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RESUMO

A dissertação aborda a cobertura, e seu uso como área comum do
condomínio para execução de atividades coletivas em habitações de interesse
social. Utilizando-se de revisão bibliográfica, pesquisa de levantamento de
expectativa de diversas classes sociais e dos moradores do edifício Riachuelo e
Conjunto Kenkiti Shimomoto quanto às atividades possíveis e, por fim, de uma
avaliação pós ocupacional, o trabalho representa um estudo sobre o anseio, o uso e
a eficácia deste local.

Palavras Chaves: cobertura; espaço comum; habitação de interesse social;
condomínio.

ABSTRACT

The use of roofing in low-income housing
The dissertation analyses the roofing, and its use as a condominium common
area to execute low-income housing common activities. By using literature review,
expectation survey research of different social classes and of the population of
Riachuelo Building and Conjunto Kenkiti Shimomoto as to their probable activities
and, finally, by means of an after-occupation assessment, the research is a study on
the expectations, the use and the efficiency of this location.

Keywords: roofing; common area; low-income housing; condominium.
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1

INTRODUÇÃO
O estudo tem início na semente plantada por Le Corbusier, arquiteto franco-

suíço, que propôs o uso das coberturas das edificações, por meio do terraço-jardim.
Esta idéia foi disseminada no Brasil por Lúcio Costa, dentre outros arquitetos, ao
adotá-la no projeto do Ministério da Educação e Saúde. A escolha deste ponto de
partida deve-se ao fato de não existir, aqui, um uso declarado da cobertura antes da
influência de Le Corbusier.
No Brasil, os primeiros exemplos de terraço-jardim foram criados por arquitetos
que de alguma forma entraram em contato com partidos projetuais como os de Le
Corbusier. Este legado está presente em obras de Gregori Warchavchik, Lúcio
Costa, Flávio de Carvalho e Jorge Moreira, como também em edifícios da
construtora Monções de Artacho Jurado, que seguiu outra vertente, o modelo de
arquitetura de Miami1, dos EUA.
Todavia, a realização do terraço-jardim só foi possível após a disponíbilidade
dos materiais e da tecnologia que possibilitassem sua execução. A laje sem o
telhado, característica de regiões áridas, exige adaptações, em climas de maior
índice pluviométrico, que evitem a entrada de água dentro da edificação. As
construções de taipa e paredes caiadas, por exemplo, comuns no Brasil, precisavam
de telhados com grandes beirais para a proteção e conservação das paredes em
clima úmido. O concreto, a construção em planta livre e as técnicas de
impermeabilização deram mais liberdade para o projeto, contribuindo para a criação
da cobertura sem telhado; este sistema permitiu superar os limites impostos pelos
materias locais e tradicionais, e pelo clima úmido.
A cobertura recebeu ao longo da história várias denominações, dependendo da sua
localização, uso, clima, tradição, costumes, período histórico e com a função de:
terraço-jardim, terraço, mirante, açotéia, cobertura, telhado paulista, quinta fachada e
última laje, assumindo várias composições, onde o conjunto laje e beiral ou guarda
corpo, podem ser com ou sem telhado ou com telhado parcial. Ela surgiu da
1

Hipótese do professor Paulo Bruna sobre a influência da arquitetura de Miami nas obras de Artacho
publicada na revista Florense, NUTI (2005).
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associação de propostas de uso associadas à novas possibilidades técnicoconstrutivas estimulada pelo meio e produção de novos materiais.
A cobertura do edifício vem assumindo ao longo do tempo diversos usos e
adaptações para suprir necessidades, desejos ou propor uma nova forma de
aproveitamento desta área como local para realização de atividades. No presente
momento, os usos declarados para este espaço referem-se à disponibilização do
local como área de serviço, área de lazer ou área verde.
No entanto, há ainda algumas questões a serem respondidas quanto à sua
funcionalidade, à possibilidade de serem utilizadas para um aumento da área verde
e, principalmente, se seu espaço poderia contribuir como local de socialização em
Habitações de Interesse Social, foco do presente trabalho.
Para tanto, deve ser planejada com especial cuidado, numa tentativa de melhor
harmonizar os diferentes usos privilegiando sempre o que for de interesse comum de
forma a reduzir conflitos improdutivos.
1.1Justificativa
A presença constante de edificações com coberturas dotadas de um ambiente
com funções de área de serviço ou área social na paisagem urbana desperta um
questionamento sobre a viabilidade de uso deste espaço.
Aplicada, curiosamente, em diversos tipos de edificações, em todas as classes
sociais, para atender diferentes atividades, permite a adesão de uma área a mais ou
inversão do programa de necessidades comum, ou seja, transferir a área social e de
serviços normalmente localizada no térreo para o último pavimento.
Diante de fatores como o expressivo custo do metro quadrado do terreno
estimulando a otimização do espaço, as constantes inovações da tecnologia que
possibilitam soluções diversificadas, inclusive viabilizando o uso do espaço da
cobertura e a destinação deste local como teto verde, compensando, mesmo que de
forma restrita, a área verde suprimida do lote no momento da construção da
edificação, este estudo apresenta-se relevante para a racionalização da construção
quanto à ordenação dos espaços, para os projetos urbanos ao liberar o térreo para
fins comuns à cidade, para as discussões sobre melhor aproveitamento do espaço
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da edificação ou do lote e em destaque para os projetos de áreas comuns dos
conjuntos habitacionais de interesse social.
1.2

Objetivo
Há novos aspectos da cidade contemporânea que convidam a revisitar, em

empreendimentos imobiliários e em HISs, o uso da cobertura: o preço dos terrenos e
do metro quadrado construído, a falta de segurança, que conduziram nas últimas
décadas a arremedos espaciais como os altos os muros, e que inibiram a utilização
da rua como espaço coletivo. Por outro lado, o espaço das coberturas coletivas
existentes apresenta-se, na maior parte dos casos abandonado e pouco utilizado.
Considerando estas observações esta pesquisa se focou na forma de apropriação
do espaço da cobertura ao longo do tempo, e na atualidade, nas alternativas de uso
valorizadas pelos usuários. Abordou-se, em paralelo, a evolução das técnicas
construtivas que possibilitaram a existência deste espaço como um local de uso, e
como elas colaboraram ou restringiram seu uso e formas de apropriação.
O objetivo foi, portanto, aferir as possibilidades de uso do espaço da cobertura
enquanto área social ou de serviço, comunitária, ou seja, entender se o usuário vê e
interage com este local, tendo como foco a ampliação e/ ou disponibilização de
espaço para atividades comunitárias consideradas necessárias pelos habitantes de
edificações HIS multifamiliar.
1.3 Método de trabalho
Adotou-se o método dedutivo, o qual, conforme Ferrari “é definido como um
conjunto de proposições particulares contidas em verdades universais” (FERRARI,
1982, p.31), ou seja, estabelecer relações lógicas para deduzir o conhecimento
mediato, admitindo algumas premissas como sendo corretas para a partir delas se
obter a(s) conclusão(ões).
Ao utilizar a aplicação de entrevistas orientadas, o trabalho caracteriza-se como
experimental, que, segundo Serra, consiste em “realizar eventos planejados, em
geral em ambiente controlado, visando a realizar as observações que conduzirão à
conclusão”. (SERRA, 2006, p. 77-78).
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A investigação estabelece uma relação entre a arquitetura e a tecnologia (figura
1), e pretende, por meio do produto ou resultado da pesquisa atender a aplicações
práticas.
Definição do tema do trabalho
Definição dos objetivos

ETAPA 1

Revisão bibliográfica relacionada a coberturas com
espaço dedicado ao uso social ou de serviço;
Identificação, análise e avaliação dos usos e
problemas (entrevistas – PD, APO);
Avaliação de funcionalidade dos usos apurados;

ETAPA 2

PD, levantamento de expectativas
APO em duas edificações

ETAPA 3

Apresentação de resultados de usos possíveis e de
diretrizes arquitetônicas.

ETAPA 4

Figura 1 – Etapas do estudo.
Fonte: O autor.

As etapas descritas a seguir relatam a sequência das buscas realizadas.
Etapa 1: definição do tema do trabalho, definição dos objetivos e definição das
hipóteses de modo a sistematizar a realização da pesquisa bibliográfica e demais
fases.
Etapa 2: revisão bibliográfica.
Etapa 3: aplicação da PD e da APO ao caso em estudo.
Etapa 4: apresentação de resultados de usos possíveis e de diretrizes
arquitetônicas.
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2

EDIFICAÇÕES E SUAS COBERTURAS
Quando se fala em cobertura, pensa-se inicialmente em um sistema para

proteção contra intempéries: telhados inclinados de diferentes tipos de materiais ou
laje plana. Neles, usualmente são instalados equipamentos funcionais: caixas
d’água, antenas, placas de energia solar, anúncios publicitários, todavia seu uso
pode não se restringir a apenas estas opções.
Propiciar o aproveitamento desta área para outros fins foi exaustivamente
defendido pelo arquiteto franco suíço Le Corbusier por meio da transformação deste
setor da edificação em espaço coletivo: o terraço-jardim. Este espaço faz parte do
conjunto de 5 princípios, por ele criados, em seu texto: “les 5 points d’une
architecture nouvelle” publicado em 1926, juntamente com seu primo, Pierre
Jeanneret, aqui destacados: os pilotis (les pilotis), o terraço jardim (les toits-jardins),
a planta livre (le plan libre), janelas horizontais (la fenêtre en longueur) e a fachada
livre (le façade libre).
[...] primeiro, os pilotis, que destinavam a suspender o edifício e
desembaraçar um espaço que permita que o jardim continuasse
embaixo e através do edifício; segundo, o terraço ajardinado, que
segundo notava Corbu, significava que todo o terreno ocupado pelos
edifícios numa cidade podia ser recuperado graças a esses parques
elevados; terceiro o plano aberto, resultado de um sistema estrutural
de algumas colunas bem separadas, o que permitia a maior
liberdade na distribuição das paredes e outras divisões do espaço;
quarto, a janela em fita, que se estendia ininterruptamente de uma
coluna estrutural a outra e assim proporcionava durante o dia uma
iluminação uniforme do interior – ao contrário da janela tradicional
(um buraco aberto numa parede estrutural que, segundo Corbu, cria
bolsões de sombra no interior ao lado de retângulos de ofuscamento
de luz) e, finalmente, a fachada livre, como Corbu lhe chamava,
entendendo por isso que as paredes externas não desempenhavam
mais a função de suportes de peso e podiam, conseqüentemente,
satisfazer necessidades funcionais e estéticas. (BLAKE, 1960, p. 6061)
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Figura 2 – 1926 – Croquis de Le Corbusier extraídos do texto “les 5 points”, sobre a antiga e
a nova arquitetura.
Fonte: Vogt (1998)

Le Corbusier cria, em 1928, a Vila Savoye, em Poissy, França, onde reúne seus
princípios, seguindo o raciocínio que começa pela substituição das robustas colunas
por pilotis, levantando a edificação do solo e deixando um espaço livre, uma
extensão do espaço externo, uma relação da arquitetura com a paisagem.
Associada a esta premissa, propõe a área do jardim na última laje, aproveitando o
local para uso particular ao invés do tradicional telhado. Completa, com a solução de
paredes internas, fachadas independentes da estrutura e janelas na horizontal, em
fita, possibilitadas pelo novo sistema construtivo.
Ele projetava “um terraço acessível, que podia ser plantado, um espaço de estar
e contemplação que oferecia uma intensa experiência da natureza por promover
uma relação com o céu e com o sol, onde se podia estar acima das copas das
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árvores, do entorno, flutuando acima da linha do horizonte, evocando calma e
reflexão.”(POLIZZO, 2010, p. 95)

Fotografia 1 – Villa Savoye – Le Corbusier
Fonte: Maciel (2002)

Desta forma, Le Corbusier disponibiliza a área da cobertura para outros usos
atribuindo a este espaço o valor de uma quinta fachada ao dar importância ao seu
acabamento, e integrando-o com o ambiente externo. Esta relação de visibilidade do
local e do entorno estimulam o acesso e a manutenção. O que não é visto, não é
lembrado, o que não se tem acesso, não se vê, o que não se vê não se mantêm e,
considerando estas questões, não se usa.
2.1 Terraço-jardim
O terraço-jardim apresenta-se como uma solução comum nos projetos de Le
Corbusier sendo encontrado, inclusive, no significativo conjunto de apartamentos
para famílias desabrigadas, a “Unité d’habitation Marseille”, nos subúrbios de
Marselha, projetado no período de pós-guerra (entre 1946 e 1952), composta por
300 unidades habitacionais com um tamanho defendido como o adequado, “unité de
grandeur conforme”, no qual foram dedicadas ao terraço-jardim diversas atividades,
dente elas, uma pista de atletismo de 300 metros, conforme Blake (1960). Propõe,
neste edifício, três áreas de espaço coletivo conectadas por uma circulação vertical:
no térreo, a área sob os pilotis, no meio, uma rua elevada e no topo, um terraço. Le
Corbusier acreditava “que as pessoas precisam de espaços pequenos, bemplanejados e equipados com quartos de uso privado além de grandes espaços para
recreação e lazer.” (PEREIRA)
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Fotografia 2 – Unité d’habitation Marseille e parte de seu terraço – Le Corbusier
Fonte: Blake (1960)

Outro aspecto a ser considerado, no enfoque do espaço coletivo, é a autosuficiência da edificação: “A Unité d’Habitation Marseille evoca a imagem de um
grande transatlântico, referenciada por Le Corbusier desde Vers Une Architecture. O
bloco deveria se auto-alimentar, funcionando autonomamente, como um grande
navio. No terraço do edifício, as formas e os usos são muito semelhantes aos de um
convés de navio, e as chaminés impõem à silhueta do edifício a inconfundível
analogia.” (PEREIRA)
As obras, assim como o pensamento de Le Corbusier, muito representativos
para arquitetura brasileira, geraram um impacto inicial, pois, ao mesmo tempo que
divergiam das práticas vigentes durante o mesmo período, estimulavam novas
ideias.
No caso da capital federal, Rio de Janeiro, centro político, administrativo e
cultural hegemônico onde se valorizava o aprendizado artístico nos moldes
acadêmicos e também a arte tradicional que propunha a manifestação de
nacionalidade, o neocolonial, inspiração para uma série de obras públicas e de
alguns pavilhões projetados para a Exposição do Centenário no Rio de Janeiro em
1922, Lúcio Costa encontrou dificuldades ao tentar introduzir a arquitetura moderna.
Na cidade São Paulo, centro comercial e industrial, contagiada pela pluralidade
étnica, afinal, segundo Camargos (2002), dois terços da população era de imigrantes
naquele período, ocorreu, em 1922, a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal
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considerada, historicamente, como marco do Movimento Modernista no Brasil.
Foram organizados saraus de literatura e música e exposição de arquitetura,
escultura e pintura com a participação de um seleto grupo comandado por Oswald
de Andrade. Ainda neste momento, o conceito de moderno na arquitetura era
veiculado como uma variação do ecletismo, o neocolonial, declara Segawa (1999).
Relata, inclusive, que foram apresentados apenas desenhos e que a ausência de
obra arquitetônica evidenciava a imaterialidade do argumento arquitetônico.
Lembrando que a primeira casa considerada modernista no Brasil foi construída
entre 1927 e 28 por Gregori Warchavchik.
Bruand (1991) afirma que, procurando renovar a arquitetura brasileira, arquitetos
como Gregori Warchavchik, encontraram em Le Corbusier uma visão surpreendente
e polêmica, um discurso de fórmulas simples adotadas e justificadas por aqueles
que desejavam rejeitar o ornamento supérfluo.
O uso da área da última laje foi retomado de tempos em tempos para
aproveitamento deste espaço como um ambiente a mais, aumentando a área da
edificação, disponibilizando contato com o sol e a contemplação da vista e a
ampliação de áreas verdes. Atualmente, empreendedores imobiliários estão
novamente incorporando a idéia de uso deste espaço pelo morador como, por
exemplo, no edifício residencial Center Tower, no centro, ou mesmo em casas de
três dormitórios realizadas por investidor no bairro Jardim Aeroporto. Piscina,
churrasqueira e jardim, neles encontrados, intencionam promover o imóvel, criando
um diferencial. Encontra-se também uma larga utilização desta área em habitações
onde houve uma reforma após a ocupação, destinada a ampliar o espaço a novas
necessidades do proprietário ou locatário e a mais constante no tempo e espaço em
casas auto-construidas na periferia de São Paulo.
2.2 Terraço-jardim em São Paulo e Rio de Janeiro década de 20 a 50
No Brasil, a utilização do espaço da última laje, em edificações residenciais, de
classe média alta, como opção de área para o lazer, pode ser identificada em obras
como a casa Dr. Cândido da Silva (1930) de Gregori Warchavchik, em vários
edifícios de Artacho Jurado, como o condomínio Louvre (1952), em edifícios
comerciais como Edifício Conde Matarazzo do arquiteto italiano Marcelo Piacentini
(1938) e em edifícios públicos como o Ministério da Educação e Saúde (1936)
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concebido por uma parceria de seis arquitetos, entre os quais Lucio Costa, sob a
consultoria de Le Corbusier.
Por meio da realização de uma seleção de obras onde há a presença do terraçojardim, a seguir, de arquitetos representativos, que atuaram no Brasil, de 1920, início
da doutrina elaborada por Le Corbusier, segundo Bruand (1991), até a década de 50
pôde-se ter um panorama geral de como este espaço foi inserido na arquitetura, no
eixo São Paulo, Rio de Janeiro.
Adotou-se o critério de selecionar a data mais antiga, provável momento do
projeto estudado, em função da imprecisão da data das construções, pois, na época,
eram longos os períodos entre o projeto e o término da construção.
Bruand (1991) destaca também, que Gregori Warchavchik foi o responsável, em
1927, pelo projeto da primeira casa moderna em São Paulo, localizada na Rua
Santa Cruz, Vila Mariana, onde, porém, não foi possível adotar os cinco princípios
devido a limitações financeiras, e de disponibilidade de materiais e técnicas na
época; no caso específico do terraço-jardim este não foi realizado conforme
desejado graças à inexistência dos materiais de impermeabilização necessários.

