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RESUMO

O trabalho parte de uma visão ampla, envolvendo aspectos gerais que
servem de sustentação teórica e contextualização do tema. Nessa etapa é
apresentado o conceito de reabilitação inserido no local onde ele será estudado
mais profundamente, o centro da cidade de São Paulo. Após essa primeira
parte que se dá por meio de uma revisão bibliográfica e pesquisa de dados, o
trabalho parte para uma Avaliação Pós-Ocupação Funcional, a partir da leitura
de Roméro e Ornstein (2003), que busca se aprofundar no tema de forma
prática, para revelar a atual situação e possibilitar uma análise crítica dessa
problemática. Essa avaliação é feita por meio de uma análise conjunta de
critérios de avaliação técnicos e de aferição da satisfação dos usuários,
aplicados no edifício Maria Paula, objeto de estudo da pesquisa.
Palavras-chaves: Reabilitação de edifícios; Habitação de interesse social;
Centro de São Paulo; Avaliação pós-ocupação.

ABSTRACT
Evaluation of functional occupancy in rehabilitated building: case study of
Maria Paula.
The work starts from a general vision, involving general aspects that
serve as theoretical support and contextualization of the theme. In this stage is
presented the concept of rehabilitation inserted in the local, where it will be
studied more deeply, the center of the city of São Paulo. After this first part that,
which is done through a bibliographical review and data research the work
directs for a Functional Post-Occupation evalution, from the reading of Roméro
and Ornstein (2003), which seeks to deepen, in the subject of a practical way
and to reveal the current situation and enable a critical analysis of this problem.
This evaluation is done by means of a joint analysis of technical evaluation
criteria and the satisfaction of the users, applied in the building Maria Paula,
object of study of the research.

Keywords: Rehabilitation of buildings; Housing of social interest; Center of Sao
Paulo; Post-occupation evaluation.
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1 INTRODUÇÃO
O Brasil no que tange a habitação, no início do século XXI, viveu um
momento em que algumas garantias jurídicas foram conquistadas e direitos
sociais foram adquiridos pela sociedade. A inclusão do direito à moradia na
Constituição em 2000, a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, a criação
do Ministério das Cidades em 2003, a formulação da Política Nacional de
Habitação em 2004 e o Plano Nacional de Habitação em 2008, são marcos
desses avanços.
Na Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 1988)1, art. 6º “são direitos
sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.
Em outras palavras, é direito de todo cidadão brasileiro ter uma casa para
morar. Sem uma moradia a pessoa não possui o fundamento básico para sua
saúde e bem-estar social, para que assim possa ter uma vida digna.
Porém o Brasil se encontra distante da resolução de todos os problemas
envolvendo as questões habitacionais, precisamos de mais garantias jurídicas
e que elas sejam cumpridas. Dados de 2015, do Sistema de Informações sobre
Saneamento Básico, do Ministério das Cidades, apontam que 16,7% da
população ainda não tem acesso à água potável, 49,7% não possuem coleta
de esgoto nas suas residências, sendo que desses 57,33% não são tratados.
Isso demonstra o abismo que nos separa da universalização do saneamento
básico no País.
Outros dados mostram que o déficit habitacional de 2015 era de
6.186.503 moradias (IBGE, 2016). O Estado Brasileiro não consegue
proporcionar a uma grande parcela de sua população as condições básicas de
subsistência e a moradia é mais um entre tantos outros serviços prestados de
forma precária pelos governos. É fato que também tivemos bons projetos,
porém, esses infelizmente são sempre ilhas de exceção em um oceano de
ineficiência e de aparente descaso das autoridades.

1

Redação dada a partir da Emenda Constitucional nº 90, de 15 de setembro de 2015.
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A problemática da habitação se intensifica quando o produto que se
entrega é ruim tanto em aspectos funcionais, urbanísticos, estruturais, de
conforto, enfim, todos os aspectos que envolvem a arquitetura e o urbanismo
no seu sentido mais amplo. Quando uma Habitação de Interesse Social (HIS) é
construída em uma área sem urbanidade, como na maioria dos casos, os
habitantes que moram nessas regiões sofrem de diversas mazelas sociais,
simplesmente pelo fato de terem sido colocados à margem das melhores áreas
da cidade. Os deslocamentos enormes fazem com que percam um tempo
grande sempre que têm a necessidade ou a vontade de utilizar qualquer tipo de
serviço da cidade, já que escolas, hospitais, unidades de segurança, postos de
trabalho e áreas de lazer ficam afastados da sua residência. Essa segregação
espacial é também produtora da nossa desigualdade e da dominação social
que ocorre no Brasil, como descreve Villaça:
No caso particular das cidades brasileiras, é indispensável articular o
papel da segregação urbana na produção da desigualdade e da
dominação sociais. Isso porque a segregação (em geral, e em
inúmeras de suas manifestações “oficiais”) é aquela forma de
exclusão social e de dominação que tem uma dimensão espacial.
(2011, p. 41)

Essa dinâmica se torna ainda mais cruel e incoerente quando
analisamos, como no caso de São Paulo, que as regiões centrais providas de
infraestruturas urbana e serviços básicos possuem elevado índice de vacância,
inclusive com edifícios de pose de algum órgão público. Dados do IBGE de
2010 apontam mais de 6 milhões de domicílios vagos nas cidades brasileiras,
muitos deles em áreas centrais das grandes cidades. Isso demonstra que o
desafio está em viabilizar por meio de soluções financeiras, legais e
arquitetônicas as moradias existentes para a população que as necessita e não
necessariamente construir novas moradias para essa população.
Essa problemática da habitação urbana demonstra toda a sua
complexidade e importância quando, infelizmente, acontecem situações como
o ocorrido na madrugada do dia 1º de maio de 2018, quando o edifício Wilton
Paes de Almeida desabou. O prédio que era da união e estava abandonado há
anos, estava invadido pelo Movimento de Luta Social por Moradia (MLSM).
Não se sabe ao certo o motivo da queda, pois a perícia ainda está sendo feita,
porém, a situação onde pessoas vão morar em um local invadido, vulneráveis a
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situações de desocupação, violência, falta de infraestrutura2 e saneamento,
gera um contexto mais propício para que esse tipo de tragédia aconteça.
Assim essa dinâmica de reabilitação deve ser encarada como uma
possibilidade real e necessária para a melhora da complexa situação urbana de
habitação que vivemos, principalmente nas grandes cidades do País. A
reabilitação pode trazer diversos benefícios como a possibilidade de haver
distintas classes sociais convivendo mais proximamente, a utilização do parque
construído contribuindo tanto com a manutenção quanto com a reutilização de
recursos materiais (no âmbito da sustentabilidade), o possível enriquecimento
da linguagem visual e sensorial da cidade pelo uso inusitado de certos locais, a
importância da preservação da história como ferramenta fundamental à
identidade da população, além de desincentivar a construção de habitações
afastadas das infraestruturas e serviços já existentes nas cidades, que geram a
problemática da questão centro/periferia3, das habitações carimbo e da
fabricação em larga escala e sem qualidade.
Assim essa dissertação de mestrado visa estudar a reabilitação de
edifícios para o uso como HIS entendendo ser esse um importante instrumento
para ajudar a acabar com o déficit habitacional e possivelmente trazer maior
qualidade de vida a população que é atendida pelos programas de habitação.
Para isso desenvolvo uma APO funcional em um edifício que passou por
reabilitação, o Maria Paula.

2
3

O termo infraestrutura está sendo usado segundo a NBR 15.575.
O termo centro periferia está sendo utilizado segundo definição do trabalho do Tsukumo (2007).
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2 OBJETIVOS DA PESQUISA
De maneira geral, a pesquisa pretende discutir a reabilitação de edifícios
para o uso como Habitação de Interesse Social e assim contribuir com o estudo
dessa modalidade de habitação no contexto brasileiro.
Especificamente a pesquisa busca averiguar o nível de satisfação dos
moradores e averiguar a qualidade, em relação a aspectos funcionais, de um
edifício reabilitado para HIS. Nessa dissertação o edifício Maria Paula no centro
de São Paulo é o objeto de estudo que foi submetido à APO, para
levantamento dos dados da pesquisa.
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3 O CENTRO E AS EXPERIÊNCIAS EM REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS
PARA HABITAÇÃO SOCIAL EM SÃO PAULO
3.1 Conceitos preliminares
Primeiramente, será definido o significado do termo “reabilitação”
quando colocado em relação a uma construção. É comum haver algum tipo de
confusão com outros termos que são correlatos, mas não iguais. Reforma,
restauração, revitalização, reparo, reconstrução e retrofit são comumente
relacionados e possivelmente confundidos com o termo utilizado nesse
trabalho.
Os dois primeiros termos são mais, corriqueiramente, confundidos e
suas definições estão no dicionário Michaelis, sobretudo, como palavras
relacionadas ao universo da arquitetura. O termo reforma está definido como
“modificação no interior de um estabelecimento ou habitação visando melhorias
estéticas ou reparos estruturais [...]”, enquanto que o termo restauração está
definido como “recomposição de parte de uma construção que está
deteriorada”.
Ainda no glossário utilizado pela Prefeitura de São Paulo, com base no
Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e
Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP), aparecem os termos
Reforma e Restauro, com as seguintes definições:
Reforma: obra que implicar em uma ou mais das seguintes
modificações, com ou sem alteração de uso: área edificada, estrutura,
compartimentação vertical, volumetria. (Lei nº 11.228/92 - Código de Obras).
Restauro ou Restauração: recuperação de edificação tombada ou
preservada, de modo a restituir-lhe as características originais. (Cartilha
EMURB).
No glossário da prefeitura também aparece o termo revitalização, que
pela definição deve ser empregado quando se trata de uso do solo e não
propriamente uma intervenção no edifício.
Revitalização: ação promovida pelos órgãos competentes a fim de
readequar o uso e ocupação do solo urbano.
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O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), também
possui um dicionário elaborado com verbetes que definem a colocação dos
termos utilizados pelo Instituto. O termo existente nesse documento é
revitalização, no qual Marcelo Antonio Sotratti explica o seu significado mais
atrelado ao contexto urbano. Porém é interessante notar que ele cita
justamente a confusão que ainda existe no Brasil em relação a essas
terminologias.

