinte, ter-se a necessidade da capacitação
do comprometimento da renda do cidadão.
Ainda observando o dito popular: “a quem não tem pouco se tem” cabe
inscrever-se nas demandas por habitação de interesse social. Parte dessa demanda
por moradias também é demonstrada pelos dados do Ministério das Cidades que
apresenta para a Região Metropolitana de São Paulo uma estimativa de 446 mil
unidades novas e de reposição para o início do milênio (FUNDAÇÃO JOÃO
PINHEIRO, 2006).
É interessante observar aqui as conseqüências desse processo que, por
conta da fixação do valor por unidade habitacional se culmina na exclusão de muitos
cidadãos das demandas por essas moradias. Pois, ao se buscar o máximo de
benefícios dos financiamentos dos programas habitacionais, tem-se a necessidade
de escolher entre a demanda por moradias, somente as famílias que se encaixam
nas curvas de renda ou acima do limite do piso de ganhos necessários requerido
pela composição financeira do empreendimento.
Mais uma vez, nota-se a necessidade de diversificação dos programas de
atendimento às famílias carentes de habitação, uma vez que, ao se constatar a
incapacidade

de

comprometimento

da

sua

renda

para

um

determinado

financiamento, ela seria direcionada a outro modelo de provisão habitacional.
Dessa forma, pelo viés financeiro, ter-se-ia uma gama de opções à sociedade
e, conseqüentemente, um número maior de famílias seria atendido.
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Porém, para que esse resultado seja atingido, o Estado tem de investir
proporcionalmente ao inverso da capacidade de endividamento da família candidata
à moradia. Pois quanto menor sua renda, maior será a necessidade de subsídio por
parte do Governo para a viabilidade dos programas e conseqüentemente da geração
de habitações.
O aporte financeiro em forma de subsídio é imprescindível para que grupos
de famílias com diferentes faixas salariais possam beneficiar-se da mesma
qualidade de moradia, quer seja nos acabamentos ou nas dimensões.
Dessa intenção apresentam-se duas opções básicas: desenvolver programas
específicos com grupos de moradores estratificados ou efetuar combinações de
atendimento aos grupos num mesmo programa.
Disso resultam, por exemplo, conjuntos habitacionais indicados somente para
população de baixíssima renda e grande investimento de subsídio ou em um
conjunto equilibrado de subsídio e capacitação de endividamento por parte das
famílias.
A segunda opção é a mais desejável para se reduzir a segregação das
camadas sociais no processo de produção de novas moradias.
Dessa forma, partindo-se da composição da demanda de uma determinada
localidade, ter-se-ia para o Governo um maior ou menor grau de subsídio, porém
esse custo é dependente da composição financeira do empreendimento.
Caso o valor da unidade habitacional seja estipulado ou fixado, a
contrapartida do Governo seria conhecida com base no tempo para quitação das
moradias e na capacidade de comprometimento da renda dos moradores. É possível
que, com isso, alguns empreendimentos fossem inviabilizados por se apresentarem
mais “caros” do que outros. Chega-se a esse resultado, dividindo o custo total do
empreendimento pela quantidade de moradias, ou seja, pelo valor por unidade
habitacional.
O retorno ao conceito de “valor por unidade” comprova o quanto ele é
determinante no processo de provisão habitacional. Assim, tomando-se por base a
premissa de que os empreendimentos habitacionais de interesse social são
destinados ao cidadão, o qual por sua vez tem direitos igualitários, pode-se
convencionar que, se o Programa de Arrendamento Residencial (PAR) disponibiliza
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às construtoras, para a Região Metropolitana de São Paulo, 40 mil reais
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006) e elas entregam os empreendimentos
completos para se morar, esse valor seja suficiente para balizar a produção
habitacional dessa região.
Cabe aqui comentar que muitos empreendimentos construídos por essa linha
de financiamento foram concluídos, mas não ocupados devido aos órgãos
financiadores não aprovarem as demandas de moradores indicadas, por
incapacidade de comprometimento de suas rendas com o financiamento.
Portanto, não basta que se construa a moradia para que ela seja utilizada,
mas é necessário que a viabilidade financeira seja atingida. Tem-se então a seguinte
situação: o Governo já pagou as unidades, pois elas foram financiadas às
construtoras, os imóveis deterioram-se, as famílias continuam sem a moradia e o
Governo com menos receita para investir em novos empreendimentos.
Esses empreendimentos devem apresentar-se compostos de edifícios para
um aproveitamento otimizado de terreno (com valor fixo de 100 reais por metro
quadrado), tendo como base as seguintes considerações:


se para uma moradia térrea individual e isolada de 40 metros quadrados
(m2) a ser implantada em um lote mínimo de 125 metros quadrados na
cidade de São Paulo, ter-se-ia a seguinte composição: R$26.216,00 para
a moradia e restariam R$12.500,00 para a aquisição do terreno. Nessa
condição, o valor do terreno por unidade habitacional é de R$12.500,00, o
coeficiente de aproveitamento (c.a.) é de 0,4 e, portanto o m2 de
construção é de R$655,40, segundo a revista Construção Mercado (2007);



se como estimativa duas casas sobrepostas de 40 m2 implantadas no
mesmo terreno ter-se-ia R$60.704,00 para as moradias e o terreno
custaria R$6.250,00 por moradia, o c.a. é de 0,8 e o m2 de construção é
de 758,80 reais/m2 segundo a mesma fonte;



se a estimativa de construção de prédio de cinco pavimentos com vinte
apartamentos de aproximadamente 40 m2 é de R$513.000,00 resultaria
para um terreno de 1000 m2, R$5.000,00 por unidade habitacional. O c.a.
é de 0,8 e o m2 de construção é de 641,17 reais/m2 segundo a mesma
fonte.
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Cabe aqui comentar que as ponderações citadas simplesmente a título
hipotético demonstram para situações favoráveis a redução do custo do terreno por
unidade habitacional, quando se utiliza de prédios de múltiplos pavimentos nas
implantações. Isso também fica mais evidente quando se atenta para o peso que o
item “terreno” apresenta: de 32,29%, de 17,08% e de 16,31% do investimento total
(terreno mais edificação) respectivamente aos itens comentados.
A pequena diferença verificada entre as casas sobrepostas e o prédio de
cinco pavimentos se dá pela limitação do número de pavimentos do terceiro caso,
pois para mais de cinco pavimentos, seria necessária a utilização de elevador.
Para o caso de uso de elevador, utilizando-se da mesma fonte de preços, um
prédio com dezenove pavimentos com elevador custaria R$6.056.060,70 (não há
valores para prédios populares com elevador) totalizando 7.400 m2 de área
construída e, simplesmente para manter o c.a. em 1, o que seria um aproveitamento
básico, o terreno (de 7.400 m2 a cem reais o metro quadrado) custaria
R$740.000,00, ou seja, 10,89% do valor do investimento7 e ainda, se a área de
implantação fizesse parte de uma ZEIS 3 (zona especial de interesse social com c.a.
máximo de 4), poder-se-ia construir até quatro torres nesse terreno e com isso
reduzir seu percentual para 2,96% do investimento.
Apesar dos benefícios financeiros apresentados com a utilização de prédios
com mais pavimentos, essas construções não são indicados pelas Companhias
Habitacionais, com o argumento de que as famílias não poderiam arcar com os
gastos de manutenção dos elevadores. A contradição aqui se mostra quando da
produção de unidades evolutivas ou embriões, pelas companhias, que transferem
para os moradores todo o ônus da conclusão ou ampliação de suas moradias que
ainda teriam de arcar muitas das vezes com as despesas de condomínio e as
prestações do financiamento.
A utilização de edifícios de mais de cinco pavimentos sem o uso de
elevadores é possível quando o terreno apresenta-se em condições satisfatórias de
declividade como o apresentado na figura 31, onde o acesso se dá por passarela do
estacionamento ao terceiro pavimento do prédio, possibilitando ao morador do último

7

Percentual do custo do terreno em relação ao somatório dos custos de terreno mais
edificação
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andar, no caso o sétimo, subir ou descer apenas quatro lances de escada para
entrar ou sair do edifício.

)LJXUD - Prédio de sete pavimentos com acesso do estacionamento
ao terceiro pavimento em passarela.
Fonte: do autor

Esse tipo de edifício, aliás, destaca-se da produção de habitação popular das
companhias habitacionais atuantes na cidade de São Paulo, por não apresentar a
característica conformação “tipo H”, que resulta de duas lâminas laterais com uma
caixa de escada dentre elas. Essa é a conformação que se apresenta também no
conjunto habitacional CECAP (Zezinho Magalhães Prado) mostrado na figura 32 e
funciona muito bem com a limitação a quatro pavimentos, sendo o primeiro (térreo)
em pilotis, ou seja, sem apartamentos, possibilitando o acesso às várias escadas
sem a necessidade de passar em frente às janelas dos vizinhos. O terreno do
CECAP é plano o que permite a implantação de blocos em renque e promove o
acesso de automóveis sob todos os prédios.

)LJXUD Conjunto habitacional Zezinho Guimarães Prado (CECAP)
do arquiteto João Batista Vilanova Artigas de 1971.
Fonte: Oliveira (2007)
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Como essa conformação, torna-se de difícil implantação em terreno inclinado,
ou seja, há a necessidade de grandes movimentações de terra, os projetistas
seccionaram o edifício em blocos tipo “H”. Com implantações em terrenos mais
inclinados, os acessos de automóveis até os platôs dos prédios foram dificultados,
sendo assim mais econômica a proposta de bolsões de estacionamentos e
conseqüentemente o uso do pavimento térreo passa a ser de moradias. Assim como
fora anteriormente apresentado, a construção de um número maior de apartamentos
em um mesmo prédio reduz o custo da unidade habitacional e, dessa maneira,
obteve-se uma redução do custo do prédio e com isso sua reprodução foi
incentivada.
Contudo, a implantação desses prédios desprovidos de garagens exige
terrenos com áreas passíveis de se transformarem em bolsões para estacionamento
e, como os terrenos grandes, porém ainda baratos estavam na periferia, deu-se
início à produção em massa dessa tipologia.
A figura 33, a seguir, apresenta a implantação de um conjunto com essas
características.