[...] em São Paulo, o ano de 1929 foi caracterizado pela grande
independência de idéias no campo das construções. O jovem
arquiteto Warchavchik, que foi o primeiro a introduzir a nova
concepção arquitetural na América do Sul, construiu diversas casas.
Suas construções têm valor monumental e notável dadas as suas
plantas severas e linhas sóbrias. (FERRAZ, 1965, p. 76)
Gregori representa na história da arquitetura brasileira o mesmo
papel que Villa Lobos desempenha na história da música racional: o
papel de precursor. (FERRAZ, 1965, p. 104)

As dificuldades de mão de obra e tecnologias existentes não o desestimularam,
pois, alguns anos mais tarde, a experiência do terraço-jardim pode ser realizada na
Residência Dr. Cândido da Silva e na Residência Luiz da Silva Prado, ambas em
São Paulo, 1930, e na Residência Nordschild, em 1931, no Rio de Janeiro, ano em
que se torna sócio de Lúcio Costa (de 1931 a 1933). Em 1932, fruto desta parceria,
constrói a Residência Schwartz, com jardim no terraço elaborado por Roberto Burle
Marx, projeto de Lúcio Costa criador também da Residência Roman Borges, em
1934, onde se evidencia o mesmo princípio para a cobertura.
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Fotografia 3 – 1930 – Gregori Warchavchik – Residência de Cândido da Silva,
Rua Tomé de Souza, 997, Lapa, São Paulo.
Fonte: Ferraz (1965)

Na casa da Rua Bahia, parte da cobertura foi destinada a um terraço-jardim para
banhos de sol.

Fotografia 4 – 1930 – Gregori Warchavchik – Residência Luiz da Silva Prado, Rua Bahia,
114, Higienópolis, São Paulo.
Fonte: Ferraz (1965)
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Destaca-se, na última laje da residência Nordschild, a presença de terraço para
banhos de sol e ginástica com vista para o mar, incluindo projeto de armação de
toldo. Quando finalizada, foi aberta para visitas tendo recebido o arquiteto americano
Frank Lloyd Wright, que se encontrava no Brasil para o julgamento de um concurso,
que ficou muito impressionado com a casa, principalmente com os balanços das
varandas.

Fotografia 5 – 1931 – Gregori Warchavchik – Residência Nordschild, Rua Toneleiros, 138,
Copacabana, Rio de Janeiro.
Fonte: Ferraz (1965)

Na residência Schwartz, Burle Marx, autor do projeto de paisagismo, cria um
jardim com floreiras na cobertura deixando o ambiente menos árido.

Fotografia 6 – 1932 – Lúcio Costa – Residência Schwartz, Rua Raul Pompéia, Rio de
Janeiro.
Fonte: Costa (1995)

Na casa Roman Borges vê-se a influência de Le Corbusier na obra de Lúcio
Costa e a adoção do terraço-jardim.
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Fotografia 7 – 1934 – Lúcio Costa – Casa de Roman Borges, Rio de Janeiro.
Fonte: Bruand (1991)

Lucio Costa, contagiado pelos princípios de Le Corbusier, desde sua vinda ao
Brasil em 1929, encontrou muita resistência na adoção da arquitetura moderna pela
Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro apesar da incansável insistência em sua
defesa, em 1931, quando em sua direção.
Os estudantes de gerações posteriores não podem imaginar a
dificuldade que se encontrava nas escolas de arquitetura para
estudar a arquitetura moderna, para estudar Le Corbusier, Frank
Lloyd Wright. Via de regra, os professores, até 1945, aqui no Rio
como em São Paulo, recusavam taxativamente qualquer tendência
de alunos para o que chamavam de modernismo. Em muitos casos,
acusavam esta arquitetura de “arquitetura bolchevista”. O próprio
prédio do Ministério da Educação foi chamado de “arquitetura
bolchevista”. Havia uma resistência acadêmica muito forte, muito
rigorosa. (GRAEFF, 1987, p.274)

No mesmo período, o engenheiro Flávio de Carvalho, atuante defensor da nova
arquitetura e autor de projetos, em concursos, de grande impacto como: Palácio do
Governo de São Paulo, Farol de Colombo e Embaixada da Argentina, também não
obteve muito sucesso na sua investida sendo inclusive, neste último, desclassificado
por propor soluções diferentes das usuais. Em 1930 foi nomeado delegado
modernista para o IV Congresso Pan-americano de Arquitetos e chega a executar
sua primeira obra modernista, em 1933, nas alamedas Lorena e Ministro Rocha
Azevedo, um conjunto de dezessete casas para aluguel. Segawa (1999) conta que
certas novidades na planta criaram dificuldades para que fossem alugadas, apesar
das instruções contidas na publicidade impressa intitulada “modo de usar”. Verificase, neste projeto, a presença de terraço-jardim com estruturas diferenciadas, os
tapa-sóis destinados a colocação de cortinas coloridas de lona presas também no
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gradil, formando uma espécie de tenda, um abrigo. Sugeria, inclusive, que lá fossem
penduradas gaiolas para pássaros. Cavalcanti (2001) afirma que estas casas
apresentam alguns elementos de art-déco e certo flerte com a linguagem modernista
pré-corbusiana.

Fotografia 8 – 1933 – Flávio de Carvalho – Conjunto de casas, esquina Alameda Lorena
com Alameda Rocha Azevedo, Jardim Paulista, São Paulo.
Fonte: Costa (1995)

Retornando ao Brasil em 1936 a convite do Ministro da Educação e Saúde
Gustavo Capanema, Le Corbusier lidera uma equipe de arquitetos composta por
Lúcio Costa, Carlos Leão, Affonso Reidy, Jorge Moreira, Ernani Vasconcellos e
Oscar Niemeyer (ainda estudante da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro) no
projeto do edifício do Ministério da Educação e Saúde concluído em 1943. Segundo
Bruand (1991) sua contribuição foi de grande valia, sendo este edifício um marco da
transformação da arquitetura brasileira. Pode-se verificar nesta obra a presença do
terraço-jardim na laje acima da sobreloja, na altura do segundo pavimento e na
última laje onde divide espaço com a caixa d’água e a casa de máquinas.
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Fotografia 9 – 1943 – Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro.
Fonte: Bruand (1991)

Fotografia 10 – Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro.
Fonte: Carioca (2009)

A fascinação pelas ideias do arquiteto Le Corbusier veio da liberação da
edificação do contato com o solo, colocando-a sobre pilotis, evitando a umidade e
permitindo a transformação deste local em espaço público, criando, associada à
cobertura terraço-jardim, um duplo benefício, jardim embaixo e em cima da
construção, para os usuários da edificação.
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[…] the garden under the house and the garden on top of the house
and its double benefit – a sufficient explanation for the fascination it
exerted in that period […] (VOGT, 1998, p.8)
La Maison sur pilotis. La Maison s’enfonçait dans le sol : locâux
obscures et souvent humides. Le ciment armé nous donne les pilotis.
La maison est en l’air, loin du sol ; le jardin passe sous la maison, le
jardin est aussi sur la maison, sur le toit.(VOGT, 1998, p.6)

Idéias inovadoras, ousadas a ponto de ceder o espaço do térreo para uso
comum deixando para a cobertura o papel de área de lazer para o uso privado,
podem não ser adotadas, por todos, de imediato.
A influência de Le Corbusier não se deu de maneira repentina, e sim
progressivamente, como o bem demonstrava a evolução das obras
“modernas” construídas ou projetadas no Rio de Janeiro. (BRUAND,
1991, p. 74)

Outros fatores que contribuíram para a introdução destes ideais de Le Corbusier
foram algumas mudanças no meio, a disponibilidade de tecnologia e oportunidades,
que acarretam em novos focos: industrialização em contraponto com o trabalho
manual, artesanal, como ocorreu na cidade de São Paulo.
A cidade de São Paulo no período entre 1940 e 1950 já apresenta
um perfil industrial atualizado, consolidando-se como maior parque
industrial da América do Sul. Como advento da Segunda Guerra
Mundial (1939-1945), o crescimento da cidade acelera-se, a partir do
aumento da industrialização para promover um mercado interno e
para exportação. (ALBA, 2004, p. 56)

Ocorreram, na década de 40, mudanças significativas para a atualização da
arquitetura. Neste período, segundo Alba (2004), houve a imigração de arquitetos
comprometidos com o Movimento Modernista como o polonês Lucjan Korngold e,
em 1947, a criação da primeira faculdade de arquitetura, Mackenzie, e o primeiro
museu de arte de São Paulo, MASP, o qual teve a organização de seu espaço
cultural realizado pelo casal Lina Bo e Pietro Maria Bardi e a separação do curso de
arquitetura do de engenharia, na Escola Politécnica, em 1948, sendo fundada a
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Durante o período deste cenário de intercambio artístico e cultural e de
valorização da arquitetura, Jorge Moreira, arquiteto adepto de Le Corbusier, desde
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sua experiência como participante do grupo criador do projeto do Ministério da
Educação e Saúde, valorizava a funcionalidade da arquitetura, e, segundo
Cavalcanti (2001), defendia a tropicalização dos princípios, de seu mestre francosuíço, aplicados em 1946 na casa Antônio Ceppas, destacando-se nesta um
generoso terraço superior. Até este momento, nota-se, no âmbito residencial, a
utilização restrita do terraço-jardim em edifícios unifamiliares.

Fotografia 11 – 1946 – Jorge Moreira – Casa de Antônio Ceppas, Rio de Janeiro.
Fonte: Bruand (1991)

Os arranha-céus, construídos até então, apresentavam, invariavelmente, salvo
alguns casos, uma tipologia de plantas que não satisfazia a classe média alta à qual
eram destinados. Este público acostumado aos benefícios de morar em residências
com jardins receava este novo modo de vida em um edifício, em altura, acreditando
estimular a promiscuidade, relata Segawa (1999).
Neste ínterim, um construtor, denominado Artacho Jurado, acostumado a lançar
empreendimentos imobiliários de casas pela sua construtora passa a elaborar
edifícios residenciais, atendendo a demanda de verticalização e adotando soluções
de forma muito particular.
Filho de imigrantes espanhóis, ele realizou seus estudos de curso primário em
casa, conforme a vontade de seu pai, anarquista, que, depois de saber que seu filho,
juntamente com seus irmãos, haviam feito juramento à bandeira, o retirou da escola.
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No início de sua carreira profissional, Artacho foi para o Rio de Janeiro trabalhar
como letrista em feiras fazendo placas e faixas e chegou a projetar pequenos
estandes e posteriormente foi responsável pela montagem da feira do Centenário
em Santos, em 1939, e a I Feira Nacional de Indústrias de São Paulo, em 1940. A
experiência adquirida em publicidade e marketing promocional foi de extrema
importância para seus futuros trabalhos.
Por não ter diploma de curso superior, contou com a ajuda de engenheiros para
assinar seus projetos e assumir a responsabilidade técnica. Chegou a sofrer
advertências do CREA, por seu nome aparecer na placa da obra com uma letra
maior do que a do responsável, não estando de acordo com a norma vigente.
A sua habilidade para o marketing, conta Franco (2008), provocava os arquitetos
do período, incomodados pela sua presença marcante e seu atrevimento, afinal, ele
não era um arquiteto ou engenheiro. Para piorar, suas obras eram realizadas em
regiões nobres como Centro, Higienópolis e região da Paulista, de grande
visibilidade. “Que audácia!” desabafou o arquiteto Eduardo Corona em texto
publicado na revista Acrópole de fevereiro de 1958 chamando seus edifícios de
aberrações. Neste mesmo artigo conta, inconformado, a divulgação das afirmações
do arquiteto americano John R. Fugard, chefe da delegação de norte-americanos,
deixada por escrito no livro de visitas: “ ...o mais fabuloso exemplo da arquitetura
moderna” e completa “... em nossas peregrinações pelo mundo, jamais vimos coisa
melhor...” referindo-se ao edifício Bretagne. Corona se ressente da ignorância do
americano referente a obras relevantes da época como o Edifício Esther de Álvaro
Vital Brasil e Ademar Marinho, o Hospital do Câncer e o cinema Ipiranga de Rino
Levi, o edifício Três Marias de Abelardo de Souza, o Edifício Mara de Eduardo
Kneese de Mello, o edifício Eiffel de Oscar Niemeyer, os edifícios do arquiteto Franz
Heep e as obras do Parque Ibirapuera dos arquitetos Oscar Niemeyer, Hélio Uchôa,
Zenon Lotufo e Eduardo Kneese de Mello e diz que ele caiu no “conto dos pilotis”.
Enquanto os arquitetos conterrâneos pregavam a criação de uma arquitetura
brasileira, segundo Corona, Artacho Jurado desprezava as marcas da identidade
nacional.
Em contraponto, Cristiano Stockler das Neves, arquiteto, elogiou-o no Diário da
Noite, de 27 de novembro de 1958:
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A Monções está, pois, de parabéns. Fez um edifício para o corpo e
também para o espírito, e não apenas uma máquina de morar, que o
materialismo inventou, que o mimetismo adotou e que o esnobismo
fomentou. (FRANCO, 2008, p. 81)

Após abandonar a promoção de feiras e exposições, iniciou na década de 40 a
construção de casas nas regiões de Vila Romana, Perdizes e Brooklin Paulista e os
primeiros exemplares de arranha-céus foram os edifícios Pacaembu, General Jardim
e Duque de Caxias, entre os anos de 1947 e 1948.

Fotografia 12 – 1947 – Artacho Jurado - Edifício General Jardim, Avenida Amaral Gurgel,
São Paulo.
Fonte: Franco (2008)

Os três edifícios representam uma experiência inicial, um ensaio com poucos
diferenciais se comparados aos futuros lançamentos. Ainda não apresentavam as
características de conforto, cor e o uso do térreo para o lazer.

Fotografia 13 – 1947 – Artacho Jurado – Edifício Duque de Caxias, Rua Barão de
Campinas, 243, São Paulo.
Fonte: Franco (2008)
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Todavia, já eram presentes os terraços-jardins com pergolados e em alguns
casos, como no do Edifício Pacaembu, um pavilhão, referência do seu tempo de
criação de estandes para feiras. Misturava características do Modernismo com
criações de estilo próprio.

Fotografia 14 – 1948 – Artacho Jurado – Edifício Pacaembu, São Paulo.
Fonte: Franco (2008)

Neste mesmo período, no pós-guerra, Le Corbusier projetou o significativo
conjunto de apartamentos para famílias desabrigadas, nos subúrbios de Marselha,
construído entre 1946 e 1952, no qual foram dedicadas ao terraço-jardim diversas
atividades, dentre elas, uma pista de atletismo de 300 metros.
O terraço é uma grande praça cercada de um alto parapeito e repleta
de elementos intensamente esculturais – grandes chaminés cônicas
através das quais se faz a exaustão do ar no edifício, estruturas
abobadadas que abrigam um ginásio, uma montanha de cimento
cheia de túneis e cavernas para as crianças brincarem, uma escola
maternal, uma piscina, um restaurante, uma fila de bancos de
cimento curvos para as mães sentarem-se vigiando os filhos, uma
arrojada laje de cimento, de pé, livre e vertical para a projeção de
filmes à noite e um balcão de sacada em balanço (o único elemento
que perfura o alto parapeito) destinado a namorados que queiram
ficar ali sozinhos e apreciar o crepúsculo. (BLAKE, 1960, p. 127)

Em 1949, os pilotis são assumidos pela construtora Monções no Edifício Piauí
após descartar a adoção do uso comercial para o térreo, presente nos modelos
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iniciais. Com um programa arquitetônico novo, possuía, até mesmo, área ajardinada
na cobertura e um térreo destinado ao lazer e ao convívio social do condomínio. Não
podia ser diferente, afinal, localizado no bairro residencial de Higienópolis, comportar
as mesmas soluções projetadas para o centro seria um erro.
A preocupação em destinar um espaço para o lazer era importante, pois,
aplicava-se como instrumento de persuasão para incentivar o futuro morador a
deixar sua residência, térrea ou sobrado, e trocá-la pelo edifício. Também o conforto
tinha este caráter, deveria ser igual ou superior às luxuosas mansões sem onerar em
demasia o valor dos apartamentos.
Certa vez, em entrevista para o Diário de São Paulo, em 1953, justificou o fato
de suas realizações fugirem do tradicional com a seguinte reflexão ocorrida em um
aniversário: o luxuoso e confortabilíssimo apartamento de um amigo “tornou-se
diminuto ante o conglomerado de crianças. Comentavam sobre as insuficiências e
limitações dos apartamentos. Queixavam-se pela reclusão a que as crianças estão
sujeitas, como se vivessem em torres de marfim!”. A partir deste momento propôs
reunir os interesses comuns dos moradores criando salão de festas, jardins-deinverno, salão de recreio, sala de ginástica, solário, parque, dentre outros, todos
localizados no térreo ou na cobertura. Mesmo quando usava pilotis, no térreo, não o
deixava livre, ocupando-o com ambientes dispostos em salões definidos. Na
cobertura, dispunha também jardins e propunha a possibilidade de admiração da
vista.
Na época, o espaço coberto era de extrema importância, afinal, São Paulo,
como cidade da garoa enfrentava longos períodos de chuva no inverno e as crianças
não tinham onde ficar.
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Fotografia 15 – 1949 – Artacho Jurado – Edifícios Piauí e Sabará, São Paulo.
Fonte: Franco (2008)

No caso do edifício Cinderela localizou-se o salão de festas na cobertura com
terraço para um grande jardim, ao invés de no térreo.
A solução técnica que viabilizava a utilização desta área, impermeabilização com
piche pintado, não foi suficiente para conter as infiltrações que passaram a ser
constantes. Com isso, posteriormente, necessitou-se eliminar os jardins para
encerrar as goteiras.
Segundo Franco (2008) nos edifícios de Artacho utilizava-se este sistema de
impermeabilização, solução precária que inviabilizou ao longo do tempo a proposta
inicial de tetos-jardins devido às conseqüentes goteiras que importunavam os
moradores das unidades logo abaixo.
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Fotografia 16 – 1950 – Artacho Jurado – Edifício Cinderela, São Paulo.
Fonte: Franco (2008)

No edifício Viadutos organizou seus salões da seguinte forma: lojas no térreo,
área econômica, escritórios no primeiro pavimento e salão de festas na cobertura.
O objetivo era reduzir ou eliminar o condomínio e estes ambientes davam
recurso para isto. Outra proposta, a inserção de um grande suporte, na cobertura,
para

a

instalação

de

anúncios

publicitários

deixa

claros

seus

objetivos

mercadológicos, define Franco (2008).

Fotografia 17 – 1951 – Artacho Jurado – Edifício Viadutos, Praça General Craveiro Lopes,
19, São Paulo.
Fonte: Franco (2008)

Tanto o edifício Viadutos como o edifício Planalto possuíam apartamentos de
vários tamanhos e plantas flexíveis que podiam ser modificadas na hora da compra.
Em ambos adotou-se o uso da cor como influência da arquitetura carioca, mais
alegre que a de São Paulo.
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Projetou-se para o edifício Planalto, no 25°andar, salão de esportes, sala de
reuniões e terraço descoberto e no 26°andar, playground, terraço coberto e mais um
terraço descoberto.

Fotografia 18 – 1951 – Artacho Jurado - Edifício Planalto, São Paulo.
Fonte: Franco (2008)

Lançados em épocas diferentes, os edifícios Parque das Hortênsias e parque
das

Acácias,

em

Higienópolis,

apresentam

terraço-jardim

com

marquises

sustentadas por pilares em “V”.