No Brasil, o termo inicialmente e amplamente empregado
foi revitalização urbana. No entanto, a precisão e a riqueza da língua
portuguesa fizeram surgir uma séria discussão entre os profissionais
envolvidos com tal prática, uma vez que o termo revitalização
claramente sugere uma conotação de exclusão dos usos e de grupos
sociais que ocupavam tais áreas antes da implantação dessa
estratégia (OLIVEIRA, 2002; ARANTES, 2000). Esse debate fez
surgir outros termos equivalentes, como recuperação, reabilitação,
renovação, requalificação e gentrificação. As discussões acerca das
especificidades de cada termo empregado nesses projetos de
refuncionalização ainda permanecem, não havendo consenso entre
os profissionais envolvidos com o planejamento e o estudo dos
espaços urbanos (VARGAS, 2006; MOURA et al., 2006).

Já no código de obras utilizado de base para o glossário da prefeitura,
aparecem outros termos, que não haviam sido utilizados naquele documento
como pequena reforma, reconstrução e reparo. Seus significados são
correlatos ao tema, mas abrangem aspectos diferentes da abordagem feita dos
edifícios em estudo.
Pequena Reforma - Reforma com ou sem mudança de uso na qual não haja
supressão ou acréscimo de área, ou alterações que infrinjam as legislações
edilícia e de parcelamento, uso e ocupação do solo.
Reconstrução - Obra destinada à recuperação e à recomposição de uma
edificação, motivada pela ocorrência de incêndio ou outro sinistro fortuito,
mantendo-se as características anteriores.
Reparo - Obra ou serviço destinados à manutenção de um edifício, sem
implicar em mudança de uso, acréscimo ou supressão de área, alteração da
estrutura, da compartimentação horizontal ou vertical, da volumetria, e dos
espaços destinados à circulação, iluminação e ventilação.
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Já o conceito de retrofit vem de uma junção da palavra retro que em
latim significa se movimentar para trás e fit que em inglês designa, adaptação
ou ajuste. Surgido no final da década de 1990 nos Estados Unidos da América
e na Europa, o termo foi utilizado primeiramente na indústria aeronáutica e
depois foi também incorporado pela construção civil. A ideia principal que o
termo põe é a respeito da modernização e da atualização da edificação. O
termo pode envolver, portanto restauro e modificação visando a melhora e
inovação do edifício (BARRIENTOS, 2004). Ainda, segundo Eduardo Croitor
(2008), esse termo é mais comumente utilizado na modernização de sistemas
como de ar condicionado, instalações elétricas, lógica, dados e etc.
Reabilitação no Michaelis está definido como “restituição da capacidade
de utilização de um imóvel ou de um conjunto habitacional”. Dessa forma, a
Reabilitação é uma Reforma, uma vez que ela pressupõe uma modificação na
construção e pode ser uma restauração se houver uma recomposição da
construção. Porém o que é definidor da utilização do termo reabilitação nesse
trabalho é a característica de volta a utilização do edifício, expressa somente
por esse termo e a utilização dele nos últimos documentos oficiais do governo,
como a Lei n. 44.667, de 2004, que utiliza o termo reabilitação. Embora retrofit
possa ter uma definição similar sua origem estrangeira e sua vocação para ser
associada a assuntos relacionados a infraestruturas prediais e de conforto, o
mantém mais distante do significado pretendido pelo estudo.
Ainda Pereira (2013) define reabilitação como sendo de forma geral
“reequacionar uma realidade”, melhorando o seu desempenho funcional por
meio da atualização das suas instalações e organização dos seus espaços,
definição que corresponde ao ocorrido com o objeto de estudo.
Independentemente da intervenção feita no edificio, a ideia de reutilizar
algo em vez de demolir e construir no mesmo espaço outro edificio, é uma
concepção importante na arquitetura contemporânea, como descreve Cristina
Coelho:
Garantir a permanência das estruturas do passado sem, no entanto,
impedir o surgimento de novas estruturas é o desafio, cada vez mais
presente, dos arquitetos planejadores e preservadores. (BRAGA,
2003, p. 19)
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Um dos mais graves problemas do século XXI é a forma como o homem
se relaciona com o ambiente natural e construído. A geração de resíduos em
excesso e o gasto de energia para se produzir novas coisas é o fruto da
problemática ambiental atual. Reabilitar é em certa medida, algo sustentável do
ponto de vista da geração de resíduos, pois minimiza os impactos ambientais
que uma nova construção provoca. Além disso, na reabilitação é possivel
prever sistemas mais sustentaveis para a edificação como, por exemplo,
reutilização de água e instalações com menor consumo de energia elétrica.
(PEREIRA, 2013)
Associado a esses sistemas também pode haver a vantagem da
redução do custo de operação do edifício, que pode ser diminuido com o
emprego de tecnologias mais eficientes, além dos ganhos financeiros com a
valorização da edificação. Por fim, além desses benefícios, a reabilitação dos
edifícios preserva as qualidades sociais e identitárias que podem vir a ter a
edificação e a importância da preservação desse patrimônio construído.
(BARRIENTOS, 2004)
É importante ter claro que existem reabilitações de diversos tipos de
edifícios para gerar uma infinidade distinta de novos usos, sendo assim
necessário avaliar cada caso como um objeto singular, por mais que algumas
correlações possam existir. Por exemplo, prédios anteriores à década de 1970
normalmente possuem pés-direitos maiores e vãos maiores o que facilita a
utilização de piso elevado e forro, úteis a modernização do prédio,
diferentemente de edifícios residenciais novos que os espaços são reduzidos.
O entorno e o nível de conservação da estrutura e dos sistemas prediais
existentes também são fatores determinantes para o sucesso ou não da
reabilitação almejada. (BARRIENTOS, 2004)4
Ainda Silva e Sígolo (2007) citam que os prédios mais interessantes
para reabilitação com uso final em HIS são os que permitirem uma boa
equação entre a área da unidade habitacional e a área total construída. O custo
das circulações e das áreas coletivas, de uso comum, incidem diretamente no

4

No trabalho de Barrientos ele utiliza o termo retrofit com o mesmo significado que é utilizado

reabilitação nesse trabalho.
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custo da unidade, o que pode inviabilizar o negócio, inclusive tendo impacto
nos futuros custos de manutenção do condomínio. Assim a relação entre
maximizar o número de unidades habitacionais sem perder a qualidade,
inclusive com áreas mínimas necessárias, é fundamental nesse tipo de projeto.
Como descreve Claper e Salgado (2008), o processo de reabilitação de
um edifício é diferente daquele de uma construção nova e deve possuir um
tratamento diferente por parte dos arquitetos e demais envolvidos no processo.
Os edifícios geralmente possuem materiais e procedimentos construtivos
específicos, uma vez que já sofreram intervenções por diversas ocupações e
usos, e por isso demandam adaptações e ajustes durante o processo.
Já os maiores obstáculos à reabilitação também são distintos devido à
natureza heterogênea do processo, porém alguns estudos elencaram algumas
das dificuldades mais recorrentes nesse tipo de processo. Para Pereira (2013)
entre as maiores dificuldades para viabilização da reabilitação está, a falta de
registros das intervenções que já ocorreram no edifício, falta de materiais
utilizados na obra original, falta de mão de obra especializada nessa
modalidade de construção e assegurar de forma plena as exigências
propositais. Ainda Ferreira (2012) descreve que as dificuldades da reabilitação
para habitação nas centralidades brasileiras esbarram inclusive em questões
legais, políticas e culturais:
Complicações jurídicas quanto à propriedade, preço fundiário
alegadamente caro (o que nem sempre é verdadeiro), infraestrutura
obsoleta, falta de domínio técnico para a reabilitação, quanto a
materiais, técnicas, mão de obra, são fatores que elevam os custos e
inibem a formação de um mercado específico de reabilitação, como
ocorreu, por exemplo, na Europa, a partir do pós-guerra. Lá, nos dias
atuais, cerca de 50% da atividade da construção civil são compostos
por reabilitações e reformas. (p. 72)

Por fim, Nagle e Medrano citam a problemática que pode haver na
adaptação de edifícios para HIS, uma vez que esses são apartamentos
normalmente com dimensões reduzidas e que, portanto, toda área é
funcionalmente importante.
A adaptação de um edifício não residencial sub-utilizado ou
desocupado para um edifício de habitação de interesse social, é um
processo complexo, e que pode resultar em soluções indesejáveis,
como o excesso de locais de circulações nas áreas comuns ou
apartamentos com paredes angulosas (2014, p. 320).
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3.2 A região central de São Paulo e o contexto da reabilitação
O centro histórico de São Paulo está em transformação, mesmo sendo o
local da fundação da cidade onde se preserva grande parte da história física,
não permanece estático. A região possui características de diversas épocas
vividas pela cidade, renovando-se e mesmo quando desvalorizada por parte da
população, nunca deixou de possuir sua relevância identitária e ao mesmo
tempo funcional para os cidadãos.
Diversos fenômenos foram acontecendo, o que caracteriza a região
como uma das mais heterogêneas e mutáveis da cidade. Esse fenômeno não é
restrito somente a capital paulista, mas apresenta uma variedade e
complexidade proporcional a megalópole que a cidade se tornou. As
ocupações são diversas com uso residencial, comercial e industrial no decorrer
da história e por populações de baixa, média e alta renda, que geraram
distorções e fenômenos como a gentrificação e o efeito centro/periferia em
diversas escalas e contextos no decorrer da história. (SILVA, 2006)
Além das transformações advindas do próprio fenômeno de demolição
dos edifícios e alteração do espaço público, há também o fenômeno do
aumento da malha urbana da cidade que transforma as regiões próximas ao
que seria a centralidade original em locais incorporados ao que se entende
como centro. Um exemplo disso, é que no período em que a cidade era
definida pelos rios Anhangabaú e Tamanduateí as regiões como a Santa
Cecília e o Bom Retiro eram tidas como áreas além do centro da cidade.
Hoje o centro de São Paulo pode ser definido pela área da Prefeitura
Regional da Sé, que possui os distritos da Sé, República, Bom Retiro, Santa
Cecília, Consolação, Bela Vista, Liberdade e Cambuci, mas distritos próximos
como o Brás, Pari, Belém e Mooca, partes da Prefeitura Regional da Mooca e a
Barra Funda, da Prefeitura Regional da Lapa, fazem parte do núcleo mais
antigo da cidade (SILVA, 2006).