)LJXUD - Cidade Tiradentes.
Fonte: do autor

Atualmente, a implantação de prédio “H” só tem sido aceita nos setores de
aprovação da COHAB/SP e da CAIXA, se forem únicos ou isolados entre si, ou seja,
as geminações dos prédios tipo “H” estão proibidas a não ser que a geminação seja
em “S” ou “MANIVELA” conforme exemplifica a figura 34, a seguir.
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)LJXUD± Geminação em “S” ou “manivela”.
Fonte: Elaborado pelo autor

Essa atitude foi necessária para melhorar a ventilação, iluminação e
conseqüentemente a salubridade das moradias. Afinal, no CECAP as escadas são
abertas e permitem o livre fluxo das correntes de ar, além de os prédios serem
baixos permitindo que a incidência solar atinja as janelas dos apartamentos mais
baixos, os quais se localizam no segundo pavimento e, diferentemente, hoje as
escadas são fechadas e os prédios mais altos.
Aliás,

as

caixas

de

escadas

dos

prédios

da

COHAB

e

CDHU

desempenharam, inicialmente, o importante papel de sustentar e conter, em sua
estrutura, o reservatório de água dos apartamentos. Esse fato eleva o custo da caixa
de escada e cria a necessidade de maximizar o aproveitamento dessa relação:
dimensão do reservatório versus acesso à maior quantidade de apartamentos.
Outro fato também favorável a essa tipologia é que nos projetos para o Corpo
de Bombeiros, sua conformação é considerada de dois blocos interligados pela
escada, resultando assim, para cada bloco, a área total menor do que o que se
exigiria para a instalação de hidrantes.
Contudo, com as restrições que se fizeram para a execução de reservatórios
enterrados – para se evitar a contaminação da água - teve início, nas construções
dos conjuntos habitacionais, a utilização de reservatórios tipo torre para a reserva de
água e, com a forte motivação ao atendimento das solicitações de individualização
da “conta” da água, os reservatórios que ficavam sobre as escadas foram extintos.
Dessa forma, com o aumento de pressão possibilitado pelo reservatório tipo
torre, o abastecimento de água dos apartamentos tem sido feito de forma individual
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e registrado em hidrômetros localizados no térreo dos edifícios (VAI DIRETO
PUBLICIDADE, 2008).
Essa nova tendência trouxe um novo elemento à paisagem urbana, que são
as muitas torres de caixas de água, porém, também possibilitou a redução da
importância das caixas de escadas. Assim a incorporação das escadas ao corpo do
edifício configura-se mais viável e aceita.
Com a escada incorporada ao corpo de um edifício de quatro apartamentos
por pavimento, tem-se uma conformação bastante corriqueira, se não a mais comum
de tipologia utilizada no mercado imobiliário e, inicialmente, a área de projeção do
pavimento torna-se menor do que a da tipologia “H”. Esse eventual benefício é
válido quando da implantação de uma torre em terreno “pequeno”, em que os recuos
exigidos pela legislação diminuem sua área efetiva de utilização.
Se em um terreno em que só fosse possível a implantação de dois prédios
“H”, mesmo que em “manivela” e além de seus perímetros só restassem do terreno
os recuos obrigatórios; provavelmente não se implantaria dois dos prédios com
escada incorporada, pois esses prédios necessitam de recuos entre si para
atenderem às faixas de aeração e insolação.
Isso demonstra a importância da geminação quando os edifícios não podem
ser altos para melhor aproveitamento do terreno. É fato que diante da possibilidade
de utilização de elevadores, essa importância torna-se irrelevante, pois numa única
torre, poder-se-iam ter todos os apartamentos dos dois prédios “H”.
No caso de impossibilidade de geminação por exigência dos agentes
financiadores ou pela própria conformação dos edifícios, os custos de implantação
das unidades habitacionais dependem principalmente de fatores como dimensões
do edifício e declividade do terreno.
Com relação às dimensões dos prédios, é necessário considerar que os
elementos estruturais que mais influenciam nos custos por m2 são os elementos
verticais (MASCARÓ, 1998 apud BRANDÃO, 2006, p. 58), ou seja, os custos
resultantes das paredes (com suas peças estruturais e acabamentos) das unidades
habitacionais. Assim, quanto menos metros lineares de paredes se têm por m2 de
construção, mais “barato” será o custo por m2.
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Mediante essa condição, é relevante considerar-se a obtenção da maior área,
utilizando a menor dimensão de paredes, ou seja, o menor perímetro. Dessa forma,
tem-se para o extremo atendimento dessa condição, a forma geométrica do círculo.
Contudo, a forma do círculo, principalmente em ambientes pequenos, não
contribui em nada para a otimização do espaço, aliás, só inviabiliza a disposição dos
móveis e utensílios domésticos convencionais de mercado.
Dessa maneira, em benefício dos critérios de economia e praticidade, adotase a forma geométrica do quadrado que atende à tradição e aos padrões do
mercado de móveis.
Assim, hipoteticamente, a título de comparativo de coeficientes de
aproveitamento e de custos, têm-se para unidades habitacionais de 50 m2 de área
construída um quadrado de aresta 7,07 m.
Vem exposto um comparativo entre três tipologias de edifícios de cinco
pavimentos bastante comuns: a primeira, um prédio “H” com ocupação, ou seja, com
a área necessária para implantação de um prédio de 21 m X 14,14 m; a segunda,
um prédio com escada incorporada com acesso a quatro unidades por pavimento
com ocupação de 14,14 m X 17,14 m; e a terceira, um prédio com escada
incorporada com acesso a dois apartamentos por pavimento com ocupação de 7,07
m X 17,14 m. Totalizam-se quarenta unidades habitacionais para todos os casos de
implantação compondo-se de dois prédios para as tipologias “H” e “O” e de quatro
prédios da tipologia “I”. O quadro 2, subseqüente, apresenta as características das
dimensões das três tipologias.
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PRÉDIO

LARGURA

COMPRIMENTO

PROJEÇÃO DO
PAVIMENTO TIPO

“H”

21 metros

14,14 metros

14,14 metros

17,14 metros

7,07 metros

17,14 metros

10 apart. + escada + 10
apart.

“O”
20 apart. Rodeando a
escada
“I”
5 apart. + escada + 5
apart. Em linha

4XDGUR - Modelos de prédios para simples comparativo.
Fonte: Elaborado pelo autor

A escolha dessas tipologias é motivada pela indicação de edifícios de
múltiplos pavimentos para um melhor aproveitamento dos terrenos, considerada
anteriormente e, nesse estudo comparativo, são desconsiderados os espaços
necessários aos acessos de veículos, pedestres, áreas de laser, estacionamentos,
recuos laterais, frontais e etc. e, comparando exclusivamente os espaços
necessários à implantação dos prédios e dos taludes em corte e em aterro.
Outros fatores levados em consideração foram: o espaçamento mínimo inicial
de seis metros entre os prédios, atendendo, para edifícios dessas alturas, as
dimensões mínimas para as faixas de insolação e aeração; além dos critérios de
proporção de 1:1 nos taludes em corte e 1:1,5 nos taludes em aterro e a fixação da
distância de dois metros da parede do prédio ao início do talude.
As tipologias “H” apresentam freqüentemente as janelas dos dormitórios
voltadas para lados opostos entre si, determinando assim a orientação de insolação,
conforme a figura 35, a seguir. Essa mesma orientação é utilizada para as outras
tipologias.
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)LJXUD - Orientação de insolação dos prédios “H”.
Fonte: Elaborado pelo autor

Com isso se tem, a título de elucidação, o início do terreno no ponto do pé do
talude em aterro, da crista do mesmo talude mais dois metros, tem-se o prédio, ao
final deste, mais dois metros se tem o pé do talude em corte, onde sua crista
coincide com o pé do talude em aterro do platô seguinte, ao que se repete a
seqüência como descrito na figura 36, a seguir.

metros
)LJXUD - Movimento de terra para a acomodação de prédios em platôs.
Fonte: Elaborado pelo autor

As dimensões dos taludes e dos platôs variam em função da largura dos
prédios e da declividade dos terrenos e, para se demonstrar essa variação, é
apresentada a seguir, na tabela 7, o aproveitamento do terreno em função de sua
declividade, para 40 unidades habitacionais em dois prédios do tipo “H”.
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7DEHOD - Dados da implantação da tipologia tipo “H” para diferentes declividades
de terreno.
declividade
do terreno

distância
entre
prédios

diferença de
nível
entre platôs

altura do
talude em
aterro

altura do
talude em
corte

dimensão
do terreno

fração de
terreno
por apto

volume
de aterro
por apto

volume
de corte
por apto

%

m

m

m

m

m2

m2

m3

m3

0%

6,00

-

-

-

735,28

18,38

-

-

10%

7,59

2,86

1,47

1,39

808,66

20,22

366,33

345,98

20%

12,48

6,70

3,57

3,13

946,88

23,67

1.038,87

909,01

30%

19,58

12,18

6,82

5,36

1.147,73

28,69

2.393,93

1.880,94

Fonte: Elaborado pelo autor

É necessário reforçar o fato de que só é levado em consideração o terreno
necessário para a implantação dos prédios. Assim, é possível observar nos dados
apresentados que, em terreno plano, e com a distância mínima de seis metros entre
os prédios “H”, a fração de terreno por apartamento é de 18,38 m2 e que esse índice
num terreno de 30% de declividade sobe para 28,69 m2, aumentando para 12,18
metros a distância entre prédios, em conseqüência dos taludes necessários. Podese dizer que essa tipologia tem um rendimento melhor em terrenos planos.
A figura 37, a seguir, demonstra o perfil do terreno para a implantação de dois
prédios “H” em terreno de 30% de declividade.

30
25

24,35

18,99

15
10

10,57

6,82

12,18

15,24

6,82

5

metros

taludes

77

70

63

56

49

42

35

28

7

21

0

14

3,07

0

0

22,74

18,99

20

perfil natural

)LJXUD - Movimento de terra para a acomodação de prédios “H” em platôs para terreno
de 30% de declividade.
Fonte: Elaborado pelo autor

O aumento da declividade exige a utilização de maior área de terreno para
implantação de determinada tipologia.
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Com o intuito de comparação entre as tipologias são indicados, na tabela 8, a
seguir, os dados relativos ao prédio tipo “O”.
7DEHOD - Dados da implantação da tipologia tipo “O” para diferentes declividades
de terreno.
declividade
do terreno

distância
entre
prédios

diferença de
nível
entre platôs

altura do
talude em
aterro

altura do
talude
em
corte

dimensão
do terreno

fração de
terreno
por apto

volume
volume
de aterro de corte
por apto por apto

%

m

m

m

m

m2

m2

m3

m3

0%

6,00

-

-

-

656,12

16,40

-

-

10%

6,61

2,07

1,07

1,01

711,25

17,78

169,64

160,21

20%

10,15

4,86

2,59

2,27

832,82

20,82

481,08

420,94

30%

15,31

8,83

4,95

3,89

1.009,48

25,24

1.108,57

871,02

Fonte: Elaborado pelo autor

Tem-se, com base nos dados apresentados um aproveitamento otimizado do
terreno da tipologia “O” em relação à “H” para as mesmas declividades, ou seja,
tanto para 0% de declividade com 16,40 m2 de fração de terreno, quanto no pior dos
casos, 30% de declividade com 25,24 m2 de fração de terreno e 15,31 m de
distância entre prédios, a segunda tipologia necessita de área menor de terreno para
sua efetiva implantação, além de as distâncias entre prédios e altura dos taludes
serem menores para o aumento da declividade do terreno.
Assim, a tipologia “O” com escada incorporada apresenta evidente vantagem
sobre a tipologia “H”, com relação à fração necessária de terreno por unidade
habitacional.
Contudo, o volume de corte e aterro do terreno apresenta-se bastante
significativo, resultado da largura do prédio tipo “O”, por volta de quatorze metros.
Há de se esclarecer que, para se implantarem as 40 unidades habitacionais
utilizando-se o prédio “I”, são necessários quatro prédios, ao invés de dois, como
ocorreu nos dois casos anteriores. Dessa forma, se têm para os terrenos inclinados
mais dois conjuntos de taludes em relação aos outros prédios, porém, são taludes
de dimensões (alturas) menores, como pode ser observado na figura 38.
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25
21,43
19,07