Fotografia 19 – 1951 – Artacho Jurado - Edifícios Parque das Hortências e Parque das
Acácias, Avenida Angélica, 1106 e Avenida Higienópolis, 578, respectivamente, São Paulo.
Fonte: Franco (2008)

Adotou-se a planta em “L” no edifício Saint Honoré, uma inovação nos seus
empreendimentos quanto à implantação. Com boa insolação, jardins, lago, piscina e,
na cobertura, salão de festas e jardim-suspenso.
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Fotografia 20 – 1952 – Artacho Jurado – Edifício Saint Honoré, Avenida Paulista, 1195, São
Paulo.
Fonte: Franco (2008)

Utilizando a mesma forma do edifício Saint Honoré, em “L”, o edifício Bretagne
abraça um pátio interno com jardim tropical. Neste projeto, a preocupação com o
lazer foi tamanha que, segundo Franco (2008), alguns clientes fizeram objeções
dizendo que parecia um clube com piscinas, salão de chá, salões de estar, sala de
música, bar americano, sala de televisão, playground, salão de brinquedos, terraço,
salão de beauté, dentre outros, e, se ali morassem, os filhos não iriam estudar. Para
a cobertura, como de costume, o roof-garden.

Fotografia 21 – 1952 – Artacho Jurado – Edifício Bretagne, Avenida Higienópolis, 938, São
Paulo.
Fonte: Franco (2008)
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O conjunto dos edifícios Louvre, frente, e Pedro Américo, fundos, mais um
lançamento da construtora no centro de São Paulo, dedicou o térreo e o mezanino
para área comercial devido à sua localização. Artacho, considerando ainda, de
extrema importância, a área de lazer, inseriu uma piscina e um playground
subdimensionados na cobertura.

Fotografia 22 – 1954 – Artacho Jurado - Edifício Louvre e Edifício Pedro Américo, Avenida
São Luís, 192, São Paulo.
Fonte: Franco (2008)

Mostrando uma preocupação crescente com o mercado, o idealizador Artacho
Jurado da construtora Monções procurou diferenciais levando-o a adotar
características da nova arquitetura a seu modo resultando na combinação de área
de uso coletivo (lazer ou comércio) na base e no topo da edificação.
Os arquitetos modernistas, por sua vez, realizaram projetos com terraço-jardim
com a intenção de propiciar, ao proprietário do imóvel, uma área de lazer, a idéia de
duplo benefício, jardim embaixo e em cima da edificação. O uso frequentemente
programado para este local, em residências unifamiliares, era de solário com a
presença ou não de jardim e, sendo um espaço livre, permitia a eventual adoção de
outros usos necessários criados pelos proprietários.
Em edifícios residenciais as propostas realizadas pela construtora foram para
um uso coletivo tendo, além do solário, a presença de salão de festas, parquinho e
piscina. Ele também intencionou, com esta área, oferecer o mesmo conforto de uma
casa, um espaço para o lazer, a convivência em grupo, como meio de persuadir, o
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morador do edifício, de que possuía um lar equivalente ou melhor que uma
residência unifamiliar.
Neste contexto, o terraço-jardim de ontem, referência criada a partir das
possibilidades da nova técnica construtiva, sugeriu o uso do espaço da última laje
como mais uma opção de contato com a área externa, tanto de forma privada
(Warchavchik), quanto coletiva (Artacho). Propôs, inclusive, recobrar na cobertura,
com valor de quinta fachada, a área coletiva retirada do térreo, transformado em
área pública por meio da disposição de pilotis.
2.3 A relação entre cobertura e Quinta Fachada
Para esclarecer se há uma relação do uso da cobertura com a denominação
quinta fachada procurou-se averiguar as formas em que o termo vem sendo utilizado
no meio da arquitetura e engenharia, em trabalhos acadêmicos nacionais e
internacionais, além do próprio dicionário. Nele aparece apenas o termo fachada,
sobre a qual nota-se duas características, a de que pode ser qualquer uma das
faces de um edifício e que se distingue por seu tratamento arquitetônico.
Qualquer das faces dum edifício, de modo geral a da frente; ...
Fachada lateral. Arquit. A que se volta para casa, edifício ou lote ao
lado. Fachada posterior. Arquit. A que está voltada para o quintal
dos fundos. Fachada principal. Arquit. A que está voltada para o
logradouro público. (FERREIRA, 1999, p.871)
Fachada. Frente de um edifício ou qualquer uma de suas laterais
que dão para uma via ou espaço público, esp. aquelas que se
distinguem por seu tratamento arquitetônico. (CHING, 1999, p.83)

O arquiteto Carlos Ott (2000) ao projetar o prédio comercial, Edifício Libertad
Plaza Buenos Aires, em Buenos Aires, para evitar a ocupação da parte superior da
construção com painéis publicitários, muito comuns na avenida, tratou o coroamento
como uma "quinta fachada" e integrou-a a paisagem urbana.
A “sensibilidade para o sentido da escala do edifício na paisagem, no lugar e no
urbano” (BRUNA; ZEIN; CORADIN, 2011, p.6) também foi trabalhada pelo arquiteto
Emilio Duhart que, ao escrever o memorial de apresentação do anteprojeto do
edifício Cepal, em Santiago, Chile, destaca ainda o valor dado, ao local, de uma
quinta fachada.
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Por sua periferia e por seus terraços – que arrematam o conjunto
com o valor de uma quinta fachada, muito visível desde os cerros
vizinhos – o edifício participa plenamente do espaço geográfico
circundante e do céu de Santiago. (MONTEALEGRE KLENNER,
1994, pg. 88 apud BRUNA; ZEIN; CORADIN, 2011, p.6)

A valorização do plano superior do edifício como conceito de quinta fachada foi
igualmente explorada por Collares ao definir o que vem a ser o exoesqueleto no
modernismo brasileiro nas décadas de 40 e 50.
As estruturas da cobertura são por vezes continuidade dos pilares,
funcionando como pórticos; em outras são vigas apoiadas. Sempre,
de uma forma ou de outra, valorizando o plano superior do edifício,
como uma quinta fachada. (COLLARES, 2003, p.15)

Nas colocações até aqui abordadas, observa-se a relação entre o tratamento da
cobertura e o urbano. Macías (2003), ao falar sobre a restauração arquitetônica do
Templo de San Martín de Valladolid, esclarece esta relação ao se referir à quinta
fachada como sendo a planta da cobertura com relação à sua identidade formal e
assim percebida no conjunto urbano.
La quinta fachada (la planta de cubiertas en relación a su identidad
formal y así percebida en el conjunto urbano). (MACÍAS, 2003, p.28)

Tratar como uma quinta fachada faz parte de se ter uma visão sistêmica, uma
visão do todo e das partes, de organização espacial, de forma e de entorno.
[...] identidade formal de uma obra depende da presença de uma
estrutura formal que defina sua organização espacial e as relações
com o seu entorno. (MAHFUZ, 2004, p.8)

No entanto, Ruth Zein (2005) enfatiza o caráter funcional-decorativo ao
descrever as principais características das elevações da arquitetura paulista
brutalista, compartilhadas e expandidas pela “escola” paulista brutalista. Elas
possuíam “frequente opção pela iluminação natural zenital complementar ou
exclusiva, podendo-se considerar as coberturas como uma quinta fachada; aposição
de elementos complementares de caráter funcional-decorativo, como sheds,
gárgulas, buzinotes, vigas-calha, canhões de luz, etc, realizados quase sempre em
concreto aparente.” (ZEIN, 2005, p.17)

49

Neste mesmo raciocínio, Simões (1998), ao defender o uso das coberturas de
cobre devido ao seu bom desempenho e a seus aspectos econômicos, enfatiza o
seu destaque, de ser um ponto de referência na paisagem urbana e, assim, esta
maneira de cobrir, que deve também possuir uma “simbologia cultural”, caracteriza
dignamente a quinta fachada dos edifícios. Destaca que as coberturas de cobre, ao
dar ênfase ao coroamento do edifício, inserem a “quinta fachada num processo
contínuo de enriquecimento e valorização dos edifícios”. (SIMÕES, 1998, p. 12)
O telhado verde também possui o caráter funcional-decorativo, aumenta o
espaço verde público e privado, proporciona um local de descanso e contribui com
baixo nível de ruído, dentre outras possibilidades.
Las cubiertas verdes, que ya abundan en muchas ciudades, han
podido multiplicar el espacio verde público y también el privado,
generando una especie de trama secundaria en altura. La quinta
fachada, que hasta hace poco era un conglomerado de máquinas de
ascensores, equipos de aire acondicionado y estanques de agua
potable, hoy pasa a convertirse en espacios de paz y descanso,
vistas despejadas y bajos niveles de ruido. (FELSENHARDT, 2009,
p.40)

Existem empresas de telhado verde que utilizam com frequência o termo quinta
fachada, este fato torna clara a afirmação de Krebs de que “o arquiteto relaciona o
uso de coberturas vivas com a concepção denominada, atualmente, como "quinta
fachada", uma concepção Modernista preconizada por Le Corbusier.”
Le Corbusier, em seu discurso, valorizava a cobertura, possuía uma visão
sistêmica, chegando, inclusive, a idealizar uma cidade para três milhões de
habitantes onde a organização espacial de cada edificação procurava relacionar
com o entorno, com o todo, com a organização espacial da cidade, e, a forma
participa desta relação, encontrada, por exemplo, na cidade-jardim “Alveolar”.
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Figura 3 – Um fragmento de loteamento “Alveolar” para cidades-jardins.
Fonte: Corbusier (2009)

Vê-se, até mesmo, a conotação de quinta fachada corbusiana referindo-se ao
terraço-jardim.
[...] a utilização do terraço-jardim, a quinta fachada corbusiana, que
se tornou um elemento central, quase místico da arquitetura moderna
para o sonho utópico da arquitetura de uma cidade no futuro, o
contenedor de uma paisagem idealizada, o refúgio [...] (POLIZZO,
2010, p. 94)

Diante destas afirmações entende-se que, para denominar a cobertura como
quinta fachada, esta deve ter valor, tratamento, se relacionar com o entorno, com a
organização espacial e formal do edifício.
Em artigo publicado no jornal “O Globo”, observa-se a relação edificação e
entorno e o comportamento referente ao espaço arquitetônico da cobertura.
O caso descrito refere-se ao Morro do Alemão que após receber um novo meio
de transporte, inaugurado, segundo Filgueiras (2012), em julho de 2011, o teleférico,
com 152 bondinhos, que percorrem 3,5 quilômetros de extensão, integrando
Bonsucesso à Fazendinha, no Rio de Janeiro, passou por transformações,
renovações das construções, principalmente dos locais mais vistos, destacando-se a
fachada superior.
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Fotografia 23 – 2012 – Complexo do Alemão, Rio de Janeiro – Gustavo Pellizzon
(fotógrafo).
Fonte: Filgueiras (2012)

As coberturas das casas do Morro do Alemão, agora em evidência após o
teleférico, passaram a ser vistas, assim como suas outras fachadas. Este fato
provocou a renovação de algumas habitações que receberam uma nova pintura,
com cores que a destacassem das demais, funcionando como uma forma de
localização da edificação, que assume uma identidade como, por exemplo, “o
terraço verde-amarelo”. Igualmente, as lajes de cobertura, reformadas, assumem um
importante papel, um lugar com cor, mobiliário e, por vezes, temática como o caso
da laje “rubro-negra”.

Fotografia 24 – 2012 – Laje “Rubro-negra” e Laje Playboy, Complexo do Alemão, Rio de
Janeiro – Gustavo Pellizzon (fotógrafo).
Fonte: Filgueiras (2012)

52

Nestes exemplos, vê-se a tentativa de tratar a laje, um espaço de uso, como
uma quinta fachada. Porém, esta é uma situação que nem sempre ocorre, ao de dar
valor para a cobertura, seja qual for sua tipologia, ou onde se localiza.
Ao fotografar algumas construções na periferia de São Paulo, tendo como foco
especificamente a laje de cobertura, pode-se ter uma amostra de casos comuns que
demonstram formas de ocupação deste espaço com tratamento ou não.

Fotografia 25 – Exemplos de lajes totalmente cobertas por telhados na periferia de São
Paulo.
Fonte: O autor

Fotografia 26 – Exemplos de lajes totalmente cobertas por telhados na periferia de São
Paulo.
Fonte: O autor

Os padrões vistos foram a da laje totalmente ou parcialmente coberta por
telhado além da descoberta.
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Fotografia 27 – Exemplos de lajes parcialmente cobertas por telhados na periferia de São
Paulo.
Fonte: O autor

Praticamente,

as

soluções

encontradas

representam

uma

mistura

de

necessidade e criatividade mais para o improviso do que para o planejamento ou a
visão do todo.

Fotografia 28 – Lajes de espera na periferia de São Paulo.
Fonte: O autor

A fotografia 28 exemplifica o caso da laje chamada “de espera”, a que é utilizada
enquanto aguarda a finalização da construção.
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Fotografia 29 – Empinando pipa em cima da laje na periferia de São Paulo.
Fonte: O autor

Por vezes, sem nenhuma segurança, há quem as use para empinar pipas,
fotografia 29.

Fotografia 30 – Lajes vistas à distância na periferia de São Paulo.
Fonte: O autor

Vistas à distância, a laje de espera e ou de uso, uma ampliação do espaço, tão
facilmente encontradas, fazem parte da história e da paisagem de São Paulo, do Rio
de Janeiro e de tantas outras localidades, porém, nem sempre, tratadas como uma
quinta fachada.
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3 LAJE – O PRINCÍPIO
As primeiras construções brasileiras, no período colonial, apresentavam o
telhado, geralmente com quatro águas e sem calhas, conforme Bruand (1991),
independentemente de sua forma construtiva, seja a taipa, o pau-a-pique, pedras,
adobe, madeira, tijolos, dentre outros. Comumente de cerâmica, o telhado inclinado
protegia a edificação com relação às intempéries e os largos beirais sombreavam a
construção diminuindo o calor além de impedir que a água da chuva umedecesse as
paredes.
A escolha dos materiais seguia o critério da disponibilidade, do acesso a
recursos naturais, a facilidade de transporte e o conhecimento apropriado pela
população para seu uso na construção. Lemos (1989) cita o exemplo da diferença
de materiais adotados, por exemplo, em São Paulo, onde a taipa de pilão foi muito
utilizada devido à existência de solo argiloso e na região litorânea onde se utilizou
pedra e cal disponíveis no local.
A construção com tijolos, por vezes importados, se expandiu, acredita Lemos
(1989) com o café, pois, era adequado às obras de beneficiamento deste produto
como a construção de aquedutos e muros de arrimo. Inicialmente com preço elevado
devido a sua pequena produção artesanal passou a ser cada vez mais requisitado
chegando a comprometer o andamento de algumas obras segundo Lemos (1989)
ainda no século XIX.
A produção dos materiais em caráter industrial permitiu sua popularização
graças ao preço, à disponibilidade e à qualidade.
À medida que a industrialização foi se expandindo, com a produção
cada vez mais diversificada de materiais de alta resistência e
durabilidade, e a preços cada vez mais convenientes, é evidente que
eles seriam descobertos e utilizados por populares. Entre os
primeiros materiais a ser utilizados estão o tijolo e a telha (WEIMER,
2005 p.273).

Em 1940, aproximadamente um terço da população do país residia em casas de
alvenaria e um reduzido número apresentava dois andares, o restante estava
familiarizado a condições de moradia semelhantes aos da favela quanto aos
materiais afirma Guimarães (1953).
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O Censo Demográfico de 1940 registrou, em todo o Brasil, 9.098.791
unidades prediais. Dentre estas, tão somente 32,17%, ou seja,"
2.926.807 eram de alvenaria. As construídas de madeira, nas quais
se incluíram as casas de taipa ou de sapé, representavam 65,21%
ou, em números absolutos, 5.933.173 unidades prediais.
Em relação ao número de pavimentos, havia 8.858.536 unidades
prediais de um só pavimento, isto é, 97,35% do total. (GUIMARÃES,
1953, p. 254)

Tabela 1 – Quantidade e tipos de construções no Brasil em 1940.
Fonte: GUIMARÃES (1953)

Nos anos 60, a taxação das olarias, a necessidade de serem instaladas em
grandes terrenos e a dificuldade de se manterem próximas às áreas mais
valorizadas dificultaram sua existência e, durante este período surge o incentivo
fiscal na fabricação de blocos de cimento, iniciando a expansão deste material.
No meio dos anos 60 olarias foram classificadas como 'indústria' e,
portanto sujeitas à taxação. Na mesma época, localizadas em áreas
extensas alcançadas pela expansão urbana, não conseguem
acompanhar o preço da terra. Também na mesma época, durante a
construção de Ilha Solteira, foi importado maquinário Besser dos
EUA para fabricação de blocos de cimento, com o incentivo de
isenção de IPI. Somando tudo, as olarias não sobreviveram.
(MAUTNER, 1991, p.146 )

Os fatores norteadores para a escolha dos materiais de construção utilizados
mais largamente na habitação popular eram a logística, o preço e o conhecimento
de seu manuseio.
Mas uma série de restrições orientam a escolha: o preço reduzido do
material básico, ele precisa estar disponível perto para evitar o
transporte oneroso, deve possibilitar compra parcelada com as
reservas de cada salário ou com o pequeno crédito do depósito
suburbano, verdadeiro BNHzinho popular; não pode requerer mais
de um indivíduo para sua manipulação e, finalmente, não deve exigir
nenhuma técnica especial no seu emprego. É evidente que todas
estas limitações se resumem na estreita margem econômica que
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envolve o operário. A vinculação, portanto de tais e tais materiais à
casa popular, não é questão de gosto, higiene, estabilidade ou
conforto: é resultado de baixo nível do consumo permitido por seu
salário (FERRO, 1979, p.5).

Da mesma maneira, a forma construtiva selecionada eram aquelas já
apropriadas, conhecidas e que não exigiam equipamentos e operários.
O operário ao escolher a forma construtiva “recorre ao que já foi
largamente provado no local, adaptando somente a raquítica técnica
aos materiais que pode obter”. Dispõe de tempo parcelado, não
emprega processo algum que exija trabalho continuado, ininterrupto,
mas aceita o velho modo que é apropriado á renovação completa,
em cada etapa da construção, o empilhar de tijolos. Desprovido de
qualquer meio de produção, é operário, recolhe a experiência feita
sem equipamento pouco mais complexo. Devendo contar somente
com ele próprio, sem qualquer folga para aprendizado reencontra
cada vez mais a mesma técnica pré-histórica. (FERRO, 1979, p.6).