Além disso, devido a grande expansão

territorial, a cidade possui também o conceito de centro expandido. Essa região
é formada pelo anel entre os rios Tietê e Pinheiros, ao norte e oeste
respectivamente e a ligação das Avenidas Salim Farah Maluf a leste até a
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Avenida dos Bandeirantes na região sul. Toda essa macro área se caracteriza
por uma infraestrutura basicamente melhor do que o restante da cidade, além
de uma oferta maior de serviços.

Figura 1 – Mapa do centro expandido de São Paulo

Fonte: Imagem retirada do Google Maps pelo site da CET.

Villaça (2011) ainda mostra que dentro desse centro expandido e além
do centro histórico, existe uma região que ele denomina como quadrante
sudoeste (em relação ao centro histórico) que concentra grande parte dos
serviços terciários e das camadas de alta renda:
Todas as nossas metrópoles desenvolveram sua Área de Grande
Concentração das Camadas de Alta Renda. [...] no caso da Região
Metropolitana de São Paulo, essa área é seu Quadrante Sudoeste
[...]Partindo do centro, situam-se nesse Quadrante os bairros de
Higienópolis, Pacaembu, Consolação, Av. Paulista, Vila Mariana,
Aclimação, Ipiranga, Sumaré, Perdizes, Vila Pompeia, Altos da Lapa
e Pinheiros, Jardins, Butantã, Morumbi e vizinhanças, Moema,
Brooklin, Alto da Boa Vista, Granja Julieta etc. Para aqueles que
pensam que aí está tout São Paulo, lembramos que essa região,
incluindo os bairros populares nela contidos, não abrange nem 20%
da população da Região Metropolitana, e que dela estão excluídos as
zonas Norte e Leste (até Mogi das Cruzes), além de ABCD, Mauá e
Ribeirão Pires, Guarulhos, Osasco, Carapicuíba etc. (p. 50)
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Já em relação a área histórica e especificamente a sua população,
dados levantados por Silva, (2006) para o Relatório da Pesquisa Observatório
do Uso do Solo e da Gestão Fundiária do Centro de São Paulo, mostram que a
população residente no centro, em relação as outras regiões da capital, tem
características distintas. Existem relativamente mais pessoas vivendo de
aluguel, a população tem idade mais avançada, existem mais mulheres chefes
de família e as famílias são menores.
A história recente da área central da cidade de São Paulo passa pelo
fenômeno de desvalorização e subsequentemente suas tentativas de
valorização nos anos seguintes. A saída da classe média e a perda do papel de
protagonista na cidade, começa na metade do século XX e já na década de
1970 começam a surgir iniciativas e projetos com o intuito de recuperar a
região, porém só a partir dos anos 1990 há um movimento de fato, por meio de
entidades tanto públicas como privadas, de recuperação do centro da capital.
Locais como a Pinacoteca, reformada em 1998, o Centro Cultural Banco do
Brasil, em 2001, a Sala São Paulo em 1998 entre outros projetos, são
demonstrativos da mudança de foco que havia sido dada a região no período.
(BOMFIM 2004)
Do início dessa nova postura em relação a região central, na década de
1990 até hoje, muitas foram as propostas, organizações e iniciativas tanto de
entidades privadas quanto dos órgãos públicos, inclusive com enfoques
distintos para a região. Ferreira (2012) divide essas aspirações em duas visões
distintas

sendo

que

uma

enfatiza

as

condições

de

degradação,

a

desvalorização imobiliária, a presença de atividades informais no espaço
público, a ausência de moradores e frequentadores de classe média. Propõe
um centro (entendido fundamentalmente como os distritos da Sé e República)
bastante diferente do atual, readquirindo condições de centralidade perdidas
nas décadas passadas e com alteração radical do padrão das atividades e dos
frequentadores. E a outra reconhece as más condições ambientais e os
problemas de infraestrutura, mas enfatiza a vitalidade econômica da área
central (comércio popular e regional). Propõe um centro reabilitado, reforçando
as funções tradicionais, com melhoria das condições ambientais e reforço da
função residencial, com especial atenção para moradia social.
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Assim essas concepções, por vezes antagônicas, resultaram em
diversos programas para região central com melhores ou piores resultados e
elaboradas por todas as oito prefeituras desde o período da redemocratização.
As operações urbanas [Operação Urbana do Vale do Anhangabaú (1991), a
Operação Urbana Água Branca (1993) e a Operação Urbana Centro (1997) e
etc], as Leis especificas para a região [Lei de Fachadas (1997), a Lei de
Incentivos Seletivos (2003), a Lei de Dação (2001) e a Lei de Remissão (2004)
e etc], as Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS (Plano Diretor, 2002),
associações como a Associação Viva o Centro (AVC), o projeto Habicentro
(1997), o Programa de Requalificação Urbana e Funcional do Centro de São
Paulo – Procentro (1993), o Programa Viver Melhor (2001) entre outras
propostas e intervenções foram tentativas de ativamente transformar a região.
(SILVA, 2006)
Também é nesse período que surgem as primeiras iniciativas voltadas
para os projetos de habitação de interesse social na região, logo após a
redemocratização, depois dos anos da ditadura militar. Várias alternativas são
levantadas na época que possuía um clima político e social favorável a essas
mudanças. Como descreve Bonduki (2012, p. 89):
Após o longo período de centralização e homogeneização,
características marcantes do autoritarismo, passaram a ser
valorizadas a descentralização, a heterogeneidade e a diversidade,
perspectivas que geraram experiências de grande interesse tanto em
termos de política habitacional como do ponto de vista da arquitetura
e do urbanismo.

Na qual alguns exemplos desses programas são o Programa de
Arrendamento Residencial (PAR) da Caixa Econômica Federal (CEF), o
Programa de Atuação em Cortiços (PAC) do governo do estado, e o Programa
de Locação Social da Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP). (BOMFIM
2004).
É importante citar que o maior programa de habitação do País nesse
período, Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), pouco construiu nas
áreas centrais e não foi feito com instrumentos que possibilitassem a
reabilitação de edifícios, como descreve Bonduki (2012, p. 117):
Apesar do generoso subsídio previsto no Programa Minha Casa
Minha Vida, ele não foi desenhado para possibilitar a reabilitação de
edifícios ociosos em áreas consolidadas, o que tem impedido ou
dificultado o desenvolvimento de projetos desse tipo. Esse fato

33
mostra como ações habitacionais continuam desarticuladas de
políticas urbanas, pois a produção de moradias populares em locais
próximos ao emprego é uma necessidade fundamental para melhorar
as condições e o custo de mobilidade.

O anseio de revalorização da região central ainda inconcluso segue vivo
até os dias de hoje. O ex-prefeito João Doria apresentou, no dia 26 de
setembro de 2017, um projeto chamado “Centro Novo”, doado pelo Secovi
(Sindicato da Habitação) e elaborado pelo antigo prefeito de Curitiba e arquiteto
Jaime Lerner. O projeto prevê a criação de bulevares nas principais avenidas
do centro, a instalação de um ônibus circular elétrico na região e a construção
de “prédios icônicos”, que segundo o prefeito seriam prédios que serviriam
como símbolo da cidade, causando uma impressão na paisagem. (SETO,
2017)
Novamente está se buscando trazer a classe média para morar no
centro. Nas palavras da secretária de Urbanismo e Licenciamento Heloisa
Proença: “a ideia é a de ter instrumentos que facilitem e atraiam investimentos
para classe de média renda [...]” (SETO, 2017). Porém parece não haver por
parte da prefeitura uma proposta com o intuito de coincidir a melhora da
qualidade de vida no centro da cidade com a permanência da população de
baixa renda que hoje ocupa cortiços e moradias mais simples na região. Assim
o fenômeno da gentrificação novamente ocorrerá uma vez que a população
mais pobre será expulsa pela valorização e a impossibilidade de arcar com o
aumento do custo de vida.
É importante também citar outro fenômeno importante e que foi
fundamental para a dinâmica da região nesse mesmo período, as ocupações
dos edifícios vazios por meio dos movimentos sociais. O primeiro caso que se
tem registro foi em 1997, na gestão do então prefeito Celso Pitta, um casarão
na Rua do Carmos é invadido por mais de mil e quinhentas famílias. Esses
movimentos que questionam o direito à moradia, à propriedade privada, à
função social da propriedade e à prioridade da aplicação dos recursos públicos
ganham força nessa época (AFFONSO, 2010).
Rolnik (1998) descreve que mesmo que as ocupações só tenham
ocorrido em meados dos anos 1990, desde os 1980 os movimentos populares
reivindicam melhores condições de vida urbana. E que a partir do final da
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ditadura militar se consolidou clima político para que os movimentos sociais em
parceria com as assessorias técnicas pudessem trabalhar contribuindo para a
discussão e experimentação de novos projetos. Esses movimentos funcionam
até hoje e vem aumentando sua atuação nos diálogos com o poder público
servindo como ponte entre o interesse de parte da população, em sua maioria
mais carente, e os órgãos de decisão do setor habitacional.
Bonduki sintetiza a importância das habitações sociais no centro da
cidade e cita a importância dos movimentos sociais nesse processo:
Outra iniciativa que começa nesse período é a viabilização de
habitações de interesse social em áreas centrais da cidade. Projetos
foram feitos demonstrando a viabilidade financeira do modelo e suas
vantagens para a cidade. Mesmo que as experiências não tenham
ocorrido em quantidade expressiva às vantagens desse tipo de
empreendimento como a redução da necessidade de transporte, a
mistura de classes e usos e a utilização racional dos equipamentos já
instalados na cidade, são indicadores da importância que os
movimentos de luta por moradia desempenharam nesse momento
com as ocupações (BONDUKI, 2012 p.99).