20
16,07
15

17,42

13,71
10,71

10

8,36
5,36
3,00

taludes

70

63

56

42

35

28

metros

49

3,00

21

7

0

10,01

4,65
1,35

0

0

13,71

12,06

8,36

6,71

14

5

19,07

15,36

perfil natural

)LJXUD Movimento de terra para a acomodação de prédios “I” em platôs para terreno de
30% de declividade.
Fonte: Elaborado pelo autor

Portanto, é de se esperar para a apresentação dos dados da implantação dos
prédios tipo “I”, na tabela 9 a seguir, uma redução desses volumes.
7DEHOD - Dados da implantação da tipologia tipo “I” para diferentes declividades de
terreno.
declividade distância diferença de nível
do terreno
entre
entre platôs
prédios
%

m

m

altura do
talude em
aterro
m

altura do dimensão fração de volume
talude em do terreno terreno de aterro
corte
por apto por apto
m

m2

m2

m3

volume
de corte
por apto
m3

0%

6,00

-

-

-

724,68

18,12

-

-

10%

6,00

1,27

0,65

0,62

751,96

18,80

134,96

127,46

20%

7,76

2,97

1,58

1,38

819,15

20,48

354,74

310,40

30%

10,90

5,39

3,02

2,37

926,96

23,17

763,66

600,02

Fonte: Elaborado pelo autor

A conseqüência desse escalonamento do terreno reflete-se nos menores
volumes de corte e aterro demonstrado para o último caso. Portanto, a tipologia “I”
mostra ser mais indicada que a tipologia “H” para quaisquer declividades e, em
relação à tipologia “O”, para os casos de declividade acima de 20%, haja vista que a
fração de terreno por unidade para os prédios “O” é menor até 17% de declividade
(APÊNDICE C).
Contudo, ao se levar em conta o custo relativo ao valor do terreno e ao
movimento de terra necessário para as implantações, o quadro altera-se indicando
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que a terraplenagem torna-se um item bastante relevante na composição de custos
e conseqüentemente na escolha da tipologia.
Tomando-se, hipoteticamente, por base o valor do m2 de terreno fixado em
R$100,00 e, os valores de janeiro de 2007 para corte, aterro e compactação da
tabela de composição da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo ([2007]); tem-se a variação dos custos de implantação das
tipologias para as várias declividades por unidade habitacional como pode ser
observado na tabela 10, a seguir.
7DEHOD - Custos do terreno e terraplenagem por UH na implantação das
tipologias tipo para diferentes declividades.
declividade

prédio

%

tipologia

m

“H”

6,00

-

“O”

6,00

“I”

0%

10%

20%

30%

distância altura do altura do
entre
talude
talude
em
em
prédios
aterro
corte

fração de
terreno
por apto

volume
de aterro
por apto

volume
de corte
por apto

custo de terreno
e movimento
de terra
por apto

m2

m3

m3

R$

-

18,38

-

-

R$ 1.838,20

-

-

16,40

-

-

R$ 1.640,30

6,00

-

-

18,12

-

-

R$ 1.811,70

“H”

7,59

1,47

1,39

20,22

366,33

345,98

R$ 4.655,56

“O”

6,61

1,07

1,01

17,78

169,64

160,21

R$ 2.997,84

“I”

6,00

0,65

0,62

18,80

134,96

127,46

R$ 2.850,24

“H”

12,48

3,57

3,13

23,67

1.038,87

909,01

R$ 9.836,65

“O”

10,15

2,59

2,27

20,82

481,08

420,94

R$ 5.540,99

“I”

7,76

1,58

1,38

20,48

354,74

310,40

R$ 4.598,46

“H”

19,58

6,82

5,36

28,69

2.393,93

1.880,94

R$ 20.081,67

“O”

15,31

4,95

3,89

25,24

1.108,57

871,02

R$ 10.494,34

“I”

10,90

3,02

2,37

23,17

763,66

600,02

R$ 7.808,12

m

m

Fonte: Elaborado pelo autor

Pode-se notar que, excetuando-se o terreno plano, para todos os outros
casos, a distância entre prédios, a altura dos taludes, a fração de terreno, os
volumes de aterro, corte e conseqüentemente os valores de implantação da tipologia
“I” são menores do que os dos prédios “H” e “O”.
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Contudo há de se considerar, para os quarenta apartamentos implantados,
que apesar de as dimensões dos apartamentos das três tipologias serem as
mesmas, para a tipologia “I”, necessita-se de uma maior quantidade de metros
quadrados de alvenaria por apartamento do que para as demais tipologias, como
mostra a tabela 11, a seguir, com base nas dimensões apresentadas anteriormente,
no quadro 2.
7DEHOD – Dimensões e custos das alvenarias das tipologias tipo
(40 unidades).
,

40 apartamentos
SHUtPHWUR
DOYHQDULD
WpUUHR P 

m2 de alvenaria de 1
pavimento.
m2 de alvenaria de 5
pavimentos.
custo da alvenaria de 40
2
apartamentos
FXVWRGD
DOYHQDULDGH
DSDUWDPHQWR

TIPOLOGIAS

2

+







325,312

254,566

293,02

1626,56

1272,83

1465,1

R$ 55.075,32

R$ 43.098,02

5

R$ 49.608,29

5 5

Fonte: Elaborado pelo autor
1
2

Desconsidera-se as paredes internas das unidades habitacionais
Custo m2 = R$ 33,86.

O custo do m2 de alvenaria utilizado de R$ 33,86 refere-se à composição da
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
([2007]) com data base de janeiro de 2007. Nota-se que a tipologia “I” detém o maior
investimento em alvenaria a qual refere-se aos elementos verticais, ou seja, item de
relevante importância na composição financeira do empreendimento e portanto
deve-se somar esse custo aos já apresentados (Tabela 10) para o terreno e para a
movimentação de terra. Os custos atualizados para as implantações deste estudo
são discriminados na tabela 12, a seguir.

101

7DEHOD - Custos do terreno, alvenaria e terraplenagem
por UH na implantação das tipologias tipo para
diferentes declividades.
declividade

Prédio

%

tipologia

0%

10%

20%

30%

custo de terreno,
alvenaria e
movimento de terra
por apto

R$

“H”

R$

3.078,41

“O”

R$

2.717,75

“I”

R$

3.188,58

“H”

R$

5.895,76

“O”

R$

4.075,29

“I”

R$

4.227,12

“H”

R$ 11.076,85

“O”

R$

6.618,44

“I”

R$

5.975,34

“H”

R$ 21.321,88

“O”

R$ 11.571,79

“I”

R$

9.185,01

Fonte: Elaborado pelo autor

Os custos apresentados demonstram que a tipologia “I” é a mais indicada
para terrenos com declividade de 20% em diante. Assim, pode-se considerar a
tipologia mais indicada para terrenos inclinados. Para terrenos com menores
declividades, a tipologia “O” é a mais indicada.
Há de se considerar, porém, que os terrenos em geral comportam múltiplas
declividades, ou seja, existem regiões mais planas e outras mais inclinadas nos
terrenos. Esse fato leva ao procedimento de primeiramente identificar as diversas
declividades nos terrenos. Para isso, pode-se desenvolver uma planta de
declividade como a apresentada na figura 39, a seguir, e só então decidir pela
tipologia mais indicada ou pelas distintas tipologias consideradas “ideais” para as
respectivas regiões do terreno.
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)LJXUD - Exemplo de planta de declividade.
Fonte: Elaborado pelo autor

Caso haja benefícios, a utilização de embasamento dos prédios ao invés da
movimentação de terra representa ótima opção com o uso de unidades
escalonadas. Essas unidades têm a característica de se “encaixarem” nas encostas
e com isso minimizar os sistemas de caminhamento, por exemplo, das águas
pluviais. A figura 40, a seguir, ilustra esta implantação.

)LJXUD Exemplo de implantação escalonada.
Fonte: Elaborado pelo autor

Já na condição de extremo declive do terreno, sendo de relevante importância
ou como única alternativa na localidade, o uso de pilotis com a função de
embasamento traz como resultado um solo quase que “intocado”, com pouquíssimo
movimento de terra, conservando inclusive as características da vegetação local,
portanto permitindo a realização dos serviços com baixo impacto para a localidade.
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Essa concepção, quando transformada em partido arquitetônico abre a
possibilidade de utilização de tipologias de acessos polivalentes, ou seja, ambientes
que adquirem a função, quando necessário, de “KDOO de entrada” e por vezes simples
patamares.
As figuras 41 e 42, a seguir, ilustram melhor tal situação, quando para a
declividade do terreno se tem o caso do acesso à moradia pelo pavimento inferior da
edificação e para outro caso, com alta declividade do terreno, o acesso se dá pelo
pavimento superior.

)LJXUD - Exemplo de tipologia adaptável à declividade do terreno.
Fonte: Elaborado pelo autor

Esse partido foi utilizado com excelentes resultados nos conjuntos
residenciais do Pedregulho e Marquês de São Vicente, ambos no Rio de Janeiro,
seguindo a curva de nível natural do terreno.
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)LJXUD - Corte esquemático de edifício
implantado em encosta.
Fonte: Mahfuz (2003)

Esse projeto oferece um edifício monumental, porém, com linhas suaves
(Figura 2 na segunda seção) e, apresenta-se como ótima opção de implantação em
terrenos com alta declividade.
Aliás, para a implantação da tipologia “I” em terrenos de 20% de declividade,
pode-se ter o benefício de se utilizar do escalonamento e mesclar com prédios
compostos de pilotis mais quatro pavimentos e prédios de seis pavimentos com
acesso pelo segundo pavimento por meio de rampa como demonstrado na figura 43,
a seguir.

)LJXUD - Exemplo de implantação do prédio “I” com estacionamento
incorporado em terreno de 20% de declividade.
Fonte: Elaborado pelo autor

Com taludes na ordem de três metros é possível manter os índices de
aproveitamento apresentados para a tipologia “I”, aumentando a utilização do
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terreno com áreas cobertas sob os prédios de alguns platôs para usos diversos
como lazer e estacionamento.
Outro benefício do prédio em lâmina ou “I” é a possibilidade de implantação
acompanhando ao máximo as curvas de nível do terreno, independentemente da
orientação norte - sul, pois tendo seus dormitórios apenas para um lado do prédio,
esse lado pode girar de leste a oeste, passando pelo norte, sem que com isso se
tenham janelas de dormitórios para o sul. Essa tipologia também favorece as
condições de ventilação cruzada nos ambientes.
O acesso a apenas dois apartamentos por andar permitido pelas escadas
reduz o fluxo de moradores e vai ao encontro da minimização dos problemas citados
pelos moradores do conjunto habitacional pesquisado na seção 6 quanto ao “passapassa nas escadas”. Aliás, se for possível propor que o patamar da escada seja

independente do KDOO de entrada dos apartamentos, esse problema estaria resolvido.