Porém, o avanço na construção da laje só ocorreu após o surgimento da laje
pré-moldada produzida industrialmente, como exemplo significativo as lajes PREL,
representando um avanço para a construção, ao simplificar a obra.
A laje pré-fabricada, ao ser adotada na habitação popular, possibilitou novas
tipologias residenciais ao permitir a construção em diversos andares.
A disponibilidade de material industrializado, as políticas públicas da época e a
possibilidade de permanência no local, dentre outros fatores, intensificaram a
construção em alvenaria e concreto seja em lotes legalizados, clandestinos ou em
áreas invadidas, as favelas, esta, composta por um tipo de habitação de aspecto
rústico conhecida como casebres ou barracões, construídos principalmente com
folha de flandres, chapas zincadas e/ ou tábuas, por exemplo, conforme Guimarães
(1953).
O barraco construído por meio de reaproveitamento de materiais, cada vez
menos utilizado, também perdeu espaço para o sistema de alvenaria, tecnologia
agora apropriada pela mão de obra.
Em relação à morfologia, a casa favelada do ano de 2000 é
predominantemente de alvenaria, muitas vezes sobrado, servida por
energia elétrica (mais de 99%), água potável (próximo de 98%) e
coleta de lixo (mais 80% das unidades). É claro que persiste o
barraco de madeira, mas já não de forma predominante, como o que
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acontecia até 1987 (quando cerca da metade das unidades de
moradia eram de madeira). Mas o barraco já não domina a paisagem
favelada, agora cinzenta com o bloco de concreto nos pisos
inferiores e vermelha do tijolo baiano nos pisos superiores.
(PASTERNAK, 2001).

O fácil acesso aos materiais industrializados incentivou seu uso e estimulou o
surgimento de novas tipologias, soluções antes impensáveis como a construção de
vários andares, feita aos poucos gerando numa fase intermediária a laje de espera
do próximo pavimento.
Em nosso tempo, a utilização de materiais industriais se tornou
absolutamente corriqueira nas construções, clandestinas ou não, nas
periferias das cidades. Já se vai longe o tempo em que as favelas
eram somente construídas com sucatas. ...muitas construções com
estruturas de concreto armado, telhados de cimento-amianto ou de
alumínio, esquadrias pré-fabricadas, lajes impermeabilizadas,
paredes de tijolos industrializados, sempre á vista (WEIMER, p.275)

Figura 4 – Ilustração – Destaque da última laje usada para atividades.
Fonte: Weimer (2005, p.274)

A partir deste momento vê-se o papel da laje pré-moldada que proporciona a
construção em andares, se necessário, em etapas, surgindo a laje de espera,
possível de ser utilizada enquanto aguarda a construção de mais um andar e, por
fim, a laje de cobertura que além de proteger a edificação também cria
possibilidades de usos.
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3.1

Concreto armado e o processo projetual
Os processos construtivos existentes no Brasil, antes do concreto armado, como

a taipa de pilão, o pau a pique, a alvenaria de tijolos, construções em pedra ou em
madeira variavam conforme a disponibilidade dos recursos naturais de cada região e
facilidade de transporte dos elementos construtivos além da apropriação do
conhecimento destas técnicas pela população local. Porém, todos estes sistemas
impunham limites que direcionavam a forma de conduzir o processo projetual e
conseqüentemente a tipologia da edificação. Os vãos verticais das aberturas, a
importância das paredes na sustentação da edificação, por vezes, espessa, assim
como a necessidade de muitas colunas ou arcos para permitir ambientes ou
aberturas maiores, os beirais que protegiam as paredes da água das chuvas
exemplificam questões norteadoras da arquitetura até então.
Claro que as restrições dos sistemas construtivos não refletiam apenas uma
realidade brasileira. A chegada do concreto armado trouxe maior liberdade para a
criação, para o projeto, tornando-se inclusive, a base do pensamento lógico dos
cinco princípios de Le Corbusier, que surgiram após a convivência com o “mestre da
construção de cimento armado” (BLAKE, 1960, p.20) Auguste Perret. Tendo
trabalhado com ele durante quinze meses, Le Corbusier assimilou sua obra, o
edifício de nove andares de cimento armado localizado na Rua Franklin, 22 bis,
Paris, que abrigava, no térreo, o escritório do engenheiro Perret. Durante este
período, impressionou-se com os finos pilares, base de apoio de toda estrutura, um
esqueleto onde a vedação não era estrutural e a existência, nos dois últimos
andares, de terraços, com caixas plantadas com choupos. O concreto reforçado
propiciava mais maleabilidade da construção e para o projeto, pois, permitia que a
edificação tivesse as paredes independentes da estrutura.
A partir deste conceito Le Corbusier propõe, em 1926, uma visão de concepção
arquitetônica propiciada por esta técnica: vãos livres no térreo obtidos com uso de
pilotis, terraço jardim na cobertura em substituição ao telhado tradicional, planta livre
onde a estrutura se concentra nos pilares e vigas e não mais na vedação e, por fim,
janelas horizontais e a fachada livre independente da estrutura.
Já, em 1927, Gregori Warchavchik, ciente dos cinco princípios de Le Corbusier,
tentou aplicá-los ao projetar a primeira casa modernista, em São Paulo, porém,
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utilizou-se de técnicas tradicionais, segundo Santos (2008), que relata ainda a
ocorrência de construções, na época, com técnicas mais arrojadas, e com soluções
espaciais mais inusitadas, mas, que não foram incluídos na história da arquitetura
moderna.
Além de Warchavchik, todo um grupo de arquitetos adeptos ao Movimento
Moderno utilizaram este material dando máxima importância às suas propriedades o
que se refletiu em uma maior liberdade e plasticidade na concepção da arquitetura.
Conforme Santos (2008), estes profissionais representavam a vanguarda da
produção de arquitetura até os anos 60 como é o caso de Lúcio Costa, que defende
a nova técnica ao discursar sobre a liberdade conferida ao jogo de cheios e vazios,
expressão do edifício.
Outro importante fator que interferiu no processo projetual foi a industrialização
de diversos elementos construtivos, dentre eles, a laje pré-fabricada, também
conhecida como laje Prel.
3.2

Lajes PREL
Fundada em 1948 por um francês e um italiano, a empresa de origem francesa

PREL S.A. Engenharia Indústria e Comércio, fabricante de lajes de tijolos furados de
cerâmica, pré-moldadas instalou-se na cidade de Jundiaí no bairro de Vila
Hortolândia (Informação verbal)2.
Localizada em uma região de brejo na avenida doutor Cândido Mojola, a fábrica
era composta por um conjunto de galpões e casas para os operários, algumas ainda
existentes, com apenas um andar e sem utilização da laje PREL na sua construção.
O primeiro tipo de laje fabricada pela empresa era de cerâmica, com dois ferros
de cada lado para fazer a armação. Depois passou a produzir a laje composta por
cerâmica e vigas de concreto pré-fabricadas, o sistema mais vendido. Outros
modelos de laje passaram a ser fabricados posteriormente como as lajes treliça e
painel treliçado.

2. Informação verbal obtida por entrevista com Sr. Roberto Pavezi Junior, proprietário das Lajes
Jundiaí, em outubro de 2011.
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Também conhecidas no canteiro como ‘lajes prél’, são constituídas
de vigotas pré-fabricadas que servem de fôrma e para conter da
armação. Entre as vigotas são colocados blocos cerâmicos com
diversas alturas, mas com largura constante em torno de 40 cm.
Esses blocos também têm a função de fôrma. Um concreto feito no
local é lançado para preencher as reentrâncias das lajes, criando
uma capa de aproximadamente 4 cm. A aderência entre o concreto
novo e o da vigota garante o comportamento de uma série de
nervuras em T, constituindo uma verdadeira laje nervurada por um
sistema misto entre peças pré-moldadas e moldadas. Uma das
características interessantes dessa solução é a diminuição do
volume de madeiramento usado nas fôrmas e no escoramento.
(ELOY; REBELLO; BÓRGEA, 2005)

A expansão das lajes PREL se deu por meio do trabalho de seus vários
representantes, que vendiam tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, e
pela falta de concorrentes, pois, possuía exclusividade de fabricação deste produto.
O sistema da laje prel passou a ser cada vez mais requisitado na construção de
edifícios de mais de um andar e, com o tempo, passou a ter também a função de
substituição do forro de madeira, tradicionalmente utilizado. Este caiu em desuso
após a década de oitenta momento em que coincidentemente houve um aumento
nas vendas deste produto segundo o Sr. Roberto Pavezi atual dono das Lajes
Jundiaí (Informação verbal)3.
No início dos anos setenta a fábrica passou por uma crise desencadeada por
questões pessoais que contaminaram a administração do negócio, impedindo-a de
cumprir compromissos financeiros e entrega de produtos. Nesta ocasião um de seus
representantes, Sr. Roberto Pavezi, tendo que atender a uma venda realizada pela
Construtora Antônio Costa referente a 2.000 casas construídas em Cumbica, e
vendo-se impossibilitado de entregar o pedido, negociou com as Lajes PREL uma
dívida ficando com o terreno da fábrica e algumas máquinas. Conseguiu assim
produzir as lajes encomendadas, dando início, em 1977, à empresa Lajes Jundiaí,
Artefatos de Cimento Pavezi LTDA.

3. Informação verbal obtida por entrevista com Sr. Roberto Pavezi Junior, proprietário das Lajes
Jundiaí, em outubro de 2011.
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Segundo entrevista com o Sr. Pavezi (Informação verbal)4 enquanto a Lajes
PREL existiu, ela teve exclusividade de produção o que lhe garantiu um mercado
sem concorrentes; mas após sua decadência surgiram vários fabricantes deste tipo
de laje.
Substituindo o sistema construtivo convencional, a laje PREL reduz o custo da
habitação, pois, dispensa o uso de formas de madeira e de escoras para sua
execução e admite uma fina camada de concreto reduzindo seu consumo de 12 cm
para 5 cm. Sendo de fácil transporte, pois é leve, não depende de equipamentos
especiais para o deslocamento do material e seu sistema simples proporciona
rapidez na montagem.
Nos últimos 20 anos, a laje prel foi a tecnologia construtiva que
trouxe os maiores benefícios à habitação popular no país. Substituiu
o sistema convencional, que exige o uso de fôrmas, pela instalação
de vigas, tijolos e apenas uma fina camada de concreto. O consumo
de concreto numa laje caiu de 12 cm para 5 cm. Foram dispensadas
as fôrmas e as escoras, economizando madeira. O custo da
habitação caiu em todo o Brasil. (JOHN apud CONCURSO ...,
2005).5

Estas características de economia e logística tornaram-na muito utilizada na
construção, popularizando-se também na auto construção na medida em que
economizava tanto tempo como dinheiro.
Elementos pré-fabricados leves não são desconhecidos da
construção popular. As lajes Volterrana e Prel são referências muito
próximas dessa possibilidade. Uma arquitetura simples, "de
catálogo", que traz também peças leves de fácil manuseio e rapidez
de montagem. São antigas técnicas e materiais para construir
pequenos e grandes vãos com painéis ou superfícies compostas de
lajotas ou tijolos cerâmicos cobertos com delgadas capas de
concreto
armado.
(ELOY;
REBELLO;
BÓRGEA,
2005)

4. Informação verbal obtida por entrevista com Sr. Roberto Pavezi Junior, proprietário das Lajes
Jundiaí, em outubro de 2011.
5. JOHN, V. apud CONCURSO, professor da Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo, coordenador para a América Latina do Holcim Awards.
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Assim como as Lajes PREL, as Lajes Volterrana, também sempre presentes,
tiveram sua fábrica instalada no bairro de Pirituba nos anos cinquenta segundo
Rocha [20--?]. Nos anos sessenta, conforme pesquisa da EAUFMG (Os anos 1960),
investiu em diversas propagandas nas revistas Acrópole, Arquiteto, Arquitetura IAB e
Dirigente Construtor onde destacava a otimização de tarefas e de tempo nas obras,
conquistados pela técnica e materiais oferecidos pela empresa.
Segundo, o uso das "Lajes Volterrana" (Acrópole, 1967, n.344, capa
interna), representando economia múltipla: redução de escoramento
e formas, economia de 70% na mão de obra, sem serviço de
armação, redução de prazo de execução, menor peso, maior
resistência, concretagem simultânea das instalações, isolação termo
acústica, variedade de dimensões. (APUD EAUFMG (Os anos 1960)

Houveram outros sistemas pré-fabricados, os elaborados por João Filgueiras
Lima, Lelé, tinham sua produção sempre ligada ao Estado e não ao mercado; os
executados por Joan Villà, desenvolvidos na Unicamp, foram pensados para o
canteiro de obras de forma artesanal e não para uma produção em escala industrial
como foi o ocorrido com as lajes PREL e Volterrana, no entanto, representam
buscas para a democratização da arquitetura.

64

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Apesar de ser uma formulação da arquitetura modernista feita há praticamente
100 anos, o uso da cobertura, sempre muito valorizada em ‘apartamentos de
cobertura’, ocorreu com predominância nas ‘lajes’ das casas autoconstruídas da
periferia.
A volta das lajes de cobertura nas discussões projetuais atuais do setor
imobiliário são propulsionadas por exigências extremamente contemporâneas: o
valor da terra, o custo do metro quadrado construído, a reconstituição do verde, a
segurança, dentre outros. Esta volta sinalizada por unidades com cobertura
oferecidas para classe média, em projetos de HIS, por empresas ‘verdes’... etc,
levou a:
1- aplicação de questionário teste para ajudar na construção do questionário de
levantamento de expectativas;
2- levantamento de expectativas atuais de uso da cobertura para verificar quais
são as atividades desejadas para esta área por meio de aplicação de questionário;
3- aplicação de questionário em duas edificações para avaliação das
expectativas do grupo específico de até 10 SM, conforme faixa salarial especificada
no programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) Entidades6;
4- APO nas duas edificações escolhidas comparando o espaço da cobertura
existente, o desejado e possíveis recomendações;
5- revisão bibliográfica referente ao uso do espaço da cobertura e às duas
edificações escolhidas.
Num primeiro momento, elaborou-se um questionário com vinte questões
relacionadas com o uso da cobertura, o qual foi aplicado no Edifício Riachuelo no
intuito de extrair informações sobre a percepção deste espaço e sua relação com os
usuários. Os dados obtidos revelaram, em grande parte, problemas sociais
constantemente lembrados pelos moradores, ficando os de arquitetura em segundo
plano demonstrando ser insuficiente para atingir o objetivo deste trabalho.
6. Informação retirada do Edital de Credenciamento N°002/10, Processo Geral N° 33.35.002 item
3.1 Público alvo e política de acesso.

65

Desta forma, foi necessário planejar um novo questionário contendo uma lista de
atividades/ espaços para serem selecionados pelos moradores propondo um
levantamento de expectativas o qual foi realizado em duas etapas. Na primeira ocorreu,
sem qualquer avaliação ou julgamento, a elaboração desta lista por meio da aplicação
do brain storm, técnica comumente utilizada na área de criatividade e inovação que
possibilita a obtenção de dados inéditos e indicadores de novos rumos para o objeto
pesquisado, com profissionais ligados à área da construção civil.
Na segunda etapa elaborou-se um questionário, composto dos dados obtidos na
etapa anterior, que foi aplicado a pessoas de diversos extratos sociais para indicar
preferências com relação às atividades e ambientes desejados, possíveis de serem
aplicados em condomínios residenciais e aceitos em uma utilização comum no espaço
da cobertura.
Na sequência observou-se em edificações citadas na revisão bibliográfica quais
foram os ambientes e atividades propostos na cobertura e as mudanças nela
realizadas comparando o projeto inicial e a forma como se encontra atualmente.
4.1 Aplicação do questionário teste
O questionário teste, Apêndice A, foi aplicado no edifício Riachuelo e procurou
obter informações sobre a relação dos moradores com o espaço da cobertura e as
áreas de lazer existentes no edifício. Composto por vinte questões abordou desde a
noção da existência do espaço da cobertura e as atividades que lá poderiam ser
realizadas até mesmo questões sobre regras, segurança ou conservação.
Como as perguntas foram feitas de forma ampla, não se pode efetuar a
tabulação de todos os dados, porém, evidenciaram-se algumas dificuldades
referentes ao uso desta área.
Realizou-se a entrevista com dez pessoas e, destas, 30% não sabiam da
existência do espaço, gráfico 1.
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Gráfico 1 – Saber ou não da existência do espaço da cobertura
Fonte: O autor

Apenas 40% do total de entrevistados usavam qualquer espaço de convivência
no condomínio, gráfico 2, e, somente 30% (do total) declararam usar o espaço da
cobertura e poucas vezes por ano, gráfico 3.

Gráfico 2 – Uso de qualquer espaço de convivência do edifício
Fonte: O autor
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Gráfico 3 – Uso do espaço da cobertura
Fonte: O autor

Os que não usam o espaço justificaram o fato por, ou não terem vontade de se
socializar, ou dificuldade devido à burocracia, ou valor cobrado, ou fato de viajar
sempre, ou devido ao arranjo espacial como o fato do elevador não chegar até a
cobertura, por exemplo.
As sugestões sobre as atividades que poderiam ser realizadas na cobertura
foram: salão de festas, dança, reuniões, churrasco, sala de leitura e artesanato.
Também identificaram algumas atividades que faltam como piscina, sala de
ginástica, área educativa para cursos, área de convivência e, uma pessoa propôs
alugar esta área para renda do condomínio.
Quando questionados sobre a conservação, 20% desconhecem se há
manutenção do local e, 30% acredita que não há manutenção, gráfico 4.
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Gráfico 4 – Manutenção da cobertura
Fonte: O autor

Sobre as melhorias para este espaço foram sugeridos: isolamento acústico,
reforma, tela para crianças e mais área coberta.
Quase todos, 90%, gráfico 5, sabem da existência de regras para sua utilização
como: não jogar latinha, limite de som, limite de horário, pagar uma taxa para
utilização, pegar a chave com o sindico, não levar garrafa de vidro e manter o
condomínio em dia. Porém nem todos conhecem todas estas regras, apenas uma a
três delas.

Gráfico 5 – Regras de uso do espaço da cobertura
Fonte: O autor
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A maioria, 70%, se sente seguro em utilizar o local, gráfico 6; 30% dos
moradores souberam de alguma ocorrência de uso indevido da área como jogar
latinha e administração indevida, gráfico 7.

Gráfico 6 – Sentimento de segurança ao usar o local
Fonte: O autor

Gráfico 7 – Uso indevido do local
Fonte: O autor

O uso deste espaço para secar roupas não foi aprovado por 90%, gráfico 8.
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Gráfico 8 – Uso da cobertura para secar roupas
Fonte: O autor

Metade dos moradores declararam que utilizariam esta área para fazer
churrasco, gráfico 9, e 30% fariam uma festa nele, gráfico 10.

Gráfico 9 – Uso da cobertura para fazer churrasco
Fonte: O autor

71

Gráfico 10 – Uso da cobertura para fazer uma festa
Fonte: O autor

Todos consideraram importante ter este espaço na cobertura e apresentaram
como motivos o fato de ser um local com mais privacidade e arejado do que seria no
térreo.
Considerando a situação de mudança, se fossem morar em outro local, 80%
gostariam de ter este espaço da cobertura, gráfico 11.