O fenômeno que ocorre no centro de São Paulo para que haja edifícios
vagos mesmo havendo uma população necessitando de moradia é uma
demonstração da capacidade de incoerência do nosso sistema. Bomfim (2004)
explica a causalidade desse evento:
“[...] a alta presença de espaços edificados vazios na área central
está associada à possibilidade de obtenção de renda e lucro gerados
pelos diversos capitais empregados em outras localidades e em
outras formas de aplicações, ou seja, há outras alternativas para
obtenção e garantia maior de lucratividade da renda que não a obtida
através da viabilização da ocupação dos imóveis vagos na área
central.” (página 38)

E dessa forma os grandes proprietários de imóveis na área central
preferem aguardar a revalorização da área, quando houver um grande
investimento na área, ao passo que enquanto isso, eles permanecem com seus
imóveis vagos e degradados. (BOMFIM, 2004)

3.3 Experiências em reabilitação de edifícios para HIS na cidade de São Paulo
Quando comparado à totalidade dos empreendimentos HIS as moradias
reabilitadas são pouco expressivas em termos quantitativos, porém em São
Paulo por mais que o número seja pequeno quando comparado a outras
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modalidades de habitação, é dentro do cenário nacional, expressivo em relação
ao número de unidades. Esse tipo de intervenção ocorre com maior frequência
em capitais com o parque construído mais consolidado, sendo que outras
capitais como Salvador têm exemplos interessantes nessa área, como os
casarões do Bairro de São Damasco no centro histórico de Salvador. Nesse
capítulo, são brevemente apresentados alguns dos mais importantes edifícios
reabilitados na capital paulista, a fim de se ter uma dimensão macro das
experiências ocorridas em São Paulo.
Fotografia 1 - Edifício Prestes Maia

Fonte: Google Maps. Acesso em out. 2016.

O edifício Prestes Maia, localizado na Avenida Prestes Maia, 911, foi
construído na década de 1960 e sua reabilitação começou em 2010 e foi
finalizada no ano de 2015. Seu uso atual é como moradia social.
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Fotografia 2 - Edifício Palacete dos Artistas

Fonte: Google Maps. Acesso em out. 2016.

O Hotel Cineasta, também conhecido como palacete dos artistas, é um
exemplo de reabilitação específica em que os moradores escolhidos para
morar na habitação têm um perfil específico, são artistas com mais de 60 anos.
O edifício é do início do século passado, 1910, e fica localizado na Avenida
São João, 613. O uso original desse edifício era como hotel, sendo o programa
de financiamento dessa moradia o Programa Especial de Habitação Popular
(PEHP).
Fotografia 3 - Edifício Olga Benário

Fonte: Google Maps. Acesso em out. 2016.
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Localizado na Avenida Celso Garcia, 787, o edifício Olga Benário é da
década de 1950. O prédio já foi utilizado como fábrica e como agência bancária
no passado, mas hoje ela abriga moradias de interesse social com seus 84
apartamentos, em 28 tipologias distintas.
Fotografia 4 - Edifício Riachuelo

Fonte: Google Maps. Acesso em out. 2016.

O edifício Riachuelo fica na rua homônima, no número 275. Sua
construção é de 1940 quando foi projetado para ter salas comerciais, porém a
partir de 2008 o edifício é mais um exemplo de HIS em São Paulo, abrigando
100 unidades habitacionais.
Fotografia 5 - Edifício Hotel São Paulo

Fonte: Google Maps. Acesso em out. 2016.
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Em suas 152 unidades, o edifício Hotel São Paulo abriga moradores
participantes do PAR-Reforma. O edifício projetado pelo escritório e assessoria
técnica Fabrica Urbana tem grande número de unidades, porém apenas quatro
tipologias distintas. O edifício construído originalmente para ser, como o nome
sugere um hotel, foi construído na década de 1940 e sua reabilitação foi
finalizada em 2006.
Fotografia 6 - Edifício Joaquim Carlos

Fonte: Google Maps. Acesso em out. 2016.

Na Rua Joaquim Carlos,76 encontra-se o edifício Joaquim Carlos. Sua
construção remete a década de 1960 e naquela época o uso previsto era
residencial. A reabilitação iniciada em 2004 e finalizada em 2006 contempla 93
unidades habitacionais divididas em 21 tipologias.
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Fotografia 7 - Edifício Senador Freijó

Fonte: Google Maps. Acesso em out. 2016.

Reabilitado pelo escritório Barbosa & Corbucci Arquitetos Associados
em 2009, o edifício da década de 1930, que já foi usada como hotel e também
residencial, é mais um exemplo de HIS reabilitado no centro de São Paulo. No
projeto de reabilitação o edifício Senador Feijó foi subdividido em 45 unidades
habitacionais.
Fotografia 8 - Edifício Fernão Salles

Fonte: Google Maps. Acesso em out. 2016.
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Mais um exemplo de edifício reabilitado no centro de São Paulo para o
uso como HIS no programa PAR-Reforma é o Fernão Salles. Seu uso original
era comercial, mas após a reabilitação iniciada em 2000 e finalizada em 2001,
elaborada pelo escritório Helena Saia Arquitetos Associados, o seu espaço foi
dividido em 54 unidades habitacionais com três tipologias distintas.
Fotografia 9 - Edifício Riskallah Jorge

Fonte: Google Maps. Acesso em out. 2016.

O edifício Riskallah Jorge localizado na rua de mesmo nome na
numeração 50, possui após a reabilitação 167 unidades habitacionais, o
incluindo entre os maiores edifícios reabilitados para HIS em São Paulo. Sua
construção é da primeira metade do século XX, em 1940, sendo a reabilitação
feita entre os anos de 2001 e 2003. O edifício já foi utilizado para fins
comerciais e como um hotel ao longo da sua história.
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Fotografia 10 - Edifício Labor

Fonte: Google Maps. Acesso em out. 2016.

Financiado pelo programa PAR-Reforma o edifício Labor é outro
exemplo de edifício reabilitado no centro de São Paulo. Localizado na Rua
Brigadeiro Tobias, 290 o edifício foi inicialmente projetado para ter uso
comercial sendo a reabilitação feita entre os anos de 2002 e 2003. Hoje o
edifício é dividido em 84 unidades habitacionais divididas em apenas duas
tipologias.
Fotografia 11 - Edifício Ana Cintra

Fonte: Google Maps. Acesso em out. 2016.
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Na década de 1960 foi construído para o uso residencial de alto padrão
o edifício Ana Cintra, localizado na rua de mesmo nome, no número 123. O
projeto é da CDHU e financiado pelo PAC – BID. Por fim, hoje o edifício possui
70 unidades.
Fotografia 12 - Edifício Ana Cintra Edifício Asdubral do Nascimento

Fonte: Google Maps. Acesso em out. 2016.

O edifício Asdrubal do Nascimento localizado na rua homônima, número
274, foi reabilitado em 2009. O escritório responsável pelo projeto é o
Autografics Arquitetura que dividiu o edifício a priori comercial em novas 36
unidades habitacionais.
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4 O MÉTODO DA PESQUISA
A pesquisa foi feita utilizando o método da APO em um edifício
reabilitado no centro de São Paulo. Nesse capítulo será apresentado o método
da APO de forma mais detalhada. A seguir, o fluxograma com o roteiro da
aplicação da APO:

Figura 2 – Fluxograma com o roteiro da aplicação da APO

Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.1 Avaliações pós-ocupação
A APO é um conjunto de métodos e técnicas que diagnosticam fatores
do ambiente, tanto positivos quanto negativos, no decorrer do uso (ROMÉRO;
ORNSTEIN, 2003 p. 26). Sendo assim é uma técnica que serve para avaliar
qualitativa e quantitativamente diversos aspectos do espaço. A avaliação
possibilita elaborar o diagnóstico de qualquer ambiente construído como, por
exemplo, empreendimentos habitacionais com o uso privado do ambiente até
escolas, hospitais e estações de metrô com uso público e variado (ABIKO;
ORNSTEIN, 2002, p. 7).
Essa técnica de avaliação não é exclusividade brasileira e nem surge
aqui, a mais de 50 anos ela vem sendo empregada nos EUA e na Europa, com
modificações e evoluções da sua metodologia a partir de então. Após a
Segunda Guerra Mundial, estudos interdisciplinares são elaborados na
arquitetura de “massa” moderna, principalmente nos grandes conjuntos
habitacionais. (ROMÉRO; ORNSTEIN, 2003, p. 28).
Um diferencial da APO é que seu método se configura em duas
abordagens, a avaliação dos usuários e a avaliação dos técnicos. Dessa
maneira a formulação do diagnóstico do objeto de estudo é a confluência
dessas duas frentes de análise, que gera um resultado mais preciso e
abrangente, como explica Roméro e Ornstein (2003, p.14 e p.26):
[...] a APO se distingue das avaliações de desempenho “clássicas”
formuladas nos laboratórios dos institutos de pesquisa, pois considera
fundamental também aferir o atendimento das necessidades ou o
nível de satisfação dos usuários, sem minimizar a importância da
avaliação de desempenho físico ou “clássica”.
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Figura 3 – Metodologia da APO

Fonte: Elaborado pelo autor com base no fluxograma do ROMÉRO, 1999 para tese de
Livre Docência.

A APO pode ser dividida em subáreas de avaliação que se configuram
como partes independentes da pesquisa, mas que possuem caráter
interdisciplinar.