É preciso comentar, porém, que as escadas tal como os acessos aos prédios são,
além de espaços de circulação, principalmente espaços de convivência e a forma
impessoal, ou melhor, a falta de apropriação desses espaços provoca a sensação
de “terra de ninguém” principalmente na área das escadas.
Pela disposição do elemento “escada” nesses prédios, os moradores têm a
percepção de que nas escadas ou nos patamares delas não se deve ficar “parado”,
ou seja, se alguém está na escada ou é para sair ou para entrar no prédio ou no
apartamento, caso contrário, essa permanência é tida com desconfiança.
Segundo Hertzberger (1999), ao encarar a escada como “caminho vertical”
para as moradias, os projetos certamente apresentarão propostas de patamares
maiores ou mesmo espaços extras que possibilitem aos moradores desses prédios
um contato maior de aproximação e também de apropriação desse “caminho”. Assim
um morador pode sair de seu apartamento e aproveitar-se dessas varandas ou
terraços comunitários, em outras palavras, da porta para dentro, tem-se a
privacidade e da porta para fora se tem a coletividade.
O volume da escada também pode ser o elemento de articulação no plano
horizontal dos edifícios possibilitando uma implantação em “meandro”, como um rio
que se acomoda numa região de planície e assim aproveitar ao máximo um platô
com formato irregular, conforme apresentado na figura 44, a seguir.
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)LJXUD - Articulação permitida pelas escadas.
Fonte: Elaborado pelo autor

Assim, a escada passa a ser projetada como um elemento estrutural de
acesso, mas não somente uma “ponte de acesso” e sim um elemento constituinte do
trajeto a ser percorrido pelo usuário e podendo acumular uma função de socializar
as pessoas por meio de encontros - casuais ou não - dos moradores nos seus
corredores, patamares ou varandas e terraços.
A “privacidade” dos apartamentos inferiores é garantida nos edifícios munidos
de pilotis, porém, a radicalização do uso desse artifício pode transformar o piso
térreo em numa espécie de estacionamento de supermercado ou como nos
pavimentos de garagens e com isso banalizar a apropriação desse espaço.
Portanto, a busca pelo equilíbrio dos espaços entre o local de acesso ou da vaga de
estacionamento até a entrada do edifício deve ser valorizada na fase de projeto,
verificando o real benefício da implantação de prédios em pilotis, afinal elementos
como os taludes também restringem o acesso aos prédios com apartamentos no
térreo, só para citar um exemplo.
Os apartamentos do térreo inclusive foram os mais penalizados segundo a
pesquisa citada, principalmente pela falta de privacidade, porém são os
apartamentos com maior possibilidade de ampliação e de se ter a porta de entrada
em local exclusivo e individual, não dependendo da escada coletiva. Com isso, se
tem, a opção de espaço privativo, como ilustra a figura 45, a seguir, que pode ser
utilizada, por exemplo, para varal de roupas fora do apartamento.
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)LJXUD - Uso de área privativa ao apartamento térreo para lazer
ou serviços.
Fonte: Elaborado pelo autor

Espera-se com essas considerações, valorizar os apartamentos do térreo e
diminuir a rotatividade de moradores ou usuários desse pavimento demonstrada em
41% (na seção 6).
Em terrenos planos onde a implantação de prédios permite a utilização de
passarelas como corredores ao longo das fachadas, o uso de escadas abertas
otimiza o acesso aos apartamentos, ou seja, a escada dá acesso às passarelas e
corredores nos andares, os quais permitem o acesso aos apartamentos.
Essa conformação possibilita que uma escada atenda a um grande número
de apartamentos e assim, na evolução da vida dos usuários desse conjunto, ou seja,
com o envelhecimento desses moradores, a instalação de um único elevador daria
acesso a muitos apartamentos, viabilizando sua manutenção pelo rateio ou pelo
condomínio. Essa opção visa, em longo prazo, possibilitar que a qualidade de vida
dos usuários seja mantida com a evolução das fases da vida, assim os moradores
podem optar entre a sua saída ou pela melhoria do conjunto.
O conjunto habitacional Parque do Gato, localizado em frente ao complexo do
Anhembi em São Paulo, conforme figura 46, a seguir, apresenta exatamente essa
conformação e contempla ainda os benefícios dos pilotis já comentados.
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)LJXUD - Passarelas e escadaria com opção de instalação de elevadores do Parque do
Gato.
Fonte: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo ([2005])

As passarelas são acréscimos dos “elementos horizontais” (geralmente lajes)
que são mais “baratos” que os “elementos verticais” (paredes). Contudo, podem
trazer a inconveniente “falta de privacidade” das unidades habitacionais do térreo,
pois é possível “olhar” para dentro dos ambientes enquanto se caminha pelas
passarelas.
Porém, é possível utilizar-se de anteparos ou mesmo desenvolver, por
exemplo, caixilhos que permitam a circulação do ar, a iluminação e “impeçam” a
visão direta ao interior do ambiente. A figura 47, a seguir, apresenta um modelo
desse caixilho, o qual permite ao morador, sentado, observar o exterior do
apartamento.

)LJXUD – Veneziana ou vidro canelado ou opaco como barreira visual em
caixilho.
Fonte: Elaborado pelo autor

Passarelas localizadas nas laterais dos prédios disponibilizam outros pontos
de acesso aos edifícios por suas extremidades. Dessa forma, uma pequena

109

distância da extremidade da passarela a um talude ou estacionamento ou mesmo
uma rua lateral permite um novo acesso aos apartamentos. Também o
direcionamento de uma rampa partindo de uma das passarelas laterais, melhora o
fluxo dos moradores no condomínio. A figura 48, a seguir, ilustra essa implantação.

)LJXUD - Rampa com acesso de cadeirantes
ao segundo pavimento.
Fonte: Elaborado pelo autor

Uma rampa, quando bem localizada, passa efetivamente a ter uso comum e
não ser “algo especial e encarecedor” destinado aos deficientes físicos, cadeirantes
e idosos com dificuldade de mobilidade.
Ainda em relação ao trajeto dos moradores já dentro dos domínios do
condomínio, a implantação de prédios em série ou renque muito uniforme exige
maior identificação, seja por meio das cores, seja por placas sinalizadoras dos
prédios. Já uma implantação descontínua, como do exemplo da figura 49, possibilita
a identificação do trajeto que o morador deve percorrer e com isso, esse “caminho”
torna-se utilizável por um número menor de moradores, porém sem restrição de uso
pelos demais.
Assim, o trajeto se faz mais pessoal e com isso os moradores tendem a se
sentir mais responsáveis por essa via de acesso e conseqüentemente pela sua
manutenção.
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)LJXUD - Implantação favorecendo a identidade do trajeto.
Fonte: Elaborado pelo autor

Todos esses aspectos devem ser observados paralelamente com o entorno
do conjunto, pois é necessário, preferivelmente, que o mesmo já comporte escolas,
postos de saúde, creches, além de áreas verdes e de lazer e uma gama de
comércio local a fim de suprir as necessidades dos moradores.
Quando se atende às orientações de baixa movimentação de terra,
otimização do uso do terreno em áreas providas de infra-estrutura como esgoto,
água e eletricidade, tem-se um quadro de economia no ato da contratação do
financiamento e das etapas de construção do empreendimento. Contudo, quando,
além disso, também se possibilita a instalação de rampas e até mesmo de
elevadores para o futuro, individualização nas medições de água, gás e se
disponibilizam alternativas de aquecimento de água e economia de energia, os
benefícios são muito maiores para o usuário ou morador.
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8 ADEQUAÇÃO DAS UHs ÀS EXPECTATIVAS DOS USUÁRIOS

Nos conjuntos habitacionais concebidos segundo projeto padrão elaborado
pelas Companhias de Habitação, ou seja, onde todos os prédios são “iguais”, a
demanda de moradores inscritos para sorteio público é destinada aleatoriamente
aos apartamentos, deixando a indicação de que, como os apartamentos são “iguais”,
não há motivo para que seja observado qualquer critério de escolha, a não ser para
os casos de deficientes físicos que já têm destino certo.
Contudo, mediante as considerações obtidas na APO com os moradores do
conjunto habitacional Silvia Covas, conclui-se que apesar de apresentarem a mesma
planta baixa, os apartamentos não são “iguais”, afinal, têm-se apartamentos em
diversos andares, com janelas que recebem luz solar pela manhã e outras pela
tarde, apartamentos próximos da entrada do condomínio, outros mais distantes,
outros ainda ao lado do salão de festas e assim por diante.
Dessa forma, além de submeter-se ao sorteio, o usuário conta com o
elemento sorte para que seu apartamento lhe agrade o suficiente, proporcionandolhe morar com satisfação, de modo que sua residência não seja transitória e tenha
de aguardar, como foi o relato de 35% dos moradores, uma oportunidade de se
mudar.
Não que essa atitude seja menosprezada, na realidade a intenção de se
mudar para algo melhor é bastante comum e não há questionamentos quanto a isso.
Porém, querer mudar-se do conjunto habitacional simplesmente porque no sorteio
foi contemplado com um apartamento do térreo, a isso se deve buscar os motivos e
procurar saná-los.
Um significativo avanço seria obtido, caso as companhias habitacionais
apresentassem projetos com diversidade tipológica das unidades, onde alguns
prédios poderiam ser implantados de maneira a “acomodar” melhor as famílias com
arranjos muito distintos, ou seja, famílias com poucos e outras com muitos
indivíduos.
Essas unidades podem estar distribuídas no edifício ou alocadas somente no
pavimento térreo, principalmente as com maior número de dormitórios; o que traria
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um benefício a mais para este pavimento. A figura 50, a seguir, ilustra essa
possibilidade.

)LJXUD - Diversificação das tipologias das unidades habitacionais.
Fonte: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo ([2005])

De maneira geral, os apartamentos do térreo podem ser diferenciados dos
demais, com algumas opções de acessos exclusivos independentes da escadaria
coletiva, ampliação dos ambientes, reserva de área privativa (Figura 45), aumento
da privacidade, mediante barreiras físicas de acesso às janelas do apartamento e
até a conscientização da facilidade oferecida por esses apartamentos da locação de
cômodos, quando de sua subutilização, por acesso independente.
Já para a alteração na composição das famílias, fenômeno esse
completamente imprevisível, a melhor opção está no desenvolvimento de projetos
munidos dos conceitos de flexibilidade para melhor se adaptarem às futuras
necessidades dos moradores.
Essas necessidades surgem com o desenrolar dos ciclos de vida dos
usuários e então, eles promovem as alterações no decorrer da utilização da
moradia.
Contudo, quando da conclusão do empreendimento e após o sorteio, os
usuários encontram-se cada um em um estágio da vida e com uma grande
diversidade de composição familiar. Assim, ao adentrar em sua nova moradia,
imediatamente deparam com dificuldades que requerem certas acomodações dos
ambientes. Isso traz a necessidade de um investimento pessoal juntamente com a
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obrigatoriedade de pagamento do financiamento do imóvel. Deve-se aqui atentar
para a sobrecarga de comprometimento da renda das famílias com esses gastos.
Portanto, estando as unidades habitacionais preparadas para as eventuais
acomodações, essas reformas são viáveis, desde que as famílias possam arcar com
as novas despesas.
Nos programas habitacionais de produção de moradias em regime de
mutirão,

as

famílias

participam

de

todas

as

etapas

da

construção

do

empreendimento e podem contar com o auxílio das assessorias técnicas que, por
sua vez, têm condições de orientar a acomodação otimizada das famílias, a fim de
que durante a construção do conjunto habitacional, as unidades já sejam executadas
de maneira personalizada, ou seja, adaptadas às necessidades dos usuários.
Assim, dado um determinado grupo de famílias, sendo elas de conformações
distintas, como casal sem filhos ou com filhos, idosos, casal mais jovem ou idoso,
famílias conviventes e assim por diante, esses indivíduos inicialmente mesclados
entre si, podem ser orientados da seguinte forma:
Grupo A:


os mais idosos poderiam ser acomodados nos andares mais baixos,
a fim de diminuírem as distâncias e os lances de escadas.