Gráfico 11 – Ter o espaço da cobertura em caso de mudança de endereço
Fonte: O autor
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Com relação aos moradores entrevistados do último e penúltimo andar, quatro
no total, houve uma pergunta específica sobre se a cobertura representava algum
incômodo para eles com relação a vibrações, sons, odores e visibilidade. As
reclamações relatadas foram sobre o som de pisadas, barulho em geral e o lixo,
muitas vezes jogado nas sacadas dos apartamentos.
4.2 Levantamento de expectativas
O foco deste trabalho é o uso das coberturas de edificações, que hoje ganha
nova relevância devido ao custo do terreno e do espaço construído, o que leva a um
melhor aproveitamento deles gerando a valorização do lugar da cobertura. Na luta
pelo espaço, as áreas verdes, abundantes no passado, perdem constantemente,
seu lugar para pavimentações e edificações, porém, em tempos de discussões sobre
sustentabilidade, ser recuperadas por meio da aplicação de tetos verdes. Também
questões como segurança e praticidade, por exemplo, levam condomínios a criar
áreas comuns que, algumas delas, podem vir a ser localizadas na cobertura.
Assim sendo, partiu-se de pesquisa bibliográfica onde foram estudadas
coberturas de edifícios residenciais, em que a laje plana propiciasse o uso deste
espaço. As projetadas pelos arquitetos modernistas seguiram os princípios de
integração entre moradia e natureza, e Corbusier, em particular, utilizou o terraçojardim como área de uso coletivo em edifícios residenciais.
Em São Paulo, as coberturas planejadas, pela construtora Monções, com um
enfoque mercadológico, propunham o uso coletivo deste espaço que possuía
ambientes como piscina, salão de festas e academia, dentre outros. As ocorridas em
autoconstruções abrigavam os usos não contemplados no(s) andar(es) inferior(es),
conforme as necessidades de seus habitantes, como, por exemplo, a localização da
lavanderia na cobertura ao invés do térreo, podendo ter um caráter permanente ou
temporário. Este último ocorre quando as coberturas são consideradas “laje de
espera”, ou seja, enquanto a laje espera a construção de mais um andar, ela
assume uma atividade temporária como a de uma lavanderia.
O tratamento como quinta fachada nem sempre ocorre nas coberturas. Ele
indica uma relação com o entorno principalmente quanto à visibilidade e, não está
necessariamente ligado ao uso, o qual é o enfoque deste trabalho.
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De início, para entender o lugar que ocupa a ideia da cobertura no imaginário
dos alunos do Mestrado Profissionalizante em Habitação do IPT, realizou-se uma
enquete sobre o que seria desejável, em uma cobertura, por meio de uma dinâmica
de brain storm, onde se determinou uma lista de quarenta e nove ambientes
sugeridos a serem localizados na cobertura. A necessidade desta lista surgiu após a
aplicação do questionário teste (feito no Edifício Riachuelo) que indicou uma grande
dificuldade dos participantes de sugerirem novos usos para o espaço, que não
fossem os já existentes na cobertura do edifício. Este fato acabou por engessar o
questionário teste e impossibilitar a extração de qualquer sugestão de atividades
diversas das já vivenciadas.
A partir desta lista de ambientes, Quadro 1, elaborou-se o Questionário nº 1,
Apêndice B, o qual foi aplicado, numa primeira etapa, a título de teste em trinta e
nove pessoas sendo que parte delas, 51%, eram profissionais da construção civil.
Parte dos questionários foi entregue em mãos e parte encaminhada por e-mail, mas,
sempre deixando a leitura dos tópicos e a interpretação do texto a cargo do
entrevistado para que a escolha dos ambientes ocorresse de forma individual e
particular.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
46
49

Restaurante
16 Salão de festa
31 Padaria
Teto verde
17 Buffet infantil
32 Teatro
Espaço de
18 Pet shop – passeio de 33 Esportes radicais
convivência indefinido
animais
(rapel)
Lavanderia
19 Orquidário
34 Salão de beleza
Observatório
20 Estufa
35 Sauna
(pássaros, estrelas...)
Academia
21 Quadra de esportes
36 Centro de convenções
Piscina
22 Churrasqueira
37 Auditório
Spa
23 Casa de shows
38 Cinema
Reciclagem
24 Atividades artísticas
39 Dança de salão
Cursos e treinamentos 25 Sala de musicas e
40 Salão de jogos
de capacitação
canto
(eletrônicos e não
profissional
eletrônicos)
Sala de internet
26 Jardim japonês
41 Pomar
Horta
27 Criação de animais
42 Biblioteca
Creche
28 Asilo
43 Espaço serviço
Alameda de serviço
29 Sala de bricolagem
44 Banco de tempo
Escritório virtual
30 Deposito
45 Espaço gourmet
Pista skate e kart
47 Meditação
48 Espaço ecumênico
Museu
Quadro 1 – Lista de ambientes obtidas por meio do brain storm.
Fonte: O autor
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Apesar de ter sido solicitada a escolha dos ambientes baseada em atividades
coletivas na cobertura de um prédio, sabe-se, que este dado, pode ter passado
desapercebido indicando, possivelmente, que as opções assinaladas são as
desejadas, porém, não necessariamente localizadas na cobertura e realizadas de
forma coletiva.
Mesmo não obtendo os dados de forma mais específica, os resultados apontam
os

ambientes desejados e os preferidos, dentre os sugeridos, em habitações

residenciais, por grupo de entrevistados divididos conforme a renda familiar.
Posteriormente, na segunda etapa, foco deste trabalho, este questionário foi
aplicado nos edifícios Riachuelo e Conjunto Kenkiti Shimomoto, em conjunto com a
avaliação pós ocupação, visando o mesmo objetivo: a identificação de ambientes e
atividades significativos para os moradores. Também foram observados seus dados
arquitetônicos, de entorno e histórico para contextualizar o estudo.
4.2.1 Aplicação de questionário – primeira etapa
Aplicou-se o questionário em trinta e nove pessoas (Apêndice B) sendo 51%
delas profissionais da área de arquitetura, engenharia e afins, para ouvir a opinião,
tanto de profissionais do ramo como do público em geral sobre os possíveis usos de
áreas comuns em edifícios. Nesta primeira etapa não houve seleção ou restrição
quanto ao local de moradia atual dos entrevistados.
O perfil dos entrevistados com relação ao seu poder aquisitivo, gráfico 12,
corresponde a 10% com renda familiar de 0 a 3 salários mínimos, 44% de 3 a 10
salários mínimos (SM), 15% de 10 a 20 SM, 10% de 20 a 30 SM, 15% de 30 a 40
SM, 5% de mais de 40 SM. A escolha de um público heterogêneo quanto à renda
familiar, demonstrou as diferentes necessidades para o uso da área comum, pois,
parece não haver consenso sobre seu uso em edifícios.
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Gráfico 12 – Poder aquisitivo dos entrevistados em salários mínimos.
Fonte: O autor

Sobre as respostas dos trinta e nove questionários foram elaborados gráficos
para auxiliar na interpretação dos dados com o enfoque qualitativo. Como eles
podem variar muito conforme o local, cultura, poder aquisitivo, por exemplo, o estudo
não se baseou em um mapeamento de uma população, ou seja, não foi quantitativo.
Assim sendo, o levantamento de expectativas realizado pode ser aplicado sempre
que se desejar questionar soluções e confrontar com os desejos dos usuários para
obtenção de uma arquitetura mais eficaz.
Quanto ao local de residência, gráfico 13, todos os entrevistados moram na
Região Metropolitana de São Paulo sendo que, 28% no centro, 28% na zona oeste,
21% na zona sul, 8% na zona leste, 5% na zona norte e 10% na Grande São Paulo.
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Gráfico 13 – Local de residência dos entrevistados.
Fonte: O autor

O questionário proposto não impediu o grupo entrevistado de fazer escolhas
multiplas proporcionando um cenário em que cada um poderia, na pergunta número
dois (Apêndice B), selecionar quantas alternativas quisesse e, na pergunta número
três, determinar três opções como sendo prioritárias. Este processo gerou resultados
expostos em porcentagem considerando a quantidade de vezes que a atividade ou
espaço foi lembrado por cada um dos participantes. Ou seja, se a academia foi
citada 51% das vezes, significa que 51% dos entrevistados escolheram a academia
como fazendo parte das expectativas.
Pode-se constatar no gráfico 14, as atividades ou espaços mais citados em
condomínios, destacando a academia com 51%, o teto verde com 44%, a piscina
com 41%, a horta com 38% e o salão de festas com 36%.
Alguns espaços sequer foram citados como sala de bricolagem, pista de skate e
kart e espaço ecumênico.
Solicitou-se também a escolha de três atividades ou espaços prioritários, gráfico
15, sendo os mais mencionados: a academia, selecionada por 36% dos
entrevistados, espaço de convivência indefinido e teto verde por 21% e jardim
japonês por 15%.
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Gráfico 14 – Espaços/ atividades mais citados por todos.
Fonte: O autor
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Gráfico 15 – Espaços/ atividades prioritários, grupo total.
Fonte: O autor
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Ao destacar as escolhas dos entrevistados de 0 a 10 SM, representando 54%
do todo, e grupo de interesse a ser detalhado neste trabalho por ser e o público alvo
atingido pelos programas habitacionais nacionais, percebe-se que as atividades
mais apontadas, gráfico 16, foram: academia com 52%, piscina e salão de beleza
com 48% e churrasqueira e salão de festas com 43%.
Comparando o grupo total dos entrevistados com os de 0 a 10 SM percebe-se
uma alteração parcial quanto à preferência de atividades. Das cinco mais citadas,
três permanecem as mesmas: academia, piscina e salão de festas e, as demais são:
teto verde, horta, salão de beleza e churrasqueira.
Quando questionados quanto à prioridade, o grupo de 0 a 10 SM foi orientado a
escolher três atividades ou espaços, gráfico 17, sendo os mais mencionados: a
academia, selecionada por 29% dos entrevistados, o jardim japonês e salão de
beleza por 19%, o cinema, a creche, o espaço gourmet, a horta e o salão de festas
por 14%.
Comparando as três atividades ou espaços prioritários entre o total de
entrevistados e o grupo de 0 a 10 SM, gráfico 15 e 17, permanecem como as mais
citadas: academia, jardim japonês, espaço gourmet, horta, salão de festas, salão de
beleza e, as demais são: espaço de convivência, teto verde, restaurante, cinema e
creche.
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Gráfico 16 – Espaços/ atividades mais citados dentre os entrevistados de 0 a 10 SM.
Fonte: O autor
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Gráfico 17 – Espaços/ atividades prioritários dentre os entrevistados de 0 a 10 SM.
Fonte: O autor
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Separou-se também o grupo de 10 a mais de 40 SM, gráfico 18, porque os
dados obtidos, relacionados a este grupo, podem vir a ser úteis para outros
trabalhos. Dentre as atividades ou espaços mais citados estão: teto verde com 61%
das citações, academia e horta com 50%, espaço de convivência com 39% e
lavanderia, observatório e piscina com 33%.
As atividades ou espaços prioritários no grupo de 10 a mais de 40 SM, gráfico
19, são academia, citada 44% das vezes, espaço de convivência e teto verde 33%,
restaurante e spa 17%.
As não mencionadas como prioridade foram: teatro, sauna, salão de jogos, sala
de internet, sala de bricolagem, quadra de esportes, pista de skate e kart, pet shop,
padaria, orquidário, museu, esportes radicais, espaço ecumênico, espaço de serviço,
cursos e treinamentos, criação de animais, creche, cinema, centro de convenções,
casa de shows, buffet infantil, banco de tempo, auditório, atividades artísticas, asilo,
alameda de serviços.
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Gráfico 18 – Espaços/ atividades mais citados dentre os entrevistados de 10 a mais de 40
SM.
Fonte: O autor
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Gráfico 19 – Espaços/ atividades prioritários dentre os entrevistados de 10 a mais de 40
SM.
Fonte: O autor
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Pensando numa melhor organização dos dados, eliminou-se, do grupo total, o
que se compreende como sendo apenas espaço, especificamente o depósito local
apenas de armazenagem de pertences, permanecendo as atividades. Também se
descartou aquelas que são inviáveis ou complexas de serem praticadas em
condomínios ou de difícil compreensão do que seriam realmente ou de viabilidade
questionável como esportes radicais, pista de skate e kart, criação de animais, por
exemplo.
Na sequência, as atividades foram agrupadas em três grandes grupos definidos
a seguir.
Espaço comercial – aquele independente administrativamente e que pode
gerar renda para o condomínio.
Espaço definido – corresponde a um espaço, organizado pelos moradores, que
possui um determinado uso e que impede a possibilidade de outros usos
concomitantes. Este grupo abrange o subgrupo de áreas verdes.
Espaço indefinido – corresponde a um espaço flexível, sem determinação de
um único uso fixo, permitindo usos concomitantes, porém, sempre organizado pelos
moradores.
O quadro 2 esclarece as atividades e seus respectivos grupos.
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Espaço comercial

Espaço definido

Espaço indefinido

Áreas verdes

alameda de serviços

 pomar (de pequeno
porte ou em vasos)
 horta
 estufa
 jardim japonês
 orquidário
 teto verde

atividades artísticas

auditório

academia

churrasqueira

buffet infantil

biblioteca

cinema

casa de shows

espaço gourmet

cursos e treinamentos

centro de convenções

espaço para anciãos (asilo)

dança de salão

escritório virtual – lan house

espaço para crianças
(creche)

doação de tempo (banco de
tempo)

museu

lavanderia

espaço de convivência

padaria

piscina

espaço ecumênico

pet shop - passeio de animais

quadra de esportes

meditação

restaurante

reciclagem

observatório

salão de beleza

sala de internet

sala de bricolagem

spa

sauna

sala de música e canto

teatro

salão de festas
salão de jogos

Total de atividades: 13

Total de atividades: 17

Total de atividades: 14

Quadro 2 – Classificação das atividades.
Fonte: O autor

Algumas atividades sofreram alteração do nome para melhor compreensão
deixando claro um enfoque mais viável como o caso de asilo e creche que
compreende um espaço para anciãos e crianças podendo ou não ter cuidadores e o
banco de tempo, alterado para doação de tempo focando o ato de o morador
contribuir com o seu tempo, por meio de um trabalho, não remunerado, em prol do
condomínio.
Criou-se Áreas verdes para agrupar as atividades externas de lazer e interação
com o verde e que podem variar conforme a população, mas, que necessitam de um
espaço definido. Nestes jardins suspensos, nem todas as plantas são viáveis,

87

somente aquelas famílias de plantas que possuem espécies de pequeno porte ou
que possam ser plantadas em vasos.
Percebe-se, no quadro 2 e gráfico 20, diferentes quantidades de atividades, de
cada grupo, geradas no brain storm, 30% referentes à espaços comerciais, 32% à
espaços indefinidos enfatizando a possibilidade de proporcionar várias atividades
concomitantes, ou seja, que possam ser realizadas no mesmo espaço, ao mesmo
tempo ou em horários ou dias diferentes e, em destaque, 39% à espaços definidos.

Gráfico 20 – Classificação das atividades – três grupos.
Fonte: O autor

Dos 39% referentes ao grupo de espaços definidos, parte é composta pelo grupo
de áreas verdes, 14%, onde se verifica o quão foram lembradas as atividades de
contato com a natureza e o quanto elas são representativas para este grupo, gráfico
21. Considerando este fato, apesar das áreas verdes não serem o principal objetivo
desta pesquisa sentiu-se a obrigação de demonstrar, também, gráficos com esta
área em destaque para que possam ser úteis para trabalhos futuros, pois, apesar de
ser de difícil implantação nos edifícios HIS, considerando aspectos como custo e
manutenção, poderia ser viabilizada por políticas públicas, cabendo um estudo mais
aprofundado sobre este assunto.
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Cabe aqui ressaltar que, mais que as áreas verdes, os espaços comerciais
foram bastante sugeridos, o que identifica a necessidade da proximidade destes
locais à habitação. Porém, para a instalação de espaços comerciais em edifícios
residenciais exige-se um estudo mais aprofundado da relação de espaços públicos e
privados e de áreas sociais, de serviço e íntima. Considerando estas questões
entende-se que há dificuldades para a implantação de espaços comerciais em HIS,
e, mesmo não sendo pertinente a este trabalho, sinaliza a preocupação e o desejo
da população.

Gráfico 21 – Classificação das atividades – representatividade das áreas verdes no
grupo de espaço definido.
Fonte: O autor

Esta classificação permite o agrupamento das atividades mais citadas e as
prioritárias facilitando a leitura e gerando resultados úteis para futuros projetos
auxiliando no planejamento do programa de necessidades, na setorização e na
escolha de atividades conforme o empreendimento.
Pretende-se, neste trabalho, o enfoque no grupo de 0 a 10 SM, para tanto,
seguem os gráficos separados por grupos deste perfil.
A quantidade de atividades mais citadas, gráfico 22 e 23, referentes à área
comercial foi treze, ao espaço definido, dezessete (seis destas, áreas verdes), e ao
espaço indefinido, quatorze.

89

Espaço indefinido

Espaço definido

Área comercial

Gráfico 22 – Classificação das atividades mais citadas, grupo de 0 a 10 SM
Espaço comercial, espaço definido e espaço indefinido.
Fonte: O autor
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Espaço indefinido
Área verde
Espaço definido
Área comercial

Gráfico 23 – Classificação das atividades mais citadas, grupo de 0 a 10 SM
Espaço comercial, espaço indefinido, espaço definido e áreas verdes.
Fonte: O autor
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A quantidade de atividades citadas como prioritárias, gráfico 24 e 25, referentes
à área comercial foram sete, ao espaço definido, treze (sendo cinco de áreas
verdes) e ao espaço indefinido, oito.
Espaço indefinido
Espaço definido
Área comercial

Gráfico 24 – Classificação das atividades prioritárias, grupo de 0 a 10 SM
Espaço comercial, espaço definido e espaço indefinido.
Fonte: O autor
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Espaço indefinido
Área verde
Espaço definido
Área comercial

Gráfico 25 – Classificação das atividades prioritárias, grupo de 0 a 10 SM
Espaço comercial, espaço definido, espaço indefinido, áreas verdes.
Fonte: O autor

Com este conjunto de informações pode-se concluir que parte das atividades
apontadas, espaço indefinido, podem ser realizadas num mesmo local gerando
otmização do mesmo.
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A proporção de espaços comerciais indicados evidencia a necessidade de
proximidade destes estabelecimentos à moradia podendo, dependendo do tipo de
empreendimento, serem instaladas no próprio condomínio como é o caso de
edifícios multifuncionais.
A proporção de áreas verdes lembradas mostra como os moradores vêem a
importância da presença deste local no condomínio.
Na segunda etapa, aplicação do Questionário nº 2, Apêndice C, foram feitos o
levantamento de expectativa e a Avaliação Pós Ocupação dos edifício Riachuelo e
Conjunto Kenkiti Shimomoto, onde foi realizado um novo grupo de entrevistas, com o
púbico-alvo HIS para validação dos resultados desta primeira etapa, sendo
ajustados os seguintes tópicos:
inclusão de alguns dados no questionário como: idade, sexo,
escolaridade, profissão;
retirada todas as atividades não lembradas;
retirada todas as opções inviáveis;
modificação de alguns termos para um maior esclarecimento como:
espaço de doação de tempo para o condomínio; espaço para anciãos e
espaço para crianças;
retirada das opções referentes às áreas comerciais.
Como os condomínios, objeto de estudo, tratam-se de HIS optou-se pela retirada
das opções referentes às áreas comerciais, do questionário, devido à complexidade
para sua viabilização.
4.3 Alteração do uso ao longo do tempo
Conforme o levantamento bibliográfico realizado, pôde-se encontrar algumas
atividades propostas, no espaço da cobertura, semelhantes às sugeridas no brain
storm como jardim, observatório, espaço de convivência indefinido, salão de festas e
piscina, no entanto, devido a fatores inerentes ao proprietário e às mudanças do
entorno, naturalmente, o uso deste local pode ser alterado, adaptando-se à nova
realidade, podendo ser, até mesmo, inutilizado.
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No caso do conjunto projetado por Flávio de Carvalho, esquina da Alameda
Lorena com Alameda Rocha Azevedo, onde curiosamente disponibilizou-se um
local, na cobertura, para tapa-sóis e para pendurar gaiolas para pássaros, ainda
restaram dois exemplares do conjunto sendo que um deles já bem descaracterizado
pelo apelo comercial da rua.