Pode-se

elaborar

a

avaliação

focando

em

aspectos

construtivos, de conforto ambiental, econômicos, avaliação estética e funcional
(ROMÉRO, 1999 – tese de Livre Docência).
Outra característica importante da APO é sua posição na cadeia
produtiva e no ciclo de vida das construções no ambiente construído. Suas
análises são elaboradas no ambiente real de escala e tempo e assim
realimentam todo o ciclo uma vez que após o diagnóstico é feito duas
abordagens de recomendações. A primeira é em relação ao objeto estudado e
as melhorias em relação aquele projeto específico. Deve ser esclarecido quais
foram os problemas encontrados para que se possa minimizá-los ou corrigi-los
por meio da manutenção física e da conscientização dos usuários. A segunda
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recomendação é em relação aos futuros empreendimentos, principalmente, os
similares, que por meio da avaliação do diagnóstico podem utilizar essa
expertise para aperfeiçoar a realização de futuras construções (ROMERÓ;
ORNSTEIN, 2003 pág. 27).
Figura 4 – APO inserido no ciclo de vida das construções

Fonte: ROMÉRO; ORNSTEIN, 2003, p. 26 - Figura 1.

No caso especifico da habitação de interesse social é importante
ressaltar a relevância da APO para esse objeto especifico. As questões
urbanísticas, arquitetônicas e construtivas nesse tipo de construção, na maioria
dos casos brasileiros, apresentam programas repetidos exaustivamente sem
levar em consideração a heterogeneidade da população que nela vai habitar e
nem as características próprias de cada região. Sendo por tanto nesse caso o
processo da APO, de mecanismo realimentador, fundamental para o
desenvolvimento desses empreendimentos. (ROMÉRO; ORNSTEIN, 2003 p.
27).
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4.2 Avaliação pós-ocupação funcional
Nesse trabalho, o enfoque da APO será a avaliação funcional do edifício.
Porém algumas questões de relevância comportamental e participativa do
usuário irão abranger temas correlatos à funcionalidade, mas que não são
efetivamente aspectos próprios desse tipo de avaliação.
A APO funcional evoca como o próprio nome diz uma avaliação
funcional do edifício em níveis distintos. A análise é feita do ambiente interno
dos apartamentos, do conjunto residencial como um todo, passando pelas
áreas externas coletivas até questões urbanas de inserção do objeto no
ambiente. Os pontos abordados incluem a área útil das unidades habitacionais,
o índice de obstrução e a densidade ocupacional. Segundo Roméro e Ornstein
(2003), os procedimentos metodológicos da APO funcional abrangem:
[...] no caso das edificações/unidades habitacionais, os seguintes
aspectos: integração do uso residencial com outros usos; tratamento
paisagístico das áreas comuns do edifício; circulação vertical externa;
número de pavimentos do edifício versus adequação à escala
humana; flexibilidade/arranjo espacial do apartamento; facilidade de
manuseio/limpeza das janelas; facilidade de abertura de portas a 90°
em função do espaço de utilização; área útil do apartamento/morador;
área útil do dormitório, área útil da sala, área útil da cozinha; área útil
de
serviço;
área
útil
do
banheiro/lavatório,
pé-direito;
circulação/integração entre cômodos no apartamento; adequação ao
uso/equipamento/mobiliário/intensidade de sobreposição de tarefas;
área útil/área construída do apartamento; adequação e acessibilidade
dos deficientes físicos aos apartamentos; entre outros. (página 24)
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Figura 5 - Procedimentos metodológicos da APO Funcional com ênfase em unidades
habitacionais

Fonte: Elaborado pelo autor

Também é preciso frisar que mesmo no subtema da Funcionalidade dentro
da APO ainda existem diversos enfoques e subáreas sendo que esse trabalho
visa aferir em especial a relação espacial e tipológica das habitações.
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4.3 Avaliação técnica
A pesquisa é dividida em duas frentes de análise, a avaliação de
satisfação dos usuários, e a análise técnica. Para a avaliação técnica do
edifício foram feitas as seguintes analises:
• Medição da área útil das unidades habitacionais;
• Medição da largura da porta principal das unidades habitacionais;
• Medição da dimensão dos mobiliários, partindo das suas maiores
extremidades;
• Verificação da existência de janelas;
• Verificação da existência de áreas comuns na edificação e o uso dessas
áreas;
• Relação de implantação do edifício no entorno próximo;
• Fotos gerais;
As avaliações foram feitas em ao menos dois apartamentos de cada
tipologia presentes na edificação. Os itens aferidos foram área útil do
apartamento, as áreas úteis dos cômodos, área útil/morador (densidade
ocupacional) e índice de obstrução (IO). Esses indicadores foram comparados
com parâmetros de desempenho adotados no Brasil pelos diversos órgãos e
entidades que trabalham com o mercado da construção civil e da habitação.
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4.3.1 Parâmetros de desempenho
Segundo Roméro e Ornstein (2003), a preocupação com a qualidade na
habitação é bem antiga com evidências de que há 4 mil anos no Código de
Hamurabi, na Mesopotâmia, havia cinco regras para prevenir defeitos nas
edificações. Isso demonstra a preocupação do homem com a padronização de
suas técnicas construtivas para obter melhores resultados.
No Brasil existem algumas iniciativas com a finalidade de normatizar o
desempenho das edificações e assim melhorar a qualidade geral da produção
da construção civil. Esses instrumentos se mostram ainda mais importantes
tendo em vista a predominância da autoconstrução no País, principalmente nas
camadas mais vulneráveis da sociedade (Sá, 2009). Porém essas informações
não estão organizadas de uma forma sistemática e simples, sendo que elas
são assim complementares e distintas entre si.
No âmbito federal na esfera do poder Executivo do Brasil, foi criado em
1º de janeiro de 2003, a partir da Medida Provisória nº 103/2003, convertida
na Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, o Ministério das Cidades. O
ministério cuida das questões ligadas à habitação por meio da Secretaria
Nacional de Habitação (SNH) que tem como finalidade última a universalização
da moradia. Entre suas atribuições está “[...] o apoio técnico aos entes
federados e aos setores produtivos”. Porém em relação a parâmetros
funcionais das habitações não há nenhuma diretriz especifica vinda
diretamente do ministério, a orientação é por meio do Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H). O programa é um instrumento
que tem como objetivo o cumprimento dos compromissos firmados pelo Brasil
na assinatura da Carta de Istambul (Conferência do Habitat II/1996). A meta do
programa é “organizar o setor da construção civil em torno de duas questões
principais: a melhoria da qualidade do habitat e a modernização produtiva”.
Para

isso o

programa formulou

dois documentos que se

chamam

“Especificações de desempenho nos empreendimentos de HIS baseadas na
NBR 15575 - edificações habitacionais – desempenho”.
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Sendo assim os documentos utilizam as normas elaboradas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) como referência. A ABNT é
um órgão de utilidade pública, porém privado e sem fins lucrativos, responsável
pela normatização no País. Ele trata do tema da funcionalidade das edificações
na NBR 15.575 que foi disponibilizada como consulta pública em 2007, mas só
veio a ser publicada em 2013. Essa norma agregou diversas normas de outras
disciplinas que haviam sido feitas anteriormente e que são relacionadas ao
tema geral do desempenho de edificações.
A norma se subdivide em partes e elementos da construção civil em
geral. A parte que trata da Funcionalidade está dentro da temática da
Habitabilidade e junto dela é tratado também o tema correlato da
Acessibilidade. As principais normas incorporadas sobre esse tema na
NBR15.575 são as NBR 5626; NBR 7198; NBR 7229; NBR 8160; NBR 9050;
NBR 10844; NBR 13969.
É importante ressaltar que a Norma tem caráter sugestivo e ela por si só
não constitui uma obrigatoriedade por mais que sirva para parametrizar as
legislações e pareceres em relação ao tema. Também é preciso frisar que
mesmo no subtema da Funcionalidade dentro do Desempenho da edificação
ainda existem subáreas, sendo que esse trabalho visa aferir em especial a
relação espacial e tipológica das habitações e do edifício.
Na Parte 1 da NBR 15.575 (Requisitos Gerais), o item 16
(Funcionalidade e Acessibilidade) e mais precisamente o 16.2 diz:
16.2 Requisito – Disponibilidade mínima de espaços para uso e
operação da habitação
Apresentar espaços mínimos dos ambientes
compatíveis com as necessidades humanas.

da

habitação

16.2.1 Critério – Disponibilidade mínima de espaços para uso e
operação da habitação
Para os projetos de arquitetura de unidades habitacionais, sugere-se
prever no mínimo a disponibilidade de espaço nos cômodos do
edifício habitacional para colocação e utilização dos móveis e
equipamentos-padrão listados no Anexo X de caráter informativo.
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No Anexo G, a norma sugere as formas de organização dos cômodos e
as dimensões compatíveis com as necessidades humanas nas tabelas 1 e 2.
Tabela 1 – Móveis e equipamentos-padrão da NBR15.575

Fonte: Tabela 1 do anexo G da NBR 15 575.
Tabela 2 – Dimensões mínimas de mobiliário e circulação da NBR15.575
(continua)

Fonte: Tabela 2 do anexo G da NBR 15 575.

53
Tabela 2 – Dimensões mínimas de mobiliário e circulação da NBR15.575
(continuação)

Fonte: Tabela 2 do anexo G da NBR 15 575.
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Tabela 3 – Continuação da tabela de dimensões mínimas de mobiliário e
circulação da NBR15.575

Fonte: Tabela 6 do anexo G da NBR 15 575.