Grupo B:


as

famílias

maiores

poderiam

instalar-se

próximas

das

monoparentais ou de casais sem filhos que declarem preferência de
se manterem nessas condições, a fim de promover a flexibilidade de
combinação, ou seja, a permissão de se agregar um cômodo de um
apartamento a outro.
Grupo C:


casais

com

filhos

próximos

de

famílias

com

conformação

semelhante, ou seja, idade próxima dos filhos, a fim de se buscar a
tolerância e ao mesmo tempo a aproximação.
Grupo D:


famílias “jovens” nos andares superiores;
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famílias com componentes que normalmente trabalham à noite, em
prédios distantes das áreas de lazer ou de pólos geradores de
ruídos, como uma avenida de tráfego intenso se for possível.

Dessa maneira podem-se indicar grupos distintos e propor o sorteio
setorizado, ou seja, entre os apartamentos mais apropriados a cada grupo. A figura
51, a seguir, ilustra a destinação de cada grupo no prédio de apartamentos.

)LJXUD - Subdivisão dos prédios em setores para acomodação
da demanda.
Fonte: Elaborado pelo autor

Definidos os respectivos apartamentos, passa-se à etapa de personalização
das unidades habitacionais, na qual, com base no “conhecimento” proporcionado
pela interatividade com os profissionais das assessorias técnicas, apresentam-se
propostas de plantas diversificadas aos mutirantes. As figuras 52, 53 e 54 a seguir,
ilustram as possibilidades de escolha de plantas para apartamentos de classe média
que podem ser incorporados no projeto de unidades de HIS.
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)LJXUD - Diversificação das plantas das unidades habitacionais (1).
Fonte: Carvalho (2004)
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)LJXUD - Diversificação das plantas das unidades habitacionais (2).
Fonte: Carvalho (2004)
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)LJXUD - Diversificação das plantas das unidades habitacionais (3).
Fonte: Carvalho (2004)

Nos casos possíveis de “ampliabilidade”, os apartamentos podem ser
entregues com as necessárias adaptações, como exemplificado na figura 55, a
seguir.

)LJXUD - Diversificação numérica de dormitórios em projeto padronizado da
Cohab (BFM) promovida pela “Flexibilidade de Combinação”.
Fonte: Elaborado pelo autor

Essas são algumas propostas de “acomodação” da demanda, a fim de que a
moradia se apresente a mais satisfatória à família e se conserve o maior tempo
possível, sem a necessidade de adaptações ou reformas, salvo em casos
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emergenciais. Dessa maneira, têm-se para as obras duas fases distintas, divididas
pelo “sorteio” das unidades habitacionais, como exemplifica a figura 56, a seguir,
promovendo-se a utilização do ambiente construído com autonomia, segurança e
diminuindo gastos com adaptações futuras.

)LJXUD – UHs antes e depois do “sorteio”.
Fonte: Elaborado pelo autor

Cabe ressaltar que a permuta das unidades habitacionais entre os moradores
deve ser permitida e facilitada, indo ao encontro dos anseios dos usuários, como
demonstrado nos resultados da APO. Com isso, possibilita-se significativo aumento
nas formas de acomodações da demanda também em longo prazo.

119

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do presente trabalho teve como objetivo geral demonstrar
os benefícios gerados a partir da participação do usuário final no processo de
produção de unidades habitacionais elaboradas sob os preceitos da “flexibilidade”.
Essa “participação” é corrente nos programas de mutirão disponibilizados na cidade
de São Paulo.
Os programas de mutirão apresentam-se como opção de provisão de HIS
com foco na produção de moradias novas no combate ao déficit habitacional.
Do breve relato sobre a trajetória da provisão habitacional, constatou-se que a
provisão de habitação de interesse social diversificou-se ao longo das últimas
décadas, o que contribui para o combate ao déficit, tanto por moradias novas, como
para as moradias rústicas e precárias, além das opções de locação social.
Contudo, fatores como a não continuidade dos programas habitacionais ou as
consecutivas alterações em suas regras e critérios, acarretam uma baixa
produtividade e geram uma idéia de que ainda não foi encontrado o modo correto de
se combater o déficit habitacional.
De certa forma, isso é fato, quando se utiliza de metas de curto prazo, se
ataca a falta de moradia, ou seja, a “conseqüência” e não a “causa” que pressupõe
mudanças estruturais na sociedade e planejamento de longo prazo, principalmente
nas que facilitem o acesso à “WHUUD”.
Porém, até que se alcance isso, todas as formas de redução ou amenização
do déficit habitacional disponíveis atualmente devem ser utilizadas e melhoradas,
para que se beneficie o cidadão e a sociedade.
Portanto, entende-se que as habitações em fase de construção devem ser
concluídas, o que pode ser viável, por exemplo, com a aplicação de parte dos
subsídios disponibilizados pelos Fundos de financiamento para o término dessas
obras, ao invés de somente “guardá-los” para se iniciarem novas obras que ficarão
sujeitas a mais paralisações.
Contudo, ao se analisarem as tipologias disponibilizadas pelas companhias
habitacionais e a composição e diversificação das famílias componentes da
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demanda por moradia das associações de mutirantes participantes dos programas
de provisão de HIS, pode-se constatar que estas unidades habitacionais construídas
e em desenvolvimento por meio de critérios numéricos, ou seja, buscando a
quantidade e não a qualidade, e ainda com base nos modelos do BNH, já não se
relacionam com as atuais conformações etárias e familiares, tanto dos usuários
atuais das unidades quanto da demanda por novas moradias. Portanto, essas
moradias têm se depreciado, compondo assim parte do déficit habitacional e devem
ser “reparadas”.
Da apreciação sobre a “flexibilidade” dos espaços, constatou-se que as novas
habitações devem ser projetadas para que se tornem mais flexíveis aos vários
estágios da vida humana.
Desenvolveu-se uma avaliação pós-ocupação em conjunto habitacional,
produzido em regime de mutirão e como resultado demonstrou-se a necessidade de
elaboração de projeto que aumentem a qualidade dos apartamentos do pavimento
térreo, reforçou-se a necessidade da incorporação da “flexibilidade” nos projetos e
pôde-se constatar a aprovação do mutirão como processo construtivo de HIS por
parte dos moradores.
Destacou-se ser de grande benefício ao processo de “acomodação” dos
usuários a disseminação do procedimento de permuta, o qual possibilita a contínua
“troca” das moradias, entre os usuários, em prol dos anseios individuais inclusive
para as unidades habitacionais já construídas.
Com base nos resultados do estudo de caso, dedicou-se especial e criteriosa
atenção para ao desenvolvimento não somente das tipologias, mas também das
considerações sobre a implantação dos edifícios, o que resultou na demonstração
de meios de se minimizarem custos que podem reverter, por exemplo, na ampliação
das dimensões das unidades habitacionais.
Ao se apresentarem propostas para uma acomodação organizada da
demanda, demonstrou-se que, nos mutirões, os arquitetos, engenheiros e técnicos
sociais das assessorias técnicas podem discutir e orientar as transformações
personalizadas das unidades habitacionais, mediante as necessidades das famílias.
Demonstra-se com o presente trabalho significativas vantagens para a
demanda de usuários de HIS, quando se participa do processo de produção da
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própria moradia: principalmente no que se refere ao conhecimento da região da
futura habitação, vizinhança do entorno e também condominial, além das
possibilidades de personalização das unidades habitacionais ainda durante a
construção do empreendimento, como exemplificado na seção anterior.
Destaca-se que, sendo uma das possíveis modalidades de provisão de HIS, a
produção de moradias em regime de mutirão constitui-se em uma opção de escolha
que objetiva, não a utilização da mão-de-obra da demanda, mas sim seu vínculo
com o objeto produzido, ou seja, a satisfação da demanda com sua moradia.
Possibilita-se, com este trabalho, a observação do panorama da provisão
habitacional de interesse social no que tange à produção de moradias novas em
regime de mutirão e destacam-se aos agentes promotores, arquitetos, engenheiros,
técnicos sociais, projetistas e também aos estudantes de disciplinas relacionadas ao
tema, a relevância da adoção de procedimentos criteriosos, desde a concepção dos
programas destinados à produção em mutirão até a captação de subsídios. Deve-se
atribuir maior importância às assessorias técnicas na organização das associações
de mutirantes, no desenvolvimento dos projetos das tipologias e também suas
implantações, na orientação coordenada dos serviços, na acomodação organizada
da demanda e também no acompanhamento pós-ocupação para realimentação e
melhoria de todo esse processo.
Contudo, não se propõe fechar a questão ao assunto e sim apresentar uma
contribuição aos trabalhos relacionados à habitação de interesse social, ampliando
as fontes de consultas sobre o tema.
Por fim, ressalta-se que nas construções em regime de mutirão acompanhado
por assessorias técnicas, e com os conceitos de flexibilidade incorporados aos
projetos, mesmo que padronizados, o ambiente construído estará apto a
significativas “DFRPRGDo}HV”, melhorando substancialmente a qualidade da
moradia e prolongando o seu uso com a permanência dos usuários por mais tempo
com melhor qualidade de vida.
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Glossário

BFM

Tipologia da COHAB/SP em prédio de 5 pavimentos com dois
dormitórios

MOD - A01

Tipologia da COHAB/SP em prédio de 5 pavimentos com dois
dormitórios

TI13A

Tipologia evolutiva da CDHU em unidade térrea isolada com um
dormitório com possibilidade de ampliação

VI22B-v1

Primeira versão da tipologia “B” da CDHU em prédio de 4
pavimentos com dois dormitórios sem possibilidade de ampliação

VI22F-v2

Segunda versão da tipologia “F” da CDHU em prédio de 5
pavimentos com dois dormitórios sem possibilidade de ampliação

VI22K

Tipologia “K” da CDHU em prédio de 7 pavimentos com dois
dormitórios sem possibilidade de ampliação
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Apêndice A - Avaliação Pós-Ocupação – Modelo Simplificado
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$YDOLDomR3yV2FXSDomR&RQMXQWRV+DELWDFLRQDLV



Ficha n°

Data:

Hora - início:

Término:

Localizar o apartamento no conjunto

&DUDFWHUtVWLFDVGRHQWUHYLVWDGR
1.1 Sexo:
(1) feminino
1.2 Idade (anos):
(1) até 19
(6) 60 ou mais

Bloco:

Apartamento:

Andar: (1) térreo

(2)

Você foi mutirante?

(1) VLP

(2) QmR

(4) 40-49

(5) 50-59

(3)

(4)

(5)

(2) masculino
(2) 20-29

(3) 30-39

1.4 Número de ocupantes do apartamento quando se mudaram para o conjunto:
(1) 1
(2) 2-3
(3) 4 -5
(4) 6 -7
. (5) 8 -9
(6) 10 ou mais
1.4.1 Número de ocupantes do apartamento atualmente:
(1) 1
(2) 2-3
(3) 4 -5
(4) 6 -7
. (5) 8 -9
1.7 Quantidade de ocupantes por faixa etária:
(1) até 6 (2) 7a13
(3) 14a21 (4) (6) 66 ou mais
1.10.1 Há quantos anos residem no conjunto? (1) até 3

(6) 10 ou mais
22a45 (5) -

46a65

(2) 4 – 6 (3) 7 – 9

2.16 Se você pudesse escolher qualquer apartamento, em qual andar escolheria?
(3)
(4) (5) Porque?

4.13 A escada do prédio é muito cansativa?
(1) sim
(2) não
Você é o SULPHLURPRUDGRU"
(1) VLP
(2) QmR
9RFrSUHWHQGHVHPXGDUGRDSDUWDPHQWR"
(1) sim
(2) não


12. Você indicaria o sistema de construção por mutirão para alguém?
não
Por quê?

(4) 10 ou mais
(1) térreo (2)
(3) nsa
Porque?