Conjunto habitacional para aluguel

Imóveis comerciais
O pintado de azul, à direita,
preservado e o de branco, à
esquerda, modificado.

Quadro 3 – Quadro comparativo do imóvel projetado por Flávio de Carvalho.
Fonte: O autor

O edifício Louvre e Pedro Américo de Artacho Jurado, o único, dentre os
relacionados na revisão, com piscina na cobertura, conserva as funções propostas
originalmente sendo que, no caso do playground houve uma adequação visando,
principalmente, uma amenização da sensação de insegurança com relação às
crianças, o que pode ser verificado também na aplicação de grades altas em todo o
contorno para proteção.
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Piscina conforme a original.
Aplicação do gradil, parte original, parte
inserido posteriormente.

Playground

em

uma

área

e

presença de gradil numa tentativa de maior
proteção

Quadro 4 – Quadro comparativo do imóvel projetado por Artacho Jurado.
Fonte: O autor

pequena
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5 APO - Avaliação pós ocupação da cobertura
Com o objetivo de fazer uma comparação entre o levantamento de expectativa
e o que já foi aplicado em edificações HIS no que tange ao uso da cobertura, foram
escolhidas duas edificações, edifício Riachuelo e Conjunto Kenkiti Shimomoto para
avaliação pós ocupação obedecendo ao seguinte critério: ter uma laje de cobertura
disponível para uso coletivo e social, determinado ou não, possibilitando a execução
de atividades diversas e possuir um projeto arquitetônico que incentivasse o uso
deste espaço, ainda que indeterminado.
Na elaboração do Questionário nº 2, Apêndice C, para a avaliação foram
identificados, previamente, os grupos e interesses divergentes: a construtora, os
agentes promotores de moradia, o autor do projeto, o síndico, os moradores do
edifício e os moradores do andar logo abaixo da cobertura.
Considerou-se o enfoque na funcionalidade deste local proposto em projeto, o
partido do autor e o uso pelos moradores.
As construtoras e os agentes promotores de moradia foram excluídos das
entrevistas partindo do princípio de que se em algumas oportunidades eles
decidiram executar um edifício com um espaço na cobertura para o uso coletivo
pressupõe-se que o projeto justificava-se tecnológica e economicamente.
As questões a serem respondidas referem-se à forma como este local tem sido
aproveitado pela população do edifício e com que frequência, a eficácia e eficiência
de sua utilização e em que momentos tem sido utilizado.
Por meio de um questionário aplicado aos moradores procurou-se identificar
possibilidades e tipos de usos da cobertura para atividades.
Foram avaliados os aspectos: conhecimento dos moradores da existência de um
espaço utilizável na última laje, atividades originalmente propostas para esta área,
atividades executadas no local, atividades possivelmente aceitas, freqüência de uso,
manutenção, segurança.
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5.1 “Retrofit” – Edifício Riachuelo
O edifício Riachuelo, localizado na esquina da Rua Riachuelo com a Avenida 23
de Maio foi construído na década de 1940 para uso de comércio e serviços. Entre os
anos de 1944 e 1978 na parte inferior do edifício localizou-se a Associação dos
Empregados do Comércio de São Paulo e posteriormente, uma escola de
contabilidade. Nos demais pavimentos havia escritórios que foram comercializados.
Após a saída do escritório de contabilidade o edifício ficou vazio e, chegou a ser
“ocupado três vezes pelos movimentos sociais de moradia” (FRANCO, [2010?]).
Declarado como imóvel de interesse histórico pelo COMPRESP – Conselho
Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade
de São Paulo, pois, possuía típicos traços da arquitetura modernista e sua estrutura
estava em excelente estado de conservação apesar da aparência externa
degradada, foi reabilitado pela PMSP.

Fotografia 31 - Vistas edifício Riachuelo antes da reforma.
Fonte: Sonia Gouveia, 2004.
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A reabilitação do edifício Riachuelo, concluída em 2008 segundo o Relatório da
Diretoria, publicação da COHAB SP (2008) referente à produção habitacional, um
dos objetos de estudo deste trabalho, deu-se no programa PROCENTRO, “Morar no
centro”, sendo a SP URBANISMO a executora, que defende a moradia em áreas
centrais para uma configuração sócio-espacial mais justa e sustentável tendo como
um dos focos a utilização de imóveis vazios ou subutilizados por meio da reforma
dos mesmos.
Morar no Centro
Recuperação e requalificação de edifícios que se encontram vazios,
subutilizados e degradados, para uso residencial, destinados a
famílias com renda entre 0 e 6 salários mínimos; implementação de
ações de melhoria ambiental no Perímetro de Reabilitação Integrada
do Habitat (PRIH -Luz), visando à melhoria do habitat urbano.
(PROCENTRO, 2012)

Como seu uso original era comercial foi necessário um retrofit7 da edificação
para adaptá-la a uma nova função: habitação social, abrigando atualmente 120
domicílios.
O projeto de reabilitação8, a transformação do Edifício Riachuelo de comercial
em HIS, portanto, residencial, foi realizado pelo escritório do Arquiteto Paulo Bruna e
a construção pela Tarumã engenharia por meio do PAR – Programa de
Arrendamento Residencial da COHAB-SP.
A decisão de fazer o retrofit ao invés da demolição do imóvel foi reforçada
também devido à redução do coeficiente de aproveitamento de 16 para 4.
7.O termo em Inglês Retrofit significa, conforme Campos (2010), “reforma” no sentido de customizar,
adaptar e melhorar os equipamentos, conforto e possibilidades de uso de um antigo edifício. Segundo Jesus
(2008) é “a troca ou substituição de componentes ou subsistemas específicos de um edifício que se tornam
inadequados ou obsoletos, seja pelo passar do tempo, ou em função da evolução tecnológica ou de novas
necessidades dos usuários”.
8. Define Jesus (2008), o termo reabilitação de edifícios como sendo “uma ação que pode envolver
atividades de restauro, manutenção, alteração, retrofit, reparo ou reforma visando dotar o edifício de atributos
econômicos ou funcionais equivalentes aos exigidos a um edifício novo para o mesmo fim”.

99

O partido respeitou a lógica da composição original, pois, sendo um edifício
construído na década de 40, período de escassez de aço (material de alto custo
importado dos Estados Unidos), tinha como parte de sua estrutura, as sólidas
paredes de alvenaria de tijolos que separavam as diversas salas de escritórios. Este
fator transformou-se em uma determinante: as paredes deveriam ser mantidas e
cada escritório transformou-se num apartamento de até dois dormitórios, com áreas
entre 46 e 52m² permitindo a acomodação de 120 unidades, 8 ou 9 apartamentos
por andar, em média. Também com o intuito de não sobrecarregar a estrutura, as
divisões internas foram executadas em alvenaria leve.
Como, no projeto original, os banheiros das salas comerciais se localizavam nas
extremidades dos corredores, foi preciso adotar a construção de uma parede
hidráulica dentro de cada apartamento e a ela seriam agregados, cozinha, banheiro
e lavanderia. Para o acréscimo destes novos ambientes, dada à idade do edifício, foi
necessária a renovação dos sistemas hidráulico e elétrico. Foram criados shafts,
para cada unidade, no corredor, proporcionando fácil acesso para manutenção, e
espaço para o gás de cozinha.
O tombamento da fachada implicou na preservação de seus elementos como
balcões, portas e janelas externas.
5.1.1 Projeto de “Retrofit” do edifício Riachuelo
Considerou-se para a concepção do projeto do Paulo Bruna a entrada principal
pela Rua Riachuelo, na altura do terceiro andar, ao invés de pela Avenida 23 de
Maio. Este acesso permanece fechado até o momento, sem uma definição do uso a
ser adotado apesar de exaustivas sugestões do arquiteto como a de comércio ou
estacionamento.
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Figura 5 - Planta do 1° pavimento - Setorização
Fonte: planta, Paulo Bruna (material particular) e setorização realizada pelo autor.

Figura 6 - Planta do 2° pavimento - Setorização
Fonte: planta, Paulo Bruna (material particular) e setorização realizada pelo autor.

Como o edifício foi implantado com a lateral, referente ao lado da Rua
Riachuelo, em contato com o solo até o terceiro pavimento, devido à topografia,
localizou-se nas salas deste lado as áreas de depósito, de múltiplo uso e de
equipamentos do prédio, evitando a disposição de habitação nestes locais.
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Figura 7 - Planta do 3° pavimento - Setorização
Fonte: planta, Paulo Bruna (material particular) e setorização realizada pelo autor.

Figura 8 - Planta do 4° pavimento - Setorização
Fonte: planta, Paulo Bruna (material particular) e setorização realizada pelo autor.

Há uma grande variedade de plantas contemplando apartamentos de dois
dormitórios, um dormitório, um dormitório adaptado para deficiente, um dormitório
adaptável (para adaptação futura) e conjugado.
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Figura 9 - Planta do 5° e 6° pavimento - Setorização
Fonte: planta, Paulo Bruna (material particular) e setorização realizada pelo autor.

A forma original do edifício e sua estrutura impossibilitaram grandes alterações
resultando em várias áreas “coringa” além de uma generosa área de circulação em
todos os andares.

Figura 10 - Planta do 7° pavimento – Setorização
Fonte: planta, Paulo Bruna (material particular) e setorização realizada pelo autor.

Os 120 apartamentos estão divididos em 42 conjugados de 26 a 37m 2, 42 de um
dormitório de 34 a 38m2, 24 de dois dormitórios de 47 a 49m 2, 4 de um dormitório
adaptado de 44m2 e 8 de um dormitório adaptável de 44m2.
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Figura 11 - Planta do 8° e 12° pavimento – Setorização
Fonte: planta, Paulo Bruna (material particular) e setorização realizada pelo autor.

Conforme Paulo Bruna, em entrevista de 2010 (Informação verbal)9, foi
recomendada, porém não adotada, a substituição dos dois elevadores existentes por
novos considerando a idade avançada dos existentes.

Figura 12 - Planta do 13° pavimento - Setorização
Fonte: planta, Paulo Bruna (material particular) e setorização realizada pelo autor.

9. Informação verbal obtida por entrevista com o Arquiteto Paulo Bruna, autor do projeto de
reabilitação do Edifício Riachuelo em São Paulo, em 26 de outubro de 2010.
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Figura 13 - Planta do 14° pavimento - Setorização
Fonte: planta, Paulo Bruna (material particular) e setorização realizada pelo autor.

Figura 14 - Planta do 15° pavimento - Setorização
Fonte: planta, Paulo Bruna (material particular) e setorização realizada pelo autor.

Propôs-se para a cobertura um uso comunitário com salão de festas e
churrasqueira. No projeto do arquiteto Paulo Bruna foram propostos bancos e
“amarelinha” inexistentes no local determinado, figura 15 (área diferente do projeto),
por motivo desconhecido.
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Figura 15 - Planta do 16° pavimento - Setorização
Fonte: planta, Paulo Bruna (material particular) e setorização realizada pelo autor.

Figura 16 - Planta típica – Apartamento com 01 dormitório
Fonte: planta, Paulo Bruna (material particular) e setorização realizada pelo autor.
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Figura 17 - Corte da edificação
Fonte: planta, Paulo Bruna (material particular) e setorização realizada pelo autor.
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5.1.2 Aplicação de questionário no Ed. Riachuelo – segunda etapa
O questionário aplicado no Edifício Riachuelo, Apêndice C, em outubro de 2012,
sofreu algumas alterações com relação ao utilizado para fazer entrevista com o
público geral (Apêndice B) para propiciar uma melhor interação e entendimento do
público alvo, moradores de HIS, sobre atividades e espaços possíveis na cobertura
(ver p. 93).
O quadro especifica as alterações realizadas, entre as quais, cabe ressaltar que,
os moradores dos edifícios HIS onde foram aplicados os questionários compõem,
principalmente, um grupo de até seis salários mínimos, podendo eventualmente
ocorrer

famílias

acima

desta

faixa.

Desta

maneira,

como

procedimento

metodológico, descartaram-se os grupos de mais de dez salários mínimos e para um
maior aprofundamento, o grupo de três a dez salários mínimos foi segmentado: de
três a seis e de seis a dez salários mínimos.
Alterações do Questionário n° 1 para elaboração do Questionário n° 2
Subdivisão do grupo de 3 a
10 SM e retirada dos demais
grupos acima de 10 SM,
permanecendo:
Inclusão de dados:

 de 0 a 3 salários mínimos;
 de 3 a 6 salários mínimos;
 de 6 a 10 salários mínimos.
Idade, sexo, escolaridade e profissão.

Retirada de atividades não Pista de skate e kart, criação de animais, sala de
lembradas e inviáveis:
bricolagem, depósito, esportes radicais, espaço de serviço,
espaço ecumênico.
Modificação
termos:

de

alguns

 banco de tempo foi alterado para doação de tempo
para o condomínio;
 asilo foi alterado para espaço para anciãos;
 creche foi alterada para espaço para crianças.

Retirada
comerciais:

das

áreas Alameda de serviços, auditório, buffet infantil, casa de
shows, centro de convenções, escritório virtual (lan house),
museu, padaria, pet shop (passeio de animais), restaurante,
salão de beleza, spa e teatro.

Inclusão
perguntas:

de

novas

 sugestão de espaço para a cobertura;
 vivência em dividir espaço com outra família;
 sugestão de controle da área comum;
 se gostaria de utilizar o espaço da cobertura.

Quadro 5 – Alterações do Questionário n° 1 para elaboração do Questionário n° 2
Fonte: O autor
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Foram realizadas entrevistas com 18 moradores que representam 15% do total
de 120 apartamentos do edifício. O gráfico 26 ilustra a quantidade de pessoas
entrevistadas por andar (uma por apartamento).

Gráfico 26 – Quantidade de entrevistados por andar
Fonte: O autor

Todas estas famílias estão na faixa de zero a seis salários mínimos sendo que,
quatorze encontram-se na faixa de zero a três e quatro na faixa de três a seis,
gráfico 27.

Gráfico 27 – Entrevistados de 0 a 6 salários mínimos
Fonte: O autor
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Quanto à escolaridade dos entrevistados, gráfico 28, 11% possuem o Ensino
Fundamental incompleto, 28% possuem o Ensino Fundamental completo, 44%
possuem o Ensino Médio completo, e, 17% o Superior completo.

Gráfico 28 – Escolaridade dos entrevistados
Fonte: O autor

As profissões destes moradores são: técnico de produção de embalagem de
tinta, advogado, professora, operadora de caixa, enfermeira, babá, ajudante geral,
dona de casa, ajudante geral, motoboy, gráfico, motorista, porteiro, faxineira (do
próprio condomínio), comerciante, costureira e vendedora. A relação entre a
profissão e a escolaridade pode ser identificada no quadro 6.
Escolaridade

Profissões

Ensino Fundamental Incompleto

Ajudante geral, dona de casa, faxineira,
costureira.

Ensino Fundamental Completo

técnico de produção de embalagem de tinta,
motoboy, motorista.

Ensino Médio Completo

Professora,
ajudante,

operadora de
gráfico,

porteiro,

vendedora.
Superior Completo
Quadro 6 – Relação escolaridade profissão.
Fonte: O autor

Advogado, enfermeira.

caixa,

babá,

comerciante,
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A faixa etária mais entrevistada (33%), gráfico 29, foi a de 40 a 49 anos, e, as
demais faixas, representam cada uma, por volta de 17%.

Gráfico 29 – Idade
Fonte: O autor

A quantidade de mulheres entrevistadas foi 61% e 39% de homens, gráfico 30.

Gráfico 30 – Sexo
Fonte: O autor

Apenas 11% deram novas sugestões para o espaço da cobertura (gráfico 31)
como ter um local para armazenar bicicletas, o espaço ser coberto e/ ou ter uma
tela de segurança para proteção, principalmente das crianças.
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Gráfico 31 – Sugestões para o espaço
Fonte: O autor

Mais da metade, 56%, já dividiu o espaço de moradia com outra família (gráfico
32).

Gráfico 32 – Pessoas que já dividiram o espaço onde moraram com outra família
Fonte: O autor

Sobre as sugestões quanto ao controle do espaço (gráfico 33) ficou evidente
uma necessidade de organização, transparente, para que todos possam usar e
entendam como usar este espaço, 61%. Foi sugerida, a presença de alguém, no
local, que tome conta dos usuários e da infraestrutura, podendo ser, também, uma
câmera, 22%.
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Gráfico 33 – Como deve ser o controle do espaço.
Fonte: O autor

Os espaços mais citados, escolhidos pela maior parte dos moradores do edifício
Riachuelo foram: espaço para crianças, 83%, churrasqueira e salão de festas, 72%,
academia e biblioteca, 67% e sala de internet, 56% (gráfico 34).
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Gráfico 34 – Espaço/ atividades mais citados por todos
Fonte: O autor
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As consideradas como prioritárias foram; biblioteca, 56%, academia, 50%,
espaço para crianças, 39% e salão de festas, 28% (gráfico 35).