Tabela 4 – Nota das tabelas 1, 2 e 3

Fonte: Notas do anexo G da NBR 15 575
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A norma não estipula tamanhos mínimos dos cômodos por entender que
isso poderia gerar conflitos com as legislações estaduais e municipais que por
ventura tratam do tema.
Para o estudo da funcionalidade das edificações também é importante
verificar a NBR 9050 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos. A norma está na sua terceira revisão (primeira em
1983, segunda em 2004 e a terceira de 2015) e a abordagem foi ampliada para
aqueles que têm dificuldades para se locomover – como idosos, obesos,
gestantes etc. –, seguindo o conceito de desenho universal, que assegura a
acessibilidade para todos. A NBR 9050 é aplicada nas áreas comuns dos
empreendimentos e em um número especifico de unidades habitacionais que
variam conforme legislação vigente, e no caso do edifício Maria Paula, foram
nos dois apartamentos do térreo.
Ainda na esfera federal o decreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011, que
regulamenta dispositivos da lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe
sobre o programa Minha Casa, Minha Vida diz no seu capítulo II (DO
PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO URBANA – PNHU), art. 10, § 1o ,
diz que “o Ministério das Cidades definirá a tipologia e o padrão das moradias e
da infraestrutura urbana, com observância da legislação municipal pertinente”.
Assim, o Programa Minha Casa Minha Vida, maior programa de
promoção de moradias no Brasil, define que por meio do Ministério das
Cidades, os parâmetros para execução das tipologias dos HIS são pautados
pelas legislações municipais vigentes.
Porém mesmo com as especificações do decreto n º 7.499, no site do
programa MCMV temos definidos alguns parâmetros básicos para as
habitações desse programa:
Tipologia mínima apresentada para casa térrea:
-02 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço;
-Transição: área útil mínima de 32 m² (não computada área de
serviço).
-Acessibilidade: área útil mínima de 36 m² (não computada área de
serviço).
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Tipologia mínima apresentada para apartamento:
-02 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço;
-Transição: área útil mínima de 37 m².
-Acessibilidade: área útil mínima de 39 m².

Atualmente, no governo estadual em São Paulo temos três frentes de
atuação na questão habitacional, mas todas estão sob a marca Morar Bem,
Viver Melhor, criada em 2016 e ligadas à Secretaria da Habitação. A Casa
Paulista - Agência Paulista

de

Habitação Social, a

Companhia de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e a
Parceria Público-Privada Habitacional.
No que tange a funcionalidade das habitações na Casa Paulista, eles
possuem um caderno de especificações técnicas que abrange diretrizes gerais
para o projeto. Nesse documento tem especificado a quantidade mínima de
movéis e dimensões dos cômodos, também são apresentadas características
gerais que o imóvel deve possuir como área útil e pés-direitos, até informações
referentes as áreas comuns de lazer e uso comunitário. Além disso, assim
como os parâmetros do MCMV, a Casa Paulista também divide seus
indicadores em casa e apartamento.
Tabela com a quantidade mínima de móveis / dimensões dos cômodos e
algumas características gerais da tipologia apartamento, contidas na ficha
técnica da Casa Paulista:
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Tabela 5 – Especificação das unidades habitacionais

Fonte: Manual do programa Casa Paulista.

A CDHU possui alguns manuais técnicos específicos do programa e
entre eles existe o manual de projetos que trata do tema da funcionalidade na
habitação. Esse documento é de 1998 com uma revisão mais recente em 2008.
O manual tem um caráter amplo e abrange itens de projeto, como o programa,
itens gerais de inserção urbana e itens relacionados às infraestruturas da
edificação, como sistemas elétricos e hidráulicos, por exemplo. Outros
aspectos como etapas de projeto, serviços de geotécnica e topografia,
produtos e norma de apresentação de documentos técnicos também são
abordados no manual.
Com relação a funcionalidade da habitação o documento trata disso no
item “Programa de Projeto de Arquitetura” (p. 126). Nesse documento são
dadas as áreas mínimas de circulação interna, as alturas de pés-direitos, os
cômodos necessários e suas dimensões mínimas, além de outros critérios.
Outro item interessante desse documento é a figura constante no anexo
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ARQ02 das dimensões padrão para o mobiliário a ser considerado nos
projetos, que apresenta graficamente as dimensões mínimas dos mobiliários
que as unidades devem comportar.

Figura 6 – Dimensões padrão para o mobiliário a ser considerado nos projetos

Fonte: Manual Técnico de Projetos do CDHU | Anexo ARQ02 | Dimensões padrão
para o mobiliário a ser considerado nos projetos.

Além desses itens, o documento também cita no item 2, desse mesmo
tópico, as outras disposições que devem ser atendidas para aprovação dos
projetos, são elas:
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• Regulamentação municipal, estadual ou federal, em especial as
exigências da legislação sanitária estadual, além de tomar como
parâmetro o estabelecido no Código de Obras e Edificações do
município, Corpo de Bombeiros e ABNT, no que se referir a questões
não explicitadas neste manual;
• NBR 9050/94 Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências,
a edificação, espaço, mobiliário e equipamento urbano;
• Diretrizes municipais específicas quando for o caso.

O manual desenvolvido pela CDHU teve como coordenação técnica o
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT). O IPT em
1987 desenvolve o Manual de Orientação para Execução Racionalizada de
Instalações em Intervenções para ajuda mútua, documento que tratava entre
outros assuntos da funcionalidade da habitação.
A PPP da habitação tem no seu Edital de Concorrência n. 001.2012 –
PPP – Centro, no Anexo II do edital - diretrizes para as intervenções urbanas,
um trecho que trata das especificações técnicas gerais das habitações. Esse
documento não é parâmetro para todas as PPP’s que poderão existir, porém
ele é bem especifico em relação as diretrizes funcionais da habitação. O edital
apresenta cada cômodo com os móveis que deverão ter neles e suas
dimensões mínimas, além de em alguns casos, inclusive, especificar o espaço
mínimo de circulação entre eles.
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Quadro 1 – Quadro de especificações mínimas (continua)

Fonte: Quadro de especificações mínimas – Edital de concorrência n. 001.2012 para a
PPP-Centro.
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Quadro 1 – Quadro de especificações mínimas (continuação)

Fonte: Quadro de especificações mínimas – Edital de concorrência n. 001.2012 para a
PPP-Centro.
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Quadro 1 – Quadro de especificações mínimas (continuação)

Fonte: Quadro de especificações mínimas – Edital de concorrência n. 001.2012 para a
PPP-Centro.

A legislação sanitária estadual pertinente ao tema é o Decreto n°.
12.342, de 27 de setembro de 1978. Nesse decreto, no Livro III, título III,
capitulo V – Habitações de Interesse Social - o decreto trata, como o nome já
diz, desse tipo de empreendimento. Entre as considerações levantadas é
interessante ver que nesse documento há uma dimensão máxima para
habitações tidas como de interesse social, até 60m², além de dimensões
mínimas dos cômodos da habitação. Se as dimensões não tiverem sido
especificadas no item anterior, no livro III, título II, capítulo I – Dimensões
Mínimas de Compartimento – há também as dimensões mínimas dos cômodos
de forma geral, para todas as formas de habitação. Isso complementa as
informações do item especifico das habitações de interesse social que, por
exemplo, não especificava dimensões de sala. Essa legislação também
específica no título III, capítulo I, artigo 59: “Toda habitação deverá dispor de
pelo menos um dormitório, uma cozinha, uma instalação sanitária e uma área
de serviço”.
Na esfera municipal, o Código de Obras e Edificações (COE), Lei n.
11.228/1992, que revogou a lei n. 8.266/1975, trata entre outros assuntos da
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funcionalidade na habitação. De forma ampla a lei dispõe sobre as “regras
gerais e específicas a serem obedecidas no projeto, licenciamento, execução,
manutenção e utilização de obras e edificações, dentro dos limites dos
imóveis”. No item 11, “Compartimentos”, o COE estipula os pés-direitos
mínimos “em razão da função exercida”. Está sendo desenvolvida uma nova
revisão do Código que está tramitando no poder municipal no momento.
Na cidade de São Paulo também temos o Decreto nº 44667/2004, que
regulamenta a Lei nº 13430, que trata do Plano Diretor Estratégico. Esse
decreto, entre outros itens, dispõe sobre normas específicas para a produção
de Empreendimentos de Habitação de Interesse Social, Habitação de Interesse
Social e Habitação do Mercado Popular.
No art. 32 são indicados alguns parâmetros para as unidades HIS, como
área máxima e altura de pé direito para os cômodos. Além das informações
referentes a HIS, a Seção V – Da reforma e recuperação de edifícios
existentes, trata no art. 50 da reabilitação de edifícios.
Nas edificações existentes a serem reformadas e recuperadas para
HIS, com ou sem mudança de uso, poderão ser aceitas, a critério da
CAEHIS (Comissão de Análise de Empreendimentos Habitacionais
de Interesse Social), soluções que não atendam integralmente às
disposições previstas neste decreto, desde que:
I - Não sejam
habitabilidade;

agravadas

as

condições

de

salubridade

e

II - A edificação seja adaptada às condições de segurança previstas
na legislação municipal.

Assim para o caso especifico da reabilitação de edifícios esse decreto
permite a execução de solução que não atendam integralmente esse
documento.
O mínimo exigido pela Secretaria da Habitação e Desenvolvimento
Urbano da Prefeitura do Município de São Paulo são 36m², de área útil mínima
por unidade de habitação de dois ou mais dormitórios.
Além dessas legislações normas e diretrizes mais uma iniciativa
governamental também se relaciona ao tema. O Governo do Estado de São
Paulo desenvolveu, em 2010, um guia que compila as concepções de desenho
universal aplicadas a HIS, existentes nas legislações e normas, tudo em um
único manual. O Desenho Universal – Habitação de Interesse Social é uma
ferramenta didática do tema.

64

No anexo A, foram compiladas as informações contidas nos documentos
citados, que possuem os parâmetros relativos à funcionalidade em âmbito
nacional, vigentes na cidade de São Paulo.