(1) sim (2)
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$YDOLDomR3yV2FXSDomR&RQMXQWRV+DELWDFLRQDLV


Questionário para usuários

Ficha n°
Data:
Entrevistador:
Localizar o apartamento no conjunto

Você foi mutirante?

(1) VLP

&DUDFWHUtVWLFDVGRHQWUHYLVWDGR
1.1 Sexo:
(1) feminino
(2) masculino
1.2 Idade (anos):
(1) até 19
(2) 20-29
1.3 Escolaridade:
(1) 1° GI
(2) 1° GC
nsa

Hora - início:

Término:

Bloco:

Apartamento:

Andar: (1) térreo

(2)

(3)

(4)

(5)

(2) QmR

(3) 30-39

(4) 40-49

(5) 50-59

(6) 60 ou mais

(3) 2° GI

(4) 2° GC

(5) 3° GI

(6) 3° GC

(7)

1.4 Número de ocupantes do apartamento quando se mudaram para o conjunto:
(1) 1
(2) 2-3
(3) 4 -5
(4) 6 -7
. (5) 8 -9
(6) 10 ou mais
1.4.1 Número de ocupantes do apartamento atualmente:
(1) 1
(2) 2-3
(3) 4 -5
(4) 6 -7
. (5) 8 -9
1.5 Composição familiar:
(1) pai/mãe
(2) pai/mãe e filhos
(6) outros

(3) pai/ filhos

(6) 10 ou mais

(4) mãe/filhos

1.6 Número de pessoas que compõem a família agregada:
(1)1
(2)2-3
(3)4-5
(4)6-7
(5)8-9
1.7 Quantidade de ocupantes por faixa etária:
(1) até 6 (2) 7 a 13
(3) 14 a 21
65
(6) 66 ou mais
1.8 Qual a sua ocupação?

(5) família e agregados

(6) 10 ou mais
(4) -

22 a 45

(5) -

46 a
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1.9 Renda Familiar (salários mínimos)
(1) até 1
(2) 1-3
(3) 3-5
(4) 5-7
outra

(5) 7-10

(6) mais de 10

(7)

1.10 Há quantos meses residem no conjunto?
(1) 6-12
(2) 13-18
(3) 19-24
(4) 25 ou mais
1.10.1 Há quantos anos residem no conjunto?
(1) até 3
(2) 4 - 6
(3) 7 - 9
(4) 10 ou mais
1.11 Local de moradia anterior?
(1) mesma área
(2) mesmo bairro

(3) outro bairro

1.12 Qual era o tipo de sua moradia anterior?
(1) favela
(2) cortiço
(3) casa ou ap. alugado
(5) casa própria convencional (6) outro
1.13 Você considera esta casa em relação a anterior:
(1) pior
(2) igual
(3) melhor
(4) muito melhor

Qual?
(4) casa própria construída

(5) por quê?

1.14 Que tipo de transporte você usa para chegar ao trabalho?
(1) ônibus
(2) veículo próprio
(3) 2 ou + tipos de transporte (5) outro Qual?
carona
1.15 Qual a duração média do percurso de sua casa ao trabalho?
(1) até 1/2 h
(2) 1/2h a 1h
(3) 1h a 1/2h
(4) 1/2h a 2h

(4)

(5) 2 horas ou mais

1.16 É mais fácil chegar ao seu local de trabalho hoje ou na situação anterior?
(1) hoje
(2) anterior
(3) por quê?
(4) nsa
$SDUWDPHQWRVHiUHDVFRPXQVDGHTXDomRDRXVR 
O que você acha do:







ótimo

bom

ruim

péssimo

nsa

2.1 tamanho do apartamento?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2.2 tamanho da cozinha?
2.2 tamanho do banheiro?

(1)
(1)

(2)
(2)

(3)
(3)

(4)
(4)

(5)
(5)

2.4 tamanho da sala?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2.5 tamanho dos dormitórios?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2.6 tamanho da área de serviço?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2.7 da disposição dos cômodos de sua casa?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2.8 espaço para distribuição dos móveis
e utensílios domésticos?
2.9 espaço para abrir e fechar de portas e
janelas?
Em qual cômodo você desenvolve
as seguintes atividades

Como você classifica esta situação?
ótimo

bom

ruim

'
péssimo

nsa

2.10 trabalho extra?

2.10.1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2.11 passar roupa?

2.11.1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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2.12 estudo e leitura?

2.12.1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2.13 receber amigos?

2.13.1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2.14. Você sente falta de espaço para desenvolver alguma atividade na sua casa?
(1) sim
(2) não
(3) qual?
2.14.1 Se sua cozinha tivesse espaço de sobra e se você comprar hoje uma geladeira e freezer,
preferiria comprar em peças separadas ou freezer e geladeira juntos tipo “duplex”?
(1)
separados
(2) juntos
2.14.2 Seria melhor não ter janela na área de serviço e ter uma porta que separasse a área de
serviço da cozinha ?
(1) sim
(2) não
2.14.3 Valeria a pena pagar uma prestação do apartamento mais cara para se ter uma cozinha e área
de serviço maiores?
(1) sim
(2) não
2.15 Alguém dorme na sala ou na cozinha na sua casa?

(1) sim

2.15.1 Se sim, onde?

(3) ambos

(1) sala

(2) cozinha

(2) não

2.16 Se você pudesse escolher qualquer apartamento, em qual andar escolheria? (1) térreo (2)
(3)
(4) (5)

6HJXUDQoD
Como você classifica seu apartamento em relação a: ótimo
bom
ruim
péssimo
nsa
3.1 segurança contra incêndio?
3.2 segurança contra assaltos/roubos e
invasões?

(1)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(2)

(3)

(4)

(5)

Como você classifica seu edifício (áreas comuns) em relação
a:
3.3 segurança contra incêndio?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3.4 segurança contra vandalismo?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3.5 segurança contra assaltos/roubos e
invasões?
3.6 segurança contra acidentes nas escadas?
3.7 Como você classifica este conjunto
em relação à segurança?
3.8 Como você classifica este bairro em relação
à segurança?

&RQIRUWR


Como você classifica seu apartamento em relação
ótimo
bom
a:
4.1 iluminação natural?

(1)

(2)







rUim

péssimo

nsa

(3)

(4)

(5)
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4.2 iluminação artificial nas áreas comuns do
edifício?
4.3 iluminação artificial nas vias públicas do
conjunto?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4.4 iluminação artificial nas vias públicas do bairro?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4.5 ventilação na cozinha?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4.6 ventilação no banheiro?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4.7 ventilação na área de serviço?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4.8 ventilação no resto do apartamento?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4.9 Como você considera a temperatura de sua
casa no verão?
4.10 Como você considera a temperatura de sua
casa no inverno?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4.11 Você já observou a presença de focos de umidade na sua casa? (1) sim (2) não
onde?

(3)

4.12 Você já observou a presença de bolor na sua casa?

(1) sim (2) não (3) onde?

4.13 A escada do prédio é muito cansativa?
nsa
3ULYDFLGDGH
Como você classifica seu apartamento em relação
a:

(1) sim

(2) não

(3)











ótimo

bom

ruim

péssimo

nsa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

em relação à sua privacidade?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

5.3 barulho vindo de áreas vizinhas ou externas?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

5.1 privacidade entre os moradores dentro
do seu apartamento?
5.2 distância das janelas dos apartamentos vizinhos

5.3.1 De onde vem o barulho que lhe perturba?
(1) parede (2) piso (3) teto (4) janela (5) rua (6) estacionamento (7) circo int. (8) área externa (9) outra
fonte
$SDUrQFLD
Como você considera a aparência:

ótimo

bom

rutm

péssimo

nsa

6.1 do seu apartamento?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6.2 do seu edifício?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6.3 das áreas comuns livres?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6.4 do centro de convivência?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6.5 do conjunto habitacional?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

&RQYLYrQFLDVRFLDO











ótimo

bom

rUlm

pésslmo

nsa

Como você qualifica as áreas de convivência e
lazer para
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7.1 as crianças?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

7.2 os jovens?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

7.3 os adultos?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

7.4 os idosos?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

7.5 os deficientes físicos?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)











ótimo

bom

ruim

péssimo

nsa

8.1 playground

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

8.2 jardins

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

8.3 quadra de esportes

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

8.4 centro de convivência

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

8.5 estacionamento

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

8.6 escola

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

8.7 postos de saúde

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

8.8 creche

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

7.6 Como você qualifica as relações de vizinhança
com os outros moradores do edifício?
&DUDFWHUtVWLFDVGDViUHDVFRPXQVHGH
YL]tQKDQoD
Como você qualifica as seguintes áreas comuns?

Como você qualifica os seguintes serviços?

0DQXWHQomRFRQVHUYDomRHRSHUDomRGRHGLItFLRHGDViUHDVFRPXQV 
9.1 Você já observou algum problema no seu apartamento (por ex., insto elétrica, caixilhos;
trincas; etc.)
(1) sim (2) não (3) quais?



(4) onde?