Gráfico 35 – Espaço/ atividades prioritários
Fonte: O autor

Parte das atividades presentes na pesquisa ocorrem em espaços definidos, 55%
das citadas, e parte em espaços indefinidos, 38% (gráfico 36).
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Gráfico 36 – Espaço indefinido e espaço definido
Fonte: O autor

No gráfico 37 pode-se observar as atividades mais citadas dentro de cada grupo,
espaço definido e espaço indefinido (flexível, ver p. 85).
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Espaço
indefinido
Espaço
definido

Gráfico 37 – Classificação das atividades mais citadas
Fonte: O autor

Da mesma forma elaborou-se o gráfico 38 para melhor visualização das
atividades selecionadas como prioritárias dentro de cada grupo: espaço definido e
espaço indefinido.
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Espaço
indefinido
Espaço
definido

Gráfico 38 – Classificação das atividades prioritárias
Fonte: O autor

As atividades mais citadas e as consideradas prioritárias representam a seleção
dos entrevistados do Edifício Riachuelo baseada nos seus desejos, vivências de
moradias anteriores e atividades existentes no espaço coletivo do condomínio,
presentes na cobertura e espalhados por outros andares desta edificação adaptada.
Procurou-se dar voz a homens e mulheres de várias faixas etárias, acima de 19
anos, pois, acredita-se ser importante para o levantamento de expectativas um certo
grau de amadurecimento das experiências vividas o que proporciona aos dados
obtidos mais consistência.
Foram poucas as sugestões de espaço para a cobertura, porém as contribuições
sinalizam mudanças no espaço arquitetônico visando torná-lo mais funcional como
ter uma proteção contra as intempéries e mais segurança para seus usuários.
Dentre a seleção de atividades existem, atualmente, algumas na cobertura como
salão de festas e churrasqueira, e, outras em andares centrais do edifício: sala para
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meninos, sala para meninas e academia. Durante a aplicação do questionário foram
relatadas reclamações e dificuldades, principalmente de relacionamento, que
interferem de forma negativa no uso destes espaços o que justifica a necessidade
do trabalho da Assistência Técnica Social existente nos programas de implantação
de HIS para o preparo e orientação sobre a vivência em condomínio.
Porém, esta dificuldade, de uso do espaço coletivo, ainda persiste e é
identificada na falta de regras claras e na necessidade de manutenção devido a
constante depredação e mau uso dos locais.
A falta de adesão de todos foi uma reclamação recorrente (17%), e, poucos se
lembraram de sugerir uma taxa de locação do espaço (6%) que poderia contribuir
para sua organização e manutenção.
Os equipamentos existentes nestes espaços, como os aparelhos da academia,
por exemplo, estão constantemente quebrados, assim como os brinquedos que
foram disponibilizados para uso comum na sala para meninos e na sala para
meninas.
Como o edifício Riachuelo está localizado no centro de São Paulo e, como não
possui uma área externa (que não seja a cobertura), pois sua implantação ocupa
todo o terreno, não há um local definido para as crianças brincarem. As salas
específicas ficam constantemente trancadas, assim como a cobertura, que,
inclusive, possui um guarda corpo de alvenaria muito baixo gerando insegurança
para os pais e para as crianças.
Este é um dos motivos da opção de se manter estes espaços comuns sempre
trancados e abri-los apenas quando há alguém que se responsabiliza.
Sem um local definido, as crianças costumam correr pelos corredores e escadas
e passaram a adotar a recepção como um local de brincadeiras e reuniões. Este
lugar também muito utilizado por vários moradores (principalmente os mais velhos)
foi recentemente alterado (retirada de um sofá e tapete) para diminuir a
concentração, em certos horários, de pessoas e barulho (fotografias 32 e 33).
Outra modificação relatada pelos moradores foi a colocação, no espaço da
cobertura, de duas grades na parte externa do salão de festas, que impedem que as
crianças brinquem de correr ao redor do salão, entre ele e o guarda corpo.
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As festas realizadas neste salão também geraram uma mudança no espaço; a
colocação de uma cobertura de policarbonato sobre o vazio central do edifício. O
motivo foi a frequente atitude de jogar lixo, principalmente quando há festa ou
churrasco, por este vão central.

Fotografia 32: Recepção – sala de estar
Fonte: Ana Fidalgo, 2010.

Fotografia 33: Recepção – sala de estar
alterada
Fonte: Ana Fidalgo, 2012

As varandas dos apartamentos do último andar também são alvo deste lixo, por
isso há um desejo destes moradores de fazer uma cobertura para evitar a sujeira
decorrente dos eventos da cobertura.
A pesquisa também revelou que a maioria dos entrevistados possuem pelo
menos o ensino fundamental completo e, coincidentemente o desejo de dois
espaços, inexistentes no condomínio, relacionados a acesso à informação: biblioteca
e sala de internet. Atualmente a internet é fornecida individualmente para aqueles
apartamentos que podem arcar com seu custo e, a biblioteca, conforme uma
moradora, foi sugerida, por ela, ao síndico, que fosse implantada em uma das salas
da área central do edifício, porém, não obteve resposta mesmo se comprometendo a
tomar conta deste espaço.
Apesar de poucos moradores utilizarem, atualmente, o espaço da cobertura,
todos os entrevistados declararam que usariam o espaço se nele existissem as
atividades por eles escolhidas, se fosse bem organizado e administrado.
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5.2 HIS – Conjunto Kenkiti Shimomoto
O projeto do Conjunto Kenkiti Shimomoto assim como o do Residencial
Alexandre Mackenzie são do escritório Boldarini Arquitetura e Urbanismo, localizado
no bairro de Jaguaré, São Paulo. Ambos possuem uma tipologia em comum, o
edifício caracterizado por térreo mais quatro pavimentos e cobertura/ solário com
pergolado. O Conjunto Kenkiti Shimomoto foi o escolhido para aplicação do
questionário por ser menor, três blocos apenas, dois com 35 unidades e um com 40
unidades habitacionais ( total de 110 unidades), e por possuir uma única tipologia.
No caso do Residencial Alexandre Mackenzie há também a tipologia de casas
sobrepostas.
O Residencial Alexandre Mackenzie foi construído em um terreno de
aproximadamente 168 mil metros quadrados, para abrigar parte da população
removida da favela do Jaguaré. A ocupação irregular da favela Nova Jaguaré, teve
início na década de 1960 e o local abrigava áreas de alto risco, segundo a
Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo. O residencial faz parte do
Programa de Urbanização de favelas da SEHAB que foi responsável por 40% da
verba em parceria com a CDHU que arcou com os outros 60%, conforme Melendez
(2010). O projeto consiste em 427 unidades habitacionais de casas sobrepostas e
edifícios de apartamentos.
Este edifício de apartamentos, de quatro pavimentos além do térreo, com a
mesma tipologia dos executados no Conjunto Kenkiti Shimomoto, têm a
característica de se relacionar com o entorno por meio das varandas e da cobertura
com solário e ambiente para os reservatórios de água individuais, tratada como
quinta fachada.
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Fotografia 34 – Residencial Alexandre Mackenzie, Daniel Ducci (fotógrafo).
Fonte: Floresta (2011)
E há no último piso, em terraço, a ideia de se proporcionar um amplo
espaço de convívio do condomínio, num reafirmar de uma solução
estruturada pela circulação bem visível e dinamizadora nas galerias
exteriores comuns; galerias estas cuja extensão foi sabiamente
encurtada - é sabido que estas galerias funcionam tanto melhor,
quanto mais semelhantes forem a varandas "privatizadas", e foi
assim que elas aqui foram desenvolvidas. (COELHO, 2012)

Fotografia 35 – O solário/pergolado na cobertura, elemento raro em habitações de
interesse social.
Fonte: Melendez (2010)

A preocupação com o entorno surge também ao tentar “evitar a formação de
espaços confinados e cantos mortos” por meio da forma como os edifícios “foram
implantados no lote ora transversal, ora longitudinal” (Melendez, 2010), conta
Boldarini.
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Figura 18 – Plantas do Residencial Alexandre Mackenzie.
Fonte: PROJETO V – UFPB (2011)

Tanto o Conjunto Kenkiti Shimomoto como o Residencial Alexandre Mackenzie
são projetos de habitação de interesse social com áreas de uso coletivo no térreo e
na cobertura para o lazer, a recreação e, possivelmente a socialização entre os
moradores, porém, segundo Trento estas áreas não possuem um caráter claro
definido e, sendo condominiais, apenas, levam a segregação “entre os
contemplados com o novo apartamento e aqueles que continuam na favela”
(TRENTO, 2011).

5.2.1 Aplicação de questionário no Conj. Kenkiti – segunda etapa
Seguindo os mesmos critérios utilizados nas entrevistas do Edifício Riachuelo, o
questionário n°2 (Apêndice C) foi aplicado no Conjunto Kenkiti Shimomoto em
outubro de 2012.
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Foram realizadas entrevistas com 12 moradores que representam 15% do total
de 75 apartamentos de dois dos três edifícios, blocos 1 e 2. A quantidade de
apartamentos entrevistados por andar está ilustrada no gráfico 39.

Gráfico 39 – Quantidade de entrevistados por andar
Fonte: O autor

A maior parte das famílias entrevistadas encontra-se na faixa de zero a três
salários mínimos, gráfico 40.

Gráfico 40 – Entrevistados de 0 a 10 salários mínimos
Fonte: O autor
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Quanto à escolaridade dos entrevistados (gráfico 41), 50% possuem o Ensino
Fundamental incompleto, 8% possuem o Ensino Fundamental completo,

8%

possuem o Ensino Médio incompleto, e, 34% possuem o Ensino Médio completo.

Gráfico 41 – Escolaridade dos entrevistados
Fonte: O autor

As profissões destes moradores são: mecânico, motorista, doméstica, serviços
gerais, manicure, saladeira, comerciante, atendente de supermercado, auxiliar de
enfermagem, ajudante e dona de casa. A relação entre a profissão e a escolaridade
pode ser identificada no quadro 8.
Escolaridade

Profissões

Ensino Fundamental Incompleto

Mecânico, ajudante, saladeira, motorista,
serviços gerais, comerciante.

Ensino Fundamental Completo

Manicure.

Ensino Médio Incompleto

Doméstica.

Ensino Médio Completo

Atendente

de

supermercado,

motorista,

auxiliar de enfermagem, dona de casa.
Quadro 7 – Relação escolaridade profissão.
Fonte: O autor

As faixas etárias mais entrevistadas (33%), gráfico 42, foram a de 40 a 49 anos
e a de 50 a 59 anos e, as demais faixas, representam cada uma 17%.
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Gráfico 42 – Idade
Fonte: O autor

A quantidade de mulheres entrevistadas foi 58% e de homens, 42%, gráfico 43.

Gráfico 43 – Sexo
Fonte: O autor

Apenas 17% deram novas sugestões para o espaço da cobertura (gráfico 44):
local para dar orientação aos jovens, ter banheiro (não há no local) e ser coberto.
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Gráfico 44 – Sugestões para o espaço
Fonte: O autor

Aqueles que já dividiram o espaço de moradia com outra família representam
42% dos entrevistados (gráfico 45).

Gráfico 45 – Pessoas que já dividiram o espaço onde moraram com outra família
Fonte: O autor

Quanto às sugestões sobre o controle do espaço (gráfico 46) destacou-se (67%)
a necessidade de haver um responsável pelo local podendo ser um síndico ou uma
comissão formada pelos moradores. Os entrevistados também acreditam (33%) que
deve haver a adesão de todos no cumprimento das regras. Outros fatores citados
foram: ter um revezamento e uma organização de uso (17%), a pessoa responsável
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pelo controle não pode ser moradora do edifício, deve ser externa (8%) e o local
deve ser mantido fechado enquanto não está sendo usado (8%).

Gráfico 46 – Como deve ser o controle do espaço.
Fonte: O autor
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Gráfico 47 – Espaço/ atividades mais citados por todos
Fonte: O autor
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Os espaços mais citados pelos moradores do Conjunto Kenkiti Shimomoto
foram: atividades artísticas, 75%, biblioteca e churrasqueira, 67%, academia e salão
de festas, 58% (gráfico 47).
As consideradas como prioritárias foram; academia e biblioteca, 42%, salão de
festas, 33%, espaço de convivência e churrasqueira, 25% (gráfico 48).

Gráfico 48 – Espaço/ atividades prioritários
Fonte: O autor

As atividades relacionadas à espaços definidos mais citadas foram 55% as
correspondentes à espaços indefinidos, 41% (gráfico 49).
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Gráfico 49 – Espaço indefinido e espaço definido
Fonte: O autor

No gráfico 50 pode-se observar as atividades citadas por grupos de espaços
definidos e espaços indefinidos.
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Espaço
indefinido
Espaço
definido

Gráfico 50 – Classificação das atividades mais citadas
Fonte: O autor

Para melhor visualização das atividades selecionadas como prioritárias dentro
de cada grupo: espaço definido e espaço indefinido elaborou-se o gráfico 51.
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Espaço indefinido

Espaço definido

Gráfico 51 – Classificação das atividades prioritárias
Fonte: O autor

Os moradores do Conjunto Kenkiti Shimomoto selecionaram as atividades por
quantidade de citações e por prioridade que, representam seus desejos, vivências
de moradias anteriores e atividades existentes no espaço coletivo do condomínio,
presentes na cobertura.
Atualmente, a cobertura é utilizada para secar roupas (fotografias 36 e 37) fazer
festas, churrasco dentre outros tipos de reuniões. No entanto, muitos moradores não
utilizam a cobertura porque acreditam não haver nada no local, principalmente os
residentes dos andares mais baixos que não veem nenhum estímulo para subir
vários lances de escada para chegar até a cobertura.
As poucas sugestões de espaço para a cobertura sinalizam a necessidade de
um local coberto (há apenas um pergolado) e a existência de um banheiro. A falta
destes dois itens têm como consequência uma limitação do uso deste espaço além
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de gerar problemas como falta de higiene dos usuários que frequentemente fazem
suas necessidades próximo à dobradiça do portão causando, inclusive, a corrosão
do mesmo.

Fotografia 36: Vista 1 do solário da
cobertura do Conjunto Kenkiti Shimomoto
Fonte: Ana Fidalgo, 2012

Fotografia 37: Vista 2 do solário da cobertura
do Conjunto Kenkiti Shimomoto
Fonte: Ana Fidalgo, 2012

Foi sugerido também um espaço para jovens já que na pesquisa constava
apenas espaço para crianças e anciãos. Um morador relatou a preocupação de
deixar seus netos, quando o visitam, brincando interagindo no térreo porque acredita
que não terá o controle sobre eles e, se houvesse um espaço na cobertura, seria
mais restrito, privado, permitindo até mesmo um revezamento entre os pais para
ficar junto observando as crianças ou jovens.
As dificuldades referentes a relacionamento entre os condôminos estão sempre
presentes como o barulho e lixo (no local e na escada) gerado pelas reuniões feitas
na cobertura.
Para evitar a degradação do local criou-se a necessidade de mantê-lo fechado à
chave impedindo, inclusive, que seja utilizado por não moradores, pois, o acesso ao
térreo e à escada são livres. Assim, todos os residentes possuem uma cópia da
chave, porém, ocorre de esquecerem-se de trancar o local.
A maior parte dos moradores entende ser necessário ter alguém responsável
pelo local e mantenha seu uso organizado podendo esta pessoa ser o síndico.
Porém a dificuldade de adesão de todos às regras levou um morador a sugerir que a
administração do local fosse feita por alguém de fora do condomínio para não haver
favorecimentos ou impedimentos por questões pessoais.
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O espaço mais citado pelos moradores foi um local para atividades artísticas,
porém, eles entendem que não é prioridade ao considerar outros mais necessários
como academia, biblioteca, churrasqueira, salão de festas e espaço para
convivência.
Todos entrevistados afirmaram que usariam o espaço da cobertura se nele
existissem as atividades por eles escolhidas, o que não ocorre neste momento.
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6 CONCLUSÃO
Se observarmos a cidade de São Paulo de cima, perceberemos que as
edificações normalmente são cobertas por telhados, lajes e equipamentos funcionais
que dão ao edifício proteção, energia, água, dentre outros.
Visualizar a cidade do alto é cada vez mais comum, não somente quando está
localizada em um relevo acidentado, mas também devido a grande altura de alguns
edifícios e pela frequente utilização de ferramentas disponíveis na internet,
softwears, que permitem este ângulo do olhar, a vista de cima.
A observação das construções, suas inserções na cidade e a forma como os
habitantes as usam, tarefa incessante e inevitável do arquiteto urbanista pode-se
mostrar reveladora quando se permite um novo foco, no caso deste trabalho, o
histórico do uso das coberturas e sua aplicação em HIS.
São vários os motivos que levam atualmente ao uso da cobertura:
a) as discussões sobre sustentabilidade ao levantar problemas ambientais
e sociais, propondo novas formas de viver e de preservar o meio
ambiente, incentivando o uso do espaço da cobertura, como
equipamentos para obtenção de energia solar e teto verde.
b) o crescimento urbano e a valorização da terra, do espaço, estimulando
seu aproveitamento ao máximo, atingindo a cobertura ao atribuir-lhe
usos para novas atividades.
c) a crise da segurança estimulou a construção de fortalezas, edificações
com muros, grades e equipamentos de segurança, também mudou
comportamentos, atribuindo valor a tudo que se dá a sensação de
proteção como o lazer dentro de casa, dentro do condomínio, sendo a
cobertura um espaço possível para este fim.
Ao longo do tempo e, enquanto proposta, a partir dos arquitetos modernistas, a
cobertura foi projetada ou como área coletiva de lazer ou serviços, ou em
residências individuais como integração casa/verde, ou tantas outras propostas dos
mesmos. Esta volta atual à cobertura pode ser vista na arquitetura oficial como
ampliação do espaço construído (assim como os apartamentos aumentam a área
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oferecida utilizando o ‘esquema terraço’, que não é considerado área construída) e
na periferia como prática bem antiga, anos 1980, 1990, de aproveitamento de
espaço da última laje para suprir as necessidades dos moradores.
Procurou-se, no eixo São Paulo – Rio de Janeiro, a origem do uso da cobertura
para amadurecer sobre a forma de sua utilização até hoje. Seu início significativo
deu-se após a influência de Le Corbusier ao contagiar arquitetos modernistas como
Gregori Warchavchik, Lúcio Costa, Jorge Moreira, Flávio de Carvalho, com seus
cinco princípios, em destaque, o espaço da cobertura transformado em terraçojardim. Le Corbusier propôs o conceito de duplo benefício, jardim no térreo e topo da
edificação ao colocá-la sob pilotis. Este ato possibilitou tornar o térreo público ao
transferir a área comum do condomínio para a cobertura.
Além dos arquitetos modernistas, o construtor Artacho Jurado também executou,
em seus edifícios, espaços de uso coletivo na cobertura, além do térreo, com a ideia
de atrair e convencer as pessoas de que no prédio teriam o mesmo conforto,
espacial, do de morar em uma casa.
Assim foram idealizados e projetados vários usos para a cobertura, sempre
vislumbrando novas ideias, propostas com o intuito de serem adotadas pelas
pessoas no seu cotidiano, sem saber ao certo, se corresponderiam às expectativas
delas.
Diante de tais fatos, questionou-se quais seriam os usos adequados para a
cobertura, de forma coletiva e funcional, especificamente, quando aplicada em
circunstâncias mais restritas, HIS, pois estas apresentam condições econômicas,
políticas e técnicas mais limitadas, isto é, a dependência de recursos e interesses do
poder público o que restringe diretamente o processo projeto e técnico-construtivo.
A partir da escolha da HIS como objeto de pesquisa, optou-se por analisar,
através de um estudo de pós-ocupação, projetos contemporâneos, edifício
Riachuelo e Conjunto Kenkiti Shimomoto, que contemplam o uso da cobertura como
um espaço coletivo.
Para