4.3.2 Avaliação de satisfação dos usuários
Para avaliação do nível de satisfação dos usuários foi adotada a
ferramenta de aplicação de questionários. Ele foi elaborado seguindo como
padrão o questionário desenvolvido por Roméro e Ornstein (2003), porém com
algumas adaptações para essa pesquisa. Por ser uma habitação reabilitada no
Centro de São Paulo, algumas perguntas foram modificadas, retiradas ou
acrescidas. Foi tomado o cuidado de assegurar que o entrevistado reside
regularmente no edifício e é o representante da família.
Na primeira parte do questionário as perguntas são referentes ao perfil
do entrevistado. Nessa etapa visa-se aferir suas características como idade,
profissão, escolaridade, renda familiar aproximada, qualidade da moradia
anterior em relação a atual, número de integrantes na família, faixa etária dos
familiares, tempo que mora na residência atual, entre outras características. A
próxima parte é relacionada a unidade habitacional em si. As perguntas são
relativas ao tamanho da habitação, conformidade com o uso, a qualidade dos
espaços em quesitos como iluminação, ventilação e privacidade entre outras.
Na terceira etapa são questionados assuntos referentes a qualidade do
conjunto habitacional. As áreas coletivas e a relação dos moradores nesses
espaços são o tema dessa parte. Em seguida vem as perguntas relativas a
vizinhança, que são perguntas sobre a área próxima ao conjunto habitacional e
a relação do conjunto com essa região. Por fim, a última questão visa aferir a
importância que os moradores dão a itens específicos do conjunto habitacional.
As avaliações foram feitas em ao menos dois apartamentos de cada
tipologia presentes na edificação. Sempre o entrevistado era a chefe da família
e as entrevistas ocorreram aos finais de semana quando as pessoas estavam
em suas casas. Ao todo foram desenvolvidos 26 questionários.
A seguir o questionário que foi aplicado:
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TRABALHO DE MESTRADO NO INSTITUTO DE PESQUISAS
TECNOLÓGICAS

- Área de concentração do mestrado em Habitação: Planejamento, Gestão e
Projeto.

Questionário para USUÁRIO

Ficha número:

Edifício:
Bloco:
Apartamento:
Horário de início / término:
Data:
Croqui:

Verificar se:
- o usuário não foi entrevistado anteriormente nesta mesma entrevista (inclusive préteste);
- é o chefe da família ou representante;
- o usuário reside regularmente no edifício (não temporariamente);
- o usuário mora no apartamento há pelo menos seis meses.
Recomendações:
- solicitar ao usuário que responda sempre em relação à situação predominante (ou
seja, evitar respostas múltiplas).
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1.

Características do entrevistado

1.1 - Idade (anos):
( )¹ até 20
( )² 21-40
( )³ 41-60
( )4 60 ou mais
1.2 - Escolaridade:
( )¹ Não alfabetizado
( )² Ensino fundamental
( )³ Ensino médio
( )4 Ensino superior
( )5 Nsa
1.3 - Número de ocupantes do
apartamento:
( )¹ 1
( )² 2
( )³ 3
( )4 4
( )5 5
( )6 6
( )7 7
( )8 8 ou mais, quantos____

_______________________________
_______________________________
1.7 - Renda Familiar
( )¹ até R$ 1.000
( )² R$ 1.001 até 3.000
( )³ 3.001 até 5.000
( )4 mais de 5.000
( )5 outra
1.8 - Há quantos anos residem nesse
edifício?
( )¹ menos de 1 ano
( )² de 1 a 3 anos
( )³ mais do que 3 anos
1.9 – Como você avalia esta casa em
relação à anterior:
( )¹ muito pior
( )² pior
( )³ igual
( )4 melhor
( )5 muito melhor

1.4 - Composição familiar:
_______________________________
_______________________________
1.5 - Quantidade de ocupantes por
faixa etária:
( )¹ __ até 6
( )² __ 7 a 13
( )³ __ 14 a 21
( )4 __ 22 a 45
( )5 __ 46 a 65
( )6 __ 66 ou mais
1.6 - Qual a sua ocupação atual?

1.10 - Que tipo de transporte você
usa para chegar em casa?
( )¹ andando
( )² ônibus
( )³ metrô
( )4 carro
( )5 moto
( )6 bicicleta
( )7 2 ou + tipos de transporte
1.11 - Você é o primeiro morador?
( )¹ sim
( )² não
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2. Unidades habitacionais
[péssimo (1)

ruim (2)

bom (3)

ótimo (4)

nsa(5)]

2.1 - Tamanho da unidade
habitacional?

2.6 - Tamanho da área de serviço?

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

2.2 - Tamanho da cozinha?

2.7 - Da disposição dos cômodos de
sua casa?

(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.3 - Tamanho do banheiro?
(1) (2) (3) (4) (5)

2.8 - Espaço para distribuição dos
móveis e utensílios domésticos?

2.4 - Tamanho da sala?

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

2.9 - Espaço para abrir e fechar de
portas e janelas?

2.5 - Tamanho dos dormitórios?
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
_____________________________________________________________________
Em qual cômodo você desenvolve
as seguintes atividades?

Como você classifica esta situação?

2.10 - trabalho extra? _____________________ (1) (2) (3) (4) (5)
2.11 - passar roupa? ______________________ (1) (2) (3) (4) (5)
2.12 - estudo e leitura?____________________ (1) (2) (3) (4) (5)
2.13 - receber amigos?____________________ (1) (2) (3) (4) (5)
_____________________________________________________________________
2.14 - Se houvesse alguma atividade
que você quisesse desenvolver na
sua casa, faltaria espaço para fazer
ela?

– Como você classifica a ventilação
dos seguintes cômodos.
2.16 – Sala (1) (2) (3) (4) (5)

( )¹ não
( )² sim, qual? ___________________
2.15 - Alguém dorme na sala ou na
cozinha na sua casa?

2.17 – Cozinha (1) (2) (3) (4) (5)
2.18 – Quarto (1) (2) (3) (4) (5)
2.19 – Banheiro (1) (2) (3) (4) (5)

( )¹ não
( )² sim, qual? ___________________

2.20 – Área de serv. (1) (2) (3) (4) (5)
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– Como você classifica a iluminação
natural dos seguintes cômodos.

(1) (2) (3) (4) (5)

2.21 – Sala (1) (2) (3) (4) (5)

2.29 – Como você classifica o
barulho vindo de áreas vizinhas ou
externas?

2.22 – Cozinha (1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.23 – Quarto (1) (2) (3) (4) (5)
2.30 – Houve melhorias no
apartamento?

2.24 – Banheiro (1) (2) (3) (4) (5)
2.25 – Área de serv. (1) (2) (3) (4) (5)
2.26 - Como você considera a
temperatura de sua casa no verão?
(1) (2) (3) (4) (5)
2.27 - Como você considera a
temperatura de sua casa no
inverno?

( )¹ não
( )² sim, qual? ___________________
2.31 - Você já observou algum
problema no seu apartamento (por
ex., inst. elétrica, caixilhos; trincas;
etc.)
( )¹ não
( )² sim,
qual? ___________________
onde? ___________________

(1) (2) (3) (4) (5)
2.28 – Como você classifica a
privacidade entre os moradores
dentro do seu apartamento?

3. Conjunto habitacional
[péssimo (1)

ruim (2)

bom (3)

ótimo (4)

nsa (5)]

(1) (2) (3) (4) (5)
- Como você qualifica as áreas de
convivência e lazer para:

- Como você qualifica as seguintes
áreas comuns?

3.1 - as crianças? (1) (2) (3) (4) (5)
3.7 - playground (1) (2) (3) (4) (5)
3.2 - os jovens? (1) (2) (3) (4) (5)
3.8 - jardins (1) (2) (3) (4) (5)
3.3 - os adultos? (1) (2) (3) (4) (5)
3.9 - quadra (1) (2) (3) (4) (5)
3.4 - os idosos? (1) (2) (3) (4) (5)
3.10 - centro de convivência
3.5 - os def. físicos? (1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
3.6 Como você qualifica a
iluminação artificial nas áreas
comuns do edifício?

3.11 - estacionamento
(1) (2) (3) (4) (5)
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3.12 – Qual a área coletiva que o
prédio não possui e você gostaria
que possui-se?
( )¹ Academia
( )² Quadra de esportes
( )³ Salão de festas
( )4 Lavanderia
( )5 Piscina
( )6 Lan house
( )7 Horta
( )8 Churrasqueira
( )9 Salão de jogos
( )10 Sala de estudos
( )11 Lavanderia
( )12 Outros,
qual__________________________
3.13 - Como você qualifica as
relações de vizinhança com os
outros moradores do edifício?
(1) (2) (3) (4) (5)

4. Vizinhança
[péssimo (1)

ruim (2)

bom (3)

4.1 - Como você classifica este
conjunto em relação à segurança?

ótimo (4)

nsa (5)]

4.7 - Como você qualifica a
manutenção, conservação e
operação do conjunto habitacional?

(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
4.2 - Como você classifica este
bairro em relação à segurança?
(1) (2) (3) (4) (5)
4.3 - iluminação artificial nas vias
públicas do bairro?
(1) (2) (3) (4) (5)
- Como você qualifica os seguintes
serviços públicos mais próximos ao
edifício?
4.4 - escola (1) (2) (3) (4) (5)
4.5 - posto de saúde (1) (2) (3) (4) (5)
4.6 - creche (1) (2) (3) (4) (5)

4.8 - Como você qualifica a
organização dos moradores para
encaminhamento de melhorias?
(1) (2) (3) (4) (5)
4.9 - Como você considera o gasto
com condomínio?
(1) (2) (3) (4) (5)
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5. Geral
5.1 - Considerando as condições de moradia no conjunto habitacional, relacione o que
é mais importante no seu ponto de vista. Enumere os itens abaixo de 1 (o mais
importante) a 10 (o menos importante). Antes de decidir, leia ou ouça todas as
alternativas com atenção.
( ) Qualidade da construção e suas instalações (água, esgoto, elétrica)
( ) Temperatura, iluminação, ventilação, nível de ruído do apartamento
( ) Aparência do edifício
( ) Segurança contra assaltos e roubos
( ) Segurança contra incêndio
( ) Facilidade de transporte ao trabalho
( ) Facilidade de estacionamento
( ) Facilidade de acesso ao comércio, escolas e serviços de saúde
( ) Tamanho e disposição dos ambientes no apartamento
( ) Qualidade das áreas externas comuns