Como você qualifica a manutenção, conservação
e operação:

ótimo

bom

ruim

péssimo

nsa

9.2 das fachadas do edifício?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

9.3 dos corredores e escadas?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

9.4 das áreas externas comuns?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

9.5 da cobertura do edifício?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

9.6 da instalação (de água)
hidráulica?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

9.7 da instalação de esgoto?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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9.8 da coleta de águas pluviais?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

9.9 da coleta de lixo?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

9.10 do abastecimento de gás de cozinha?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

moradores para encaminhamento de melhorias?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

9.12 Como você considera o gasto com condomínio?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

9.11 Como você qualifica a organização dos

9.13 Como você considera o gasto com energia
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
elétrica?
9.14 Qual o consumo de sua última conta de luz
(kWh)?
9.15 Qual a melhoria mais importante que foi feita no
apartamento?
(1) alteração e retirada de paredes (2) rev. paredes (3) piso
(4) forro
(5) insto hidrául.
(6) insto elétr. (7) aberturas
(8) nsa
(9) por quê?
4XDOLGDGHGHYLGD
Considerando as condições de moradia no conjunto habitacional, relacione
importante no seu ponto de vista. Enumere os itens abaixo de 1 (o mais importante)
importante). Antes de decidir, leia ou ouça todas as alternativas com atenção.
Qualidade da construção e suas instalações (água, esgoto, elétrica)
(
)
Facilidade de acesso ao comércio, escolas e serviços de saúde
(
)
Temperatura, iluminação, ventilação, nível de ruído do apartamento
(
)
Aparência do edifício
(
)
Segurança contra assaltos e roubos
(
)
Segurança contra incêndio
(
)
Facilidade de transporte ao trabalho
(
)
Facilidade de estacionamento
(
)
Tamanho e disposição dos ambientes no apartamento
(
)
Qualidade das áreas externas comuns
(
)
Você é o SULPHLURPRUDGRU"
(1) VLP
(2) QmR
9RFrSDJDDOXJXHO"

(1) sim
(2) não
9RFrSUHWHQGHVHPXGDUGRDSDUWDPHQWR"
(1) sim
(2) não
9RFrLQGLFDULDRVLVWHPDGHFRQVWUXomRSRUPXWLUmRSDUDDOJXpP"(1) sim
Porque?

o que é mais
a 10 (o menos

Porque?
(2) não
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7DEHOD Aproveitamento do terreno para várias declividades – tipologia Tipo “O”.
Aproveitamento do terreno para várias declividades – tipologia Tipo “O”

continua
DISTÂNCIA
ENTRE
PRÉDIOS

diferença de
nível
entre platôs

altura do
talude em
aterro

projeção
do
talude

distância do eixo do
platô até o pé do
talude em aterro

largura
do
PLATÔ

distância do eixo do
platô até a crista do
talude em corte

projeção
do
talude

altura do
talude
em
corte

fração de
terreno
por 40
apto (m2)

volume de
aterro por
40 apto
(m3)

Volume de
corte por 40
apto
(m3)

0%

6,00

-

-

-

9,07

18 m

9,07

-

-

656,12

-

-

1%

6,00

0,18

0,09

0,14

9,21

18 m

9,16

0,09

0,09

660,06

547,98

545,21

R$

69.026,72

2%

6,00

0,37

0,19

0,28

9,35

18 m

9,26

0,19

0,19

664,10

1.119,58

1.108,15

R$

72.580,54

3%

6,00

0,57

0,28

0,43

9,50

18 m

9,35

0,28

0,28

668,25

1.716,19

1.689,65

R$

76.283,15

4%

6,00

0,76

0,39

0,58

9,65

18 m

9,45

0,38

0,38

672,52

2.339,31

2.290,57

R$

80.143,23

5%

6,00

0,97

0,49

0,74

9,81

18 m

9,55

0,48

0,48

676,91

2.990,53

2.911,83

R$

84.170,10

6%

6,00

1,18

0,60

0,90

9,97

18 m

9,65

0,58

0,58

681,42

3.671,58

3.554,40

R$

88.373,81

7%

6,00

1,39

0,71

1,06

10,13

18 m

9,75

0,68

0,68

686,06

4.384,33

4.219,32

R$

92.765,19

8%

6,03

1,61

0,82

1,24

10,31

18 m

9,86

0,79

0,79

691,27

5.130,78

4.907,70

R$

97.399,65

6,31

1,84

0,94

1,42

10,49

18 m

9,97

0,90

0,90

701,11

5.916,86

5.624,27

R$ 102.715,01

6,61

2,07

1,07

1,60

10,67

18 m

10,08

1,01

1,01

711,25

6.785,54

6.408,57

R$ 108.515,42

11%

6,91

2,32

1,19

1,79

10,86

18 m

10,19

1,12

1,12

721,71

7.708,07

7.231,73

R$ 114.643,80

12%

7,23

2,56

1,33

1,99

11,06

18 m

10,31

1,24

1,24

732,49

8.688,46

8.096,06

R$ 121.123,88

13%

7,55

2,82

1,46

2,20

11,27

18 m

10,43

1,36

1,36

743,61

9.731,11

9.004,08

R$ 127.981,55

14%

7,89

3,08

1,61

2,41

11,48

18 m

10,55

1,48

1,48

755,10

10.840,85

9.958,45

R$ 135.245,11

15%

8,23

3,36

1,76

2,63

11,70

18 m

10,67

1,60

1,60

766,97

12.022,94

10.962,09

R$ 142.945,51

16%

8,59

3,64

1,91

2,86

11,93

18 m

10,80

1,73

1,73

779,25

13.283,17

12.018,11

R$ 151.116,67

17%

8,96

3,93

2,07

3,10

12,17

18 m

10,93

1,86

1,86

791,94

14.627,91

13.129,88

R$ 159.795,86

18%

9,35

4,23

2,24

3,35

12,42

18 m

11,06

1,99

1,99

805,09

16.064,18

14.301,04

R$ 169.024,05

19%

9,74

4,54

2,41

3,62

12,69

18 m

11,20

2,13

2,13

818,70

17.599,70

15.535,54

R$ 178.846,41

20%

10,15

4,86

2,59

3,89

12,96

18 m

11,34

2,27

2,27

832,82

19.243,03

16.837,65

R$ 189.312,80

declividade
do terreno

largura
do
PRÉDIO

9%
10%

14,14

custo de terreno e
movimento de
terra por 40 apto
R$

65.613,60
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conclusão
volume de
aterro por
40 apto
(m3)

Volume de
corte por 40
apto
(m3)

custo de terreno e
movimento de
terra por 40 apto

DISTÂNCIA
ENTRE
PRÉDIOS

diferença de
nível
entre platôs

altura do
talude
em aterro

projeção
do
talude

distância do eixo do
platô até o pé do
talude em aterro

largura
do
PLATÔ

distância do eixo do
platô até a crista do
talude em corte

projeção
do
talude

altura do
talude
em corte

fração de
terreno
por 40
apto (m2)

21%

10,58

5,19

2,78

4,17

13,24

18 m

11,48

2,41

2,41

847,47

21.003,64

18.212,02

R$ 200.478,39

22%

11,03

5,54

2,98

4,47

13,54

18 m

11,63

2,56

2,56

862,67

22.892,06

19.663,69

R$ 212.404,34

23%

11,49

5,89

3,18

4,78

13,85

18 m

11,78

2,71

2,71

878,48

24.919,99

21.198,17

R$ 225.158,62

24%

11,97

6,27

3,40

5,10

14,17

18 m

11,93

2,86

2,86

894,92

27.100,47

22.821,45

R$ 238.816,92

25%

12,47

6,65

3,63

5,44

14,51

18 m

12,09

3,02

3,02

912,03

29.448,09

24.540,08

R$ 253.463,74

26%

12,99

7,05

3,87

5,80

14,87

18 m

12,26

3,19

3,19

929,87

31.979,20

26.361,23

R$ 269.193,66

13,53

7,47

4,12

6,17

15,24

18 m

12,42

3,35

3,35

948,47

34.712,16

28.292,79

R$ 286.112,82

14,10

7,91

4,38

6,57

15,64

18 m

12,60

3,53

3,53

967,90

37.667,67

30.343,40

R$ 304.340,65

29%

14,69

8,36

4,66

6,98

16,05

18 m

12,77

3,70

3,70

988,22

40.869,10

32.522,59

R$ 324.011,94

30%

15,31

8,83

4,95

7,42

16,49

18 m

12,96

3,89

3,89

1.009,48

44.342,95

34.840,89

R$ 345.279,28

31%

15,96

9,33

5,26

7,88

16,95

18 m

13,14

4,07

4,07

1.031,77

48.119,36

37.309,94

R$ 368.315,99

32%

16,64

9,85

5,58

8,37

17,44

18 m

13,34

4,27

4,27

1.055,16

52.232,71

39.942,66

R$ 393.319,59

33%

17,36

10,39

5,93

8,89

17,96

18 m

13,54

4,47

4,47

1.079,74

56.722,35

42.753,41

R$ 420.515,98

34%

18,11

10,97

6,29

9,44

18,51

18 m

13,74

4,67

4,67

1.105,62

61.633,55

45.758,24

R$ 450.164,56

35%

18,91

11,57

6,68

10,02

19,09

18 m

13,95

4,88

4,88

1.132,91

67.018,54

48.975,08

R$ 482.564,35

declividade
do terreno

largura
do
PRÉDIO

27%
28%

14,14

Valor do m2 de terreno fixado em R$100,00 e, os valores de janeiro de 2007 para corte, aterro e compactação da tabela de composição da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo ([2007]).

Fonte: Elaborado pelo autor
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Aproveitamento do terreno para várias declividades – tipologia Tipo “H”
continua
largura
do
PRÉDIO

projeção
do talude

altura do
talude
em corte

fração de
terreno
por 40
apto (m2)

volume de
aterro por
40 apto
(m3)

Volume de
corte por 40
apto
(m3)

12,50

-

-

735,28

-

-

R$

73.529,68

25 m

12,63

0,13

0,13

739,76

1.166,37

1.160,48

R$

80.404,08

25 m

12,76

0,26

0,26

744,35

2.383,24

2.358,92

R$

87.568,68

13,09

25 m

12,89

0,39

0,39

749,08

3.653,57

3.597,07

R$

95.040,34

13,30

25 m

13,02

0,52

0,52

753,93

4.980,55

4.876,79

R$ 102.837,17

1,01

13,51

25 m

13,16

0,66

0,66

758,91

6.367,62

6.200,05

R$ 110.978,65

0,82

1,24

13,74

25 m

13,30

0,80

0,80

764,53

7.818,48

7.568,95

R$ 119.534,04

0,98

1,47

13,97

25 m

13,44

0,94

0,94

775,08

9.343,01

8.991,39

R$ 128.989,64

2,22

1,14

1,70

14,20

25 m

13,59

1,09

1,09

785,94

11.009,65

10.530,97

R$ 139.259,24

2,54

1,30

1,95

14,45

25 m

13,74

1,24

1,24

797,13

12.777,26

12.145,42

R$ 150.117,61

DISTÂNCIA
ENTRE
PRÉDIOS

diferença de
nível
entre platôs

altura do
talude em
aterro

0%

6,00

-

1%

6,00

2%

6,00

3%
4%

projeção
do talude

distância do eixo do
platô até o pé do
talude em aterro

largura
do
PLATÔ

distância do eixo do
platô até a crista do
talude em corte

-

-

12,50

25 m

0,25

0,13

0,19

12,69

0,51

0,26

0,39

12,89

6,00

0,78

0,39

0,59

6,00

1,05

0,53

0,80

5%

6,00

1,33

0,68

6%

6,03

1,62

7%

6,41

1,92

8%

6,79

9%

7,19

declividade
do terreno

10%

21,00

custo de terreno e
movimento de
terra por 40 apto

7,59

2,86

1,47

2,21

14,71

25 m

13,89

1,39

1,39

808,66

14.653,16

13.839,10

R$ 161.606,62

11%

8,02

3,19

1,65

2,47

14,97

25 m

14,04

1,54

1,54

820,54

16.645,32

15.616,68

R$ 173.771,85

12%

8,45

3,53

1,83

2,74

15,24

25 m

14,20

1,70

1,70

832,80

18.762,45

17.483,19

R$ 186.662,97

13%

8,90

3,89

2,02

3,03

15,53

25 m

14,37

1,87

1,87

845,45

21.014,03

19.444,01

R$ 200.334,20

14%

9,36

4,25

2,22

3,32

15,82

25 m

14,53

2,03

2,03

858,51

23.410,47

21.504,96

R$ 214.844,84

15%

9,83

4,63

2,42

3,63

16,13

25 m

14,71

2,21

2,21

872,01

25.963,15

23.672,28

R$ 230.259,78

16%

10,33

5,01

2,63

3,95

16,45

25 m

14,88

2,38

2,38

885,96

28.684,59

25.952,72

R$ 246.650,23

17%

10,84

5,41

2,85

4,28

16,78

25 m

15,06

2,56

2,56

900,40

31.588,51

28.353,55

R$ 264.094,42

18%

11,37

5,83

3,08

4,62

17,12

25 m

15,24

2,74

2,74

915,34

34.690,08

30.882,63

R$ 282.678,43

19%

11,91

6,25

3,32

4,98

17,48

25 m

15,43

2,93

2,93

930,83

38.005,98

33.548,49

R$ 302.497,19

20%

12,48

6,70

3,57

5,36

17,86

25 m

15,63

3,13

3,13

946,88

41.554,70

36.360,37

R$ 323.655,59
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Aproveitamento do terreno para várias declividades – tipologia Tipo “H”
conclusão
volume de
aterro por
40 apto
(m3)