se

compreender

a

relação

morador-cobertura,

levantaram-se

as

expectativas dos moradores através de pesquisa de campo na qual se enumeraram
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os possíveis usos da mesma, o perfil socioeconômico dos mesmos bem como as
dificuldades existentes no dia a dia dessa comunidade.
As respostas obtidas nas pesquisas nos levam a entender o modus vivendi da
comunidade bem como seus problemas diários. Muitos deles de ordem social, isto é,
de vivência coletiva num mesmo espaço influenciando na sua maneira de ocupação.
Porém, como não se trata de um estudo sociológico e sim arquitetônico, as relações
sociais não são o foco principal deste trabalho, ao contrário, o estudo se concentra
no levantamento das expectativas dessa população e se esse espaço, no caso a
cobertura, as atende ou não e o quanto é utilizado. Consequentemente, o estudo
também aborda de que forma a cobertura, quando não devidamente programada,
interfere nos hábitos desse grupo.
Apesar de não ter sido considerada, por razões práticas, a importância das
áreas comercial e verde na vida dos usuários, - pois se tratava de interiorizá-las na
edificação - os resultados dos questionários aplicados na primeira etapa
evidenciaram a necessidade/ o desejo, de sua proximidade às habitações.
Não sendo assim obrigatório estes usos estarem localizados no seu interior, na
cobertura ou no térreo.
Tratando-se de área comercial, não se recomenda seu uso na cobertura de
edifícios HIS devido a conflitos como funcionalidade, circulação, segurança,
administração, etc.
Quanto às áreas verdes, especificamente na cobertura de edifícios HIS, há
restrições, principalmente financeiras, dentre outras, que dificultam sua implantação.
Cabe ao poder público estabelecer políticas que viabilizem e incentivem essa
iniciativa a fim de criar novas alternativas para o aumento de áreas verdes
suprimidas na cidade, inclusive no lote.
Portanto, ter um local disponível na cobertura para atividades não é garantia que
ele seja utilizado e seja funcional. Acredita-se que há alguns fatores espaciais que
influenciam na eficiência, e grau de satisfação dos usuários estimulando-os a usar a
cobertura e ao avaliar cada um deles pode-se entender quais são os aspectos que
devem ser comtemplados no projeto. Os fatores que influenciam, segundo a
pesquisa realizada, são:
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1. Ter um espaço determinado e evitar fragmentação;
2. Ser de acesso fácil aos moradores;
3. Ir de encontro às expectativas e abranger espaços diversificados;
4. Ter configuração que facilite a administração, manutenção e segurança;
5. Dispor de local isolado para equipamentos funcionais da edificação;
6. Dispor atividades viáveis conforme o local e usuários;
7. Evitar maior oneração dos moradores.
Assim sendo sugere-se a tomada destes critérios como partido para futuros
projetos de coberturas em HIS, mais detalhadamente expostos a seguir.

6.1 Ter um espaço determinado e evitar fragmentação
Foi observado nos dois edifícios pesquisados, em conversas informais com os
moradores, que, um dos grandes causadores de divergências e incômodos entre os
condôminos são a existência de espaços de uso indeterminado.
Entende-se o espaço de uso indeterminado como sendo aquele que não tem um
uso assumido, determinado em comum acordo por todos os moradores do
condomínio, isto é, quando todos avalizam o uso desse espaço, torna-se
compreensível e aceitável suas diretrizes e regras.
Um espaço disponível para qualquer tipo de uso torna-se um espaço sem regras
o que somente agrava as dificuldades de relações sociais já existentes entre
moradores sendo sempre motivo de controvérsias e interesses particulares ficando
continuamente sem uso.
No caso do edifício Riachuelo isto ocorre não na cobertura, mas, em outros
andares (figuras 8, 9 e 12) onde há a presença de salas de múltiplo uso (sem uso
determinado). O condomínio transformou-as em sala de brinquedos, sala de
ginástica e salão de jogos (fotografias 38, 39, 40 e 41), porém, como não foram
planejadas para tais atividades permanecem boa parte do tempo fechadas.
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Fotografia 38: Salão de jogos
Fonte: Ana Fidalgo, 2010

Fotografia 39: Sala de ginástica – vista 1
Fonte: Ana Fidalgo, 2010

Sendo uma edificação adaptada, o edifício Riachuelo possui estas áreas de
múltiplo uso porque elas não puderam ser transformadas em apartamentos devido à
sua localização e tamanho. Assim, estas áreas sociais ficaram fragmentadas quanto
à sua setorização gerando reclamações de barulho e segurança. São salas em que
os pais não sentem a vontade de deixar seus filhos sozinhos.

Fotografia 40: Sala de ginástica – vista 2
Fonte: Ana Fidalgo, 2010

Fotografia 41: Sala de brinquedos para meninas
Fonte: Ana Fidalgo, 2010

Outra área de uso indeterminado é o pavimento na base do edifício voltado para
a Avenida 23 de Maio. Segundo o arquiteto Paulo Bruna foram várias as sugestões
feitas para a COHAB de destinações para este espaço, todavia, nenhuma foi
acatada pelo órgão permanecendo esta área lacrada. Este local é alvo de
descontentamento pelo fato de existir um lugar na edificação que não foi
disponibilizado aos moradores. Eles, ao serem entrevistados sobre as atividades que
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poderiam ser realizadas na cobertura por vezes perguntavam por que elas não
poderiam ser localizadas na base do edifício já que lá existe um grande espaço sem
uso.
No Conjunto Kenkiti Shimomoto, pelo fato da cobertura não ter um uso
determinado, não há um estímulo para frequentá-la, sendo usada por alguns poucos
moradores que tiveram a iniciativa dando a sensação para o condomínio da
existência de privilégios e falta de regras.
Desta forma o espaço indeterminado permite o seu uso para uma infinidade de
atividades sem que esteja definitivamente preparado fisicamente para assumi-las.

6.2 Ser de acesso fácil aos moradores
Entende-se como acesso à cobertura, não só por questões físicas, mas inclusive
do ponto de vista do ato de se ocupar, dificultado pela falta de comunicação, do
próprio conhecimento de sua existência e da não compreensão do seu uso.
Um dos bloqueios para o uso da cobertura é sua própria localização, no alto.
Este local não faz parte do trajeto dos moradores de entrada e saída da edificação o
que o deixa no esquecimento.
Também a falta de uma determinação de uso para este espaço, de
disponibilidade, de forma clara, das regras e informações gerais para o seu correto
uso são fatores desestimuladores.
Em ambas as edificações analisadas, boa parte dos moradores não lembram ou
não usam a cobertura porque não veem a necessidade de ir para um local que não
dá uma indicação precisa para que serve ou o que lá pode ser feito ou quando, por
quem em que circunstâncias pode ser utilizado.
E isto é agravado quando o seu acesso envolve apenas a escada, o que ocorre
em ambos os edifícios, principalmente, no Conjunto Kenkiti Shimomoto.
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6.3 Ir de encontro às expectativas e abranger espaços diversificados
Foi unânime. Todos os entrevistados das duas edificações afirmaram que
usariam a cobertura se ela tivesse as atividades por eles escolhidas, com condições
físicas apropriadas, regras claras e um devido gerenciamento administrativo.
Afinal, deve-se permitir ou não fazer festa em uma cobertura onde não há
banheiro nem pia, nem um espaço coberto? Esta é uma das dúvidas do Conjunto
Kenkiti Shimomoto, que causa desavenças.
Como o espaço não foi preparado para tal finalidade, e, ao mesmo tempo, por
não ter uma determinação de quais são os seus fins, se permite, erroneamente, a
realização de atividades que geram transtornos (barulho) e manutenção (conserto de
portão corroído pela urina dos frequentadores da cobertura).
A pesquisa realizada trouxe uma relação de atividades que foram citadas mais
vezes pelos entrevistados e aquelas consideradas prioritárias, imprescindíveis, na
intenção de identificar quais são suas reais necessidades para criar espaços que
sejam desejados e assim usados.
A partir desta relação de atividades escolhidas pelo público alvo de HIS pode-se
determinar, em projeto, quais serão os usos destes espaços e prepará-los para sua
correta utilização evitando maiores consequências de relacionamento.
Também se criou o grupo de espaços definidos para caracterizar aqueles que
preferencialmente devem assumir apenas uma finalidade e espaços indefinidos para
aqueles onde pode ocorrer mais de um uso, porém todos determinados, pois, o local
deve estar preparado para assumi-los.

6.4 Ter configuração que facilite a administração, manutenção e segurança
É necessário entender que a cobertura deve prever em seu projeto condições
físicas adequadas, previstas conforme o uso pré-estabelecido, a fim de facilitar seu
gerenciamento, sua manutenção bem como a segurança dos usuários.
Caso não se tenha um uso previamente determinado, pode-se ocorrer no erro de
não se dimensionar adequadamente o espaço e não instalar equipamentos
necessários ocasionando conflitos, danos constantes e ou acidentes.
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A configuração espacial, por exemplo, pode estimular comportamentos não
previstos em determinados usos. Anteriormente, o projeto original do edifício
Riachuelo, enquanto não residencial, possuía uma cobertura (fotografia 42) que não
previa seu uso para recreação de crianças, portanto se aceitava a forma
arredondada existente, muretas baixas e o dimensionamento existente, fatores que
dificultam o uso atual e estimulam possíveis danos.

Fotografia 42: Cobertura – Salão de festas - vista externa
Fonte: Ana Fidalgo, 2010.

Assim sendo, mostra-se importante a definição prévia do uso para que, ao
projetar, sejam previstas as condições ideais para sua funcionalidade.

6.5 Dispor de local isolado para equipamentos funcionais da edificação
Entende-se, a maioria das vezes, a cobertura como local de acondicionamento
dos equipamentos funcionais do edifício, isto é, da casa de máquinas, caixa d´agua,
energia solar, entre outros.
O fato da necessidade de se acomodar esses elementos não impossibilita a
utilização da área restante para outros usos desde que esses sejam devidamente
dimensionados e o espaço restante tenha condições físicas para abrigar o uso
específico.
Deve-se evidentemente isolar os elementos dos usuários, prever situações de
riscos, condições de manutenção, isto é, ser devidamente setorizado.
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6.6 Dispor atividades viáveis conforme o local e usuários
Ao se projetar um uso para a cobertura, o profissional precisa compreender a
relação desejo-necessidade.
Entender que muitas das expectativas levantadas nas pesquisas não se
mostram

viáveis,

nem

fisicamente,

tecnicamente,

funcionalmente

ou

economicamente. Elas partem de um desejo que nem sempre podem ser atendidos
e nem sempre refletem a necessidade real do usuário. Este pode “projetar” um ideal
imaginário para sua residência impossível de ser realizado principalmente quando se
trata de HIS devido às limitações já apontadas.
Apesar de a piscina ser citada por metade dos entrevistados no edifício
Riachuelo, ela se apresenta como inviável economicamente quando se trata de HIS.
Cabe ao profissional da arquitetura, juntamente com outros envolvidos, avaliar
todas as circunstâncias existentes como culturais, socioeconômicas e físicas, a fim
de se estabelecer o programa de necessidades e suas soluções arquitetônicas
adequadas.
Por outro lado, pesquisas de opinião, levantando as expectativas da comunidade
alvo, se colocam fundamentais para que se quebrem paradigmas nos projetos de
HIS inovando-os e atendendo de forma satisfatória os anseios da população
carente.

6.7 Evitar maior oneração dos moradores
Ao se definir os usos na cobertura, deve-se ter em mente a fragilidade
econômica das HIS quando se trata de conservação e manutenção, pois taxas
meramente simbólicas para grande parte da população podem ser consideradas
abusivas por esses moradores.
Portanto a escolha das atividades na cobertura não devem contemplar sistemas
complexos de implantação e manutenção, gerando custos contínuos adicionais.
Para tanto, como determinante da oneração ou não do novo uso, o profissional
deve entender se a população local está ou não preparada para o uso do espaço,
escolher os materiais adequados de minimizar sua manutenção, etc.
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Há alternativas como a de Artacho Jurado, por exemplo, que já demonstrava em
seus projetos a preocupação dos custos do condomínio, mesmo sendo para classe
média, por meio da disposição de espaços para locação, ou na escolha dos
revestimentos, muitas vezes cerâmicas de fácil manutenção.
Enfim, mesmo havendo a limitação econômica, cabe aos profissionais
envolvidos estudarem alternativas para que se viabilize novas maneiras de se viver
em HIS, sobretudo na cobertura.
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APÊNDICE A- Questionário teste

1. Tem algum espaço de convivência no condomínio?
2. Você usa algum espaço de convivência no condomínio? Qual?
3. Tem algum espaço de convivência na cobertura?
4. Quais atividades que podem ou poderiam ser realizadas na cobertura?
5. Você costuma usar o espaço da cobertura?
6. Se sim, quantas vezes por ano? Para qual atividade?
7. Se não, por que não usa?
8. O que falta neste espaço?
9. A cobertura é bem conservada?
10. O que poderia ser feito para a melhoria deste espaço?
11. Como é o acesso à área da cobertura?
12. Existem regras de controle e utilização? Quais?
13. Você se sente seguro ao utilizar o local?
14. Houve ocorrência de uso indevido da área? Qual?
15. Você utilizaria a área para secar roupa?
16. Você utiliza a área para fazer churrasco?
17. Você utiliza a área para festa?
18. O que você acha ter esta área na cobertura? Por quê?
19. Se você fosse morar em outro local, você ainda gostaria de ter esta área na
cobertura?
20. Em algum momento foi incomodado por vibrações, sons, odores ou visibilidade?
(pergunta feita para moradores do último e penúltimo andar)
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APÊNDICE B- Questionário n° 1

Ficha de entrevista de morador de prédio
1.Salario Mínimos
0-3

3-10

10-20

20 - 30

30 - 40

+ 40

2.Qual tipo de atividade coletiva você gostaria que existisse na cobertura de seu edifício?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
46
49

Restaurante
Teto verde
Espaço de
convivência indefinido
Lavanderia
Observatório
(pássaros, estrelas...)
Academia
Piscina
Spa
Reciclagem
Cursos e treinamentos
de capacitação
profissional
Sala de internet
Horta
Creche
Alameda de serviço
Escritório virtual
Pista skate e kart
Museu

16 Salão de festa
17 Buffet infantil
18 Pet shop – passeio de
animais
19 Orquidário
20 Estufa

31 Padaria
32 Teatro
33 Esportes radicais
(rapel)
34 Salão de beleza
35 Sauna

21
22
23
24
25

Quadra de esportes
Churrasqueira
Casa de shows
Atividades artísticas
Sala de musica e
canto

36
37
38
39
40

26
27
28
29
30
47

Jardim japonês
Criação de animais
Asilo
Sala de bricolagem
Deposito
Meditação

41
42
43
44
45
48

Centro de convenções
Auditório
Cinema
Dança de salão
Salão de jogos
(eletrônicos e não
eletrônicos)
Pomar
Biblioteca
Espaço serviço
Banco de tempo
Espaço gourmet
Espaço ecumênico

3.Qual das atividades você priorizaria?

4.Onde você mora?
Rua\avenida: _____________________________________________________________
Cidade: ___________________________________________________________________

153

APÊNDICE C- Questionário n° 2

Ficha de entrevista de morador de prédio
1.Salario Mínimos
0-3
R$ 690,00 – R$2070,00

3-6
R$2070,00– R$4140,00

6 - 10
R$4140,00– R$6900,00

2.Edifício:_______________________________________ Andar:_______ Apartamento: _______
3.Escolaridade:_____________________ Profissão:__________________ Idade:____ Sexo: ____
4.Qual tipo de atividade coletiva você gostaria que existisse na cobertura de seu edifício?
Espaço definido

Espaço definido (área
verde)

Espaço indefinido

1

Academia

10

Pomar (de pequeno porte
ou em vasos)

16
17

2

Biblioteca

11

Horta

3

Espaço gourmet
12

Estufa

13

Jardim japonês

14

Orquidário

18
19
20
21
22
23
24
25
26

15

Teto verde

4

Lavanderia

5
6
7

Piscina
Quadra de esportes
Sala de internet

8

Sauna

9

27
28
29

Reciclagem

Atividades artísticas
Espaço de doação de tempo para
o condomínio (banco de tempo)
Churrasqueira
Cinema
Cursos e treinamentos
Dança de salão
Espaço de convivência
Espaço para anciãos (asilo)
Espaço para crianças (creche)
Meditação
Observatório (pássaros,
estrelas...)
Sala de musica e canto
Salão de festa
Salão de jogos (eletrônicos e não
eletrônicos)

5.Qual das atividades você priorizaria?

6.Você sugere mais algum espaço?_____________________________________________________________
7.Você já morou em algum lugar onde dividiu um espaço com outra família? ___________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8.Como você acredita que deve ser feito o controle da área comum? __________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
9.Você gostaria de usar o espaço da cobertura?

□ SIM □

Não
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APÊNDICE D- Fotos do Edifício Riachuelo

Fotografia 43: Recepção
Fonte: Ana Fidalgo, 2010

Fotografia 45: Cobertura - churrasqueira
Fonte: Ana Fidalgo, 2010

Fotografia 44: Bicicletário
Fonte: Ana Fidalgo, 2010

Fotografia 46: Cobertura
Fonte: Ana Fidalgo, 2010

Fotografia 47: Cobertura – Salão de festas - vista interna
Fonte: Ana Fidalgo, 2010
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APÊNDICE E- Fotos do Conjunto Kenkiti Shimomoto

Fotografia 48: Vista Conjunto Kenkiti
Shimomoto
Fonte: Ana Fidalgo, 2012

Fotografia 50: Vista passagem entre os
solários do Conjunto Kenkiti Shimomoto
Fonte: Ana Fidalgo, 2012

Fotografia 49: Vista detalhe da cobertura
do Conjunto Kenkiti Shimomoto
Fonte: Ana Fidalgo, 2012
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ANEXO A - Propaganda das Lajes PREL – frente.
Fonte: ACRÓPOLE (1941)
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ANEXO B - Propaganda das Lajes PREL – verso.
Fonte: ACRÓPOLE (1941)
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ANEXO C - Propaganda das Lajes Volterrana.
Fonte: ACRÓPOLE (1967)
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ANEXO D - Fotos do Edifício Riachuelo após o “Retrofit”

Fotografia 51: Fachada após a reforma
Fonte: Sonia Gouveia, 2008

Fotografia 52: Fachada após a reforma - detalhe
Fonte: Sonia Gouveia, 2008