Volume de
corte por 40
apto
(m3)

custo de terreno e
movimento de
terra por 40 apto

DISTÂNCIA
ENTRE
PRÉDIOS

diferença de
nível
entre platôs

altura do
talude em
aterro

projeção
do talude

distância do eixo do
platô até o pé do
talude em aterro

largura
do
PLATÔ

distância do eixo do
platô até a crista do
talude em corte

projeção
do talude

altura do
talude
em corte

fração de
terreno
por 40
apto (m2)

21%

13,07

7,15

3,83

5,75

18,25

25 m

15,82

3,32

3,32

963,53

45.356,69

39.328,27

R$ 346.269,74

22%

13,68

7,63

4,10

6,16

18,66

25 m

16,03

3,53

3,53

980,82

49.434,67

42.463,12

R$ 370.468,44

23%

14,32

8,12

4,39

6,58

19,08

25 m

16,23

3,73

3,73

998,79

53.813,91

45.776,77

R$ 396.394,90

24%

14,98

8,63

4,69

7,03

19,53

25 m

16,45

3,95

3,95

1.017,48

58.522,59

49.282,18

R$ 424.208,69

25%

15,67

9,17

5,00

7,50

20,00

25 m

16,67

4,17

4,17

1.036,93

63.592,21

52.993,51

R$ 454.088,08

26%

16,38

9,72

5,33

7,99

20,49

25 m

16,89

4,39

4,39

1.057,21

69.058,06

56.926,24

R$ 486.232,68

17,13

10,30

5,67

8,51

21,01

25 m

17,12

4,62

4,62

1.078,36

74.959,81

61.097,38

R$ 520.866,64

17,91

10,90

6,03

9,05

21,55

25 m

17,36

4,86

4,86

1.100,45

81.342,13

65.525,60

R$ 558.242,31

29%

18,73

11,52

6,42

9,62

22,12

25 m

17,61

5,11

5,11

1.123,55

88.255,52

70.231,50

R$ 598.644,68

30%

19,58

12,18

6,82

10,23

22,73

25 m

17,86

5,36

5,36

1.147,73

95.757,19

75.237,79

R$ 642.396,53

31%

20,48

12,86

7,24

10,86

23,36

25 m

18,12

5,62

5,62

1.173,07

103.912,22

80.569,62

R$ 689.864,68

32%

21,42

13,57

7,69

11,54

24,04

25 m

18,38

5,88

5,88

1.199,66

112.794,86

86.254,89

R$ 741.467,40

33%

22,41

14,33

8,17

12,25

24,75

25 m

18,66

6,16

6,16

1.227,61

122.490,10

92.324,63

R$ 797.683,34

declividade
do terreno

largura
do
PRÉDIO

27%
28%

21,00

34%

23,45

15,11

8,67

13,01

25,51

25 m

18,94

6,44

6,44

1.257,03

133.095,68

98.813,46

R$ 859.062,35

35%

24,55

15,94

9,21

13,82

26,32

25 m

19,23

6,73

6,73

1.288,06

144.724,38

105.760,13

R$ 926.238,69

Valor do m2 de terreno fixado em R$100,00 e, os valores de janeiro de 2007 para corte, aterro e compactação da tabela de composição da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo ([2007]).

Fonte: Elaborado pelo autor
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7DEHOD - Aproveitamento do terreno para várias declividades – tipologia Tipo “I”.
Aproveitamento do terreno para várias declividades – tipologia Tipo “I”

continua
volume de
aterro por
40 apto
(m3)

Volume de
corte por 40
apto
(m3)

DISTÂNCIA
ENTRE
PRÉDIOS

diferença
de nível
entre platôs

altura do
talude em
aterro

projeção
do
talude

distância do eixo do
platô até o pé do
talude em aterro

largura
do
PLATÔ

distância do eixo do
platô até a crista do
talude em corte

projeção
do
talude

altura do
talude
em corte

fração de
terreno
por 40 apto
(m2)

0%

6,00

-

-

-

5,54

11 m

5,54

-

-

724,68

-

-

R$

72.469,60

1%

6,00

0,11

0,06

0,08

5,62

11 m

5,59

0,06

0,06

727,08

450,79

448,51

R$

75.193,76

2%

6,00

0,23

0,11

0,17

5,71

11 m

5,65

0,11

0,11

729,55

918,56

909,19

R$

78.017,88

3%

6,00

0,35

0,17

0,26

5,80

11 m

5,71

0,17

0,17

732,08

1.404,23

1.382,51

R$

80.947,34

4%

6,00

0,47

0,24

0,35

5,89

11 m

5,77

0,23

0,23

734,69

1.908,79

1.869,02

R$

83.987,87

5%

6,00

0,59

0,30

0,45

5,98

11 m

5,83

0,29

0,29

737,36

2.433,30

2.369,27

R$

87.145,63

6%

6,00

0,72

0,36

0,55

6,08

11 m

5,89

0,35

0,35

740,12

2.978,91

2.883,84

R$

90.427,22

7%

6,00

0,85

0,43

0,65

6,18

11 m

5,95

0,42

0,42

742,95

3.546,83

3.413,35

R$

93.839,73

8%

6,00

0,98

0,50

0,75

6,29

11 m

6,02

0,48

0,48

745,87

4.138,40

3.958,47

R$

97.390,80

6,00

1,12

0,58

0,86

6,40

11 m

6,08

0,55

0,55

748,87

4.755,02

4.519,88

R$ 101.088,65

6,00

1,27

0,65

0,98

6,51

11 m

6,15

0,62

0,62

751,96

5.398,23

5.098,33

R$ 104.942,16

11%

6,00

1,41

0,73

1,09

6,63

11 m

6,22

0,68

0,68

755,15

6.069,70

5.694,61

R$ 108.960,88

12%

6,00

1,56

0,81

1,22

6,75

11 m

6,29

0,75

0,75

758,44

6.771,22

6.309,54

R$ 113.155,19

13%

6,17

1,72

0,89

1,34

6,88

11 m

6,36

0,83

0,83

764,71

7.504,72

6.944,02

R$ 117.823,99

14%

6,37

1,88

0,98

1,47

7,01

11 m

6,44

0,90

0,90

771,72

8.303,57

7.627,69

R$ 122.926,75

15%

6,58

2,05

1,07

1,61

7,14

11 m

6,51

0,98

0,98

778,97

9.152,02

8.344,49

R$ 128.326,15

16%

6,80

2,22

1,17

1,75

7,28

11 m

6,59

1,05

1,05

786,46

10.048,27

9.091,30

R$ 134.013,47

17%

7,03

2,40

1,26

1,89

7,43

11 m

6,67

1,13

1,13

794,21

10.995,97

9.869,87

R$ 140.010,06

18%

7,26

2,58

1,36

2,05

7,58

11 m

6,75

1,22

1,22

802,23

11.999,08

10.682,11

R$ 146.339,35

19%

7,50

2,77

1,47

2,21

7,74

11 m

6,83

1,30

1,30

810,54

13.062,01

11.530,05

R$ 153.027,04

20%

7,76

2,97

1,58

2,37

7,91

11 m

6,92

1,38

1,38

819,15

14.189,59

12.415,89

R$ 160.101,44

declividade
do terreno

largura
do
PRÉDIO

9%
10%

7,07

custo de terreno e
movimento de terra
por 40 apto
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Tabela de aproveitamento do terreno para várias declividades – tipologia Tipo “I”
conclusão
volume de
aterro por
40 apto
(m3)

Volume de
corte por 40
apto
(m3)

custo de terreno e
movimento de terra
por 40 apto

DISTÂNCIA
ENTRE
PRÉDIOS

diferença
de nível
entre platôs

altura do
talude em
aterro

projeção
do
talude

distância do eixo do
platô até o pé do
talude em aterro

largura
do
PLATÔ

distância do eixo do
platô até a crista do
talude em corte

projeção
do
talude

altura do
talude
em corte

fração de
terreno
por 40 apto
(m2)

21%

8,02

3,17

1,70

2,55

8,08

11 m

7,01

1,47

1,47

828,09

15.387,14

13.342,02

R$ 167.593,75

22%

8,29

3,38

1,82

2,73

8,26

11 m

7,10

1,56

1,56

837,37

16.660,58

14.311,01

R$ 175.538,43

23%

8,57

3,60

1,94

2,92

8,45

11 m

7,19

1,65

1,65

847,01

18.016,44

15.325,67

R$ 183.973,65

24%

8,86

3,82

2,08

3,11

8,65

11 m

7,28

1,75

1,75

857,05

19.461,98

16.389,04

R$ 192.941,78

25%

9,17

4,06

2,21

3,32

8,86

11 m

7,38

1,85

1,85

867,49

21.005,32

17.504,43

R$ 202.489,93

26%

9,48

4,30

2,36

3,54

9,07

11 m

7,48

1,94

1,94

878,37

22.655,47

18.675,45

R$ 212.670,68

27%

9,81

4,56

2,51

3,77

9,30

11 m

7,58

2,05

2,05

889,73

24.422,57

19.906,07

R$ 223.542,78

declividad
e
do terreno

28%

largura
do
PRÉDIO

7,07

10,16

4,82

2,67

4,01

9,54

11 m

7,69

2,15

2,15

901,58

26.317,97

21.200,58

R$ 235.172,14

29%

10,52

5,10

2,84

4,26

9,80

11 m

7,80

2,26

2,26

913,98

28.354,46

22.563,76

R$ 247.632,87

30%

10,90

5,39

3,02

4,53

10,06

11 m

7,91

2,37

2,37

926,96

30.546,48

24.000,81

R$ 261.008,58

31%

11,30

5,69

3,21

4,81

10,35

11 m

8,02

2,49

2,49

940,56

32.910,40

25.517,48

R$ 275.393,85

32%

11,71

6,01

3,41

5,11

10,64

11 m

8,14

2,60

2,60

954,83

35.464,82

27.120,16

R$ 290.896,13

33%

12,15

6,34

3,62

5,43

10,96

11 m

8,26

2,73

2,73

969,84

38.230,96

28.815,87

R$ 307.637,84

34%

12,61

6,69

3,84

5,76

11,30

11 m

8,39

2,85

2,85

985,63

41.233,13

30.612,47

R$ 325.759,02

35%

13,10

7,06

4,08

6,12

11,65

11 m

8,52

2,98

2,98

1.002,28

44.499,26

32.518,69

R$ 345.420,54

2

Valor do m de terreno fixado em R$100,00 e, os valores de janeiro de 2007 para corte, aterro e compactação da tabela de composição da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo ([2007]).

Fonte: Elaborado pelo autor