Obrigado pela valorosa colaboração!
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5 ESTUDO DE CASO
5.1 O distrito da Bela Vista
O distrito da Bela Vista é delimitado pelas Avenidas Paulista, Vinte e Três de
Maio, Nove de Julho e pela Rua Frei Caneca, fazendo parte da prefeitura regional (o
termo utilizado pelas gestões anteriores a do ex-prefeito João Doria era
subprefeitura) da Sé. A origem da região está ligada a imigrantes italianos e a cultura
do café no final do século XIX. Hoje a região central de São Paulo é uma das mais
ecléticas de toda a cidade e conta com 374 mil moradores sendo que desses quase
70 mil residem nos 2,6km² que formam a Bela Vista. (REGIONAL, 2017) (PAULO,
2013) (PAULO, 2010)
Os dados de 2010 da prefeitura demonstram que o distrito possuía na época
29.945 moradias das quais 28.072 delas eram apartamentos e o restante habitações
do tipo casa (1023), casa de vila e/ou condomínio (103) e cortiço ou casa de cômodo
e cabeço de porco (747). Dados de 2016 apontam também que o distrito não possui
favelas.
O demonstrativo da prefeitura de domicílios segundo o número de moradores
no bairro, realizado em 2010, demonstra que o perfil predominante é de pessoas
que moram sozinhas, seguido de moradores com 3 a 5 membros morando na
residência e 2 moradores, consecutivamente. Isso demonstra uma vocação do bairro
para famílias e ou repúblicas menores que em outros distritos, principalmente, os
mais periféricos da capital.
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Figura 7 – Delimitação do distrito da Bela Vista

Fonte: Google Maps.
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5.2 Equipamentos Sociais da Vizinhança
Próximo ao edifício Maria Paula temos duas Unidade Básica de Saúde (UBS).
A UBS Humaitá fica localizada na Rua Humaitá, 520, e em média demora-se 10
minutos a pé para percorrer a distância de 850m até o edifício. Já a UBS Fernanda
Sante Limeira está na Praça da Bandeira, 15, e fica no térreo de um edifício também
reabilitado coincidentemente pelo mesmo escritório que o Maria Paula, o edifício
Hotel São Paulo. A distância entre os dois imóveis é de 700m que podem ser
percorridos em aproximadamente 9 minutos a pé.
Já como equipamento de educação temos as creches Lar Escola Nossa
senhora da Consolação e a Brazilia Lacerda Arruda Botelho.

A primeira fica a

1100m do Maria Paula, na Rua João Guimarães Rosa, 54, já a segunda se localiza
mais perto na Rua Conde de São Joaquim, 253, há aproximadamente 700m do
edifício Maria Paula. Escolas têm a Escola Estadual Maria Augusta Saraiva, que fica
na Rua Major Diogo, e a Escola Paulo Machado de Carvalho, na Rua Águiar de
Barros, 160.
Em relação a mobilidade urbana o edifício se encontra próximo de três
estações de metrô. A estação Anhangabaú faz parte da linha vermelha e encontrase a 750m do Maria Paula enquanto que a estação também da linha vermelha Sé,
está localizada a 650m do edifício. A estação Higienópolis – Mackenzie fica a 1100m
de distância do prédio e faz parte da linha amarela do metrô de São Paulo. Os
ônibus também são fartos na região que possui um ponto a menos de 40 metros do
edifício.
Além dos serviços públicos e infraestrutura citada e que faz parte do
gerenciamento do estado, o entorno ao edifício Maria Paula também é bem servido
de diversos outros serviços, quando comparado a maioria das demais regiões da
cidade. Teatros, cafés, padarias, bancas, mercados, centros religiosos e praças, são
encontrados a menos de 1 quilômetro do edifício.

5.3 O empreendimento
O edifício Maria Paula se localiza na Rua Dona Maria Paula, 161, no distrito
da Bela Vista, próximo à Avenida Brigadeiro Luís Antônio, localizado na Prefeitura
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Regional da Sé, no centro da cidade de São Paulo. O prédio foi construído no ano
de 1956 e seu uso original era residencial voltado para classe média. O terreno do
edifício possui área de 500m² e 24,26m de testada, sendo o edifício projeto do
Escritório Técnico A. B. Pimentel e propriedade de Dirce de Azevedo Soares B.
Pimentel e outras pessoas. (DOCOMOMO BRASIL, 2007)
No térreo o edifício possuía o acesso para os apartamentos por meio de
elevador social e de serviço, uma portaria, um depósito, a casa do zelador (com
banheiro, dormitório e cozinha), uma loja (com depósito e banheiro) e por fim uma
loja com banheiro. Do primeiro ao 10º pavimento abrigava-se um apartamento por
andar que possuía hall de entrada, salas de jantar e estar, lavabo, três quartos,
banheiro, terraço, copa, cozinha, despensa, banheiro de serviços e lavanderia. Os
últimos 3 andares abrigavam um único apartamento sendo no 11º andar, acesso dos
elevadores, hall, sala de estar, salão com lareira, sala de jantar, banheiro social,
terraço coberto, área de serviço, copa, cozinha, lavanderia e banheiro de serviço. O
12º possuía um dormitório, uma suíte, um banheiro, sala de costura, rouparia e
terraço. E por fim, o último andar era destinado a dois quartos de empregada, um
terraço, um banheiro, uma rouparia e a sala de máquinas. (DOCOMOMO BRASIL,
2007)
O edifício, assim como os demais construídos com o mesmo uso na região,
foi se esvaziando nas décadas seguintes e mesmo passando por reformas na
década de 1990, não estava ocupado. A venda do imóvel para o poder público não
era interesse do proprietário mesmo nessa fase, porém, em 1997, o movimento de
moradia Fórum de Cortiços invadiu o prédio o que culminou com o início do
processo que levou a sua reabilitação.
O projeto de reabilitação se inicia no ano de 2001 e é concluído e entregue
aos moradores no ano de 2004. Ele foi desenvolvido pelo arquiteto Juan Luís
Rodrigues Gonzáles da assessoria técnica e escritório Fábrica Urbana (FU) em
parceria com o Fórum de Cortiços e Sem-teto de São Paulo e a construtora
contratada para o serviço foi a 3RD Ltda. Sediada na época no estado de Mato
Grosso.
No meio do processo, no ano de 2002, o edifício é tombado pelo Conselho
Municipal de Preservação de São Paulo (COMPRESP), mediante Resolução n°
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22/2002, devido a sua importância arquitetônica, histórica e cultural. O nível de
tombamento do edifício é o NP3 (Nível de Preservação 3):
Nível de Preservação 3 (NP3): Preservação parcial do bem tombado. Quando
se tratar de imóvel deverá ser mantida as características externas, a ambiência e a
coerência com o imóvel vizinho classificado como NP1 e NP2, bem como deverá
estar prevista a possibilidade de recuperação das características arquitetônicas
originais.
Na reabilitação, como relata Juan Luís Rodrigues Gonzáles, a quantidade de
unidades habitacionais foi algo definido em conjunto com o Fórum de Cortiços e
Sem Teto (FCST) e a Caixa Econômica Federal (CEF). Era necessário equalizar o
valor a ser pago pelas habitações ao preço do imóvel e da obra como um todo. O
processo de desenvolvimento do projeto passa pelo FCST acionando a assessoria
técnica FU que então desenvolve o projeto e aprova na prefeitura. A FU apresenta o
projeto a CEF que faz modificações que lhe são necessárias a liberação do crédito e
só então compra o prédio e libera o crédito para início da obra.
Segundo Juan, não houve no momento de concepção do projeto grandes
divergências uma vez que as limitações financeiras advindas da natureza do
negócio, não permitiam uma grande variedade de possibilidades. Os pavimentos
deveriam comportar a maior quantidade de habitações possíveis que possibilitassem
uma moradia digna às famílias e a parte do subsolo se mostrava insalubre para esse
uso. Assim criando um corredor de circulação no fundo do prédio o que possibilitou
metragens mínimas para seis apartamentos por andar com ventilação e iluminação
natural para todos.
O

térreo

abriga

dois

apartamentos

adaptados

para

pessoas

com

necessidades especiais, além do hall de entrada com acesso para os elevadores
social e de serviço, lavanderia, portaria, jardim, depósito e acesso ao subsolo. O
subsolo é reservado para o salão de festas, o abrigo da casa de bombas, o abrigo
dos medidores de gás e do reservatório. E por fim no 13º e último pavimento, há
mais um apartamento.
Porém foi verificado no local que após a entrega o térreo e o subsolo sofreram
algumas modificações. Dois anos após a entrega foi relatado pelos moradores, que
a sindica, há época, decidiu por retirar a lavanderia coletiva do térreo devido a
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conflitos que surgiam entre os moradores no local. Portanto, no ano de 2006, a área
antes reservada à lavanderia foi dividida em bicicletário e área para apoio do zelador
ou porteiro contendo copa, lavabo e depósito. Já no subsolo o espaço por conter os
medidores de gás do edifício, foi visto como perigoso para realização de festas e se
tornou depósito e bicicletário, servindo também eventualmente para reuniões entre
os condôminos.

Fotografia 13 – Edifício Maria Paula

Fonte: Google Maps.
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Fotografia 14 – Bicicletário e tanque

Fonte: Fotografia tirada pelo autor.

Fotografia 15 – Corredor dos apartamentos

Fonte: Fotografia tirada pelo autor.
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Fotografia 16 – Subsolo

Fonte: Fotografia tirada pelo autor.
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6 APO FUNCIONAL
6.1 Resultados da avaliação de satisfação dos usuários
Ao todo foram feitas 26 entrevistas com moradores do edifício Maria Paula.
Sendo que das seis tipologias existentes ao menos dois apartamentos de cada tipo
foram analisados. Além disso, nos dois apartamentos adaptados a PNE, também
foram feitas entrevistas. A aplicação foi feita com a pessoa considerada chefe da
família e que reside regularmente no apartamento.
Em alguns casos o gráfico de desvio padrão, moda e média, não foi
elaborado por não se aplicar a análise dos dados para aquela questão. A média, só
se aplica em questões onde há uma progressão da resposta, do menor ao maior ou
melhor ao pior, por exemplo. Já o desvio padrão e a moda, não se aplicam, por
exemplo, nas questões onde há somente duas alternativas.
Além disso, o questionário foi elaborado visando possivelmente utilizá-lo em
outras habitações, por isso perguntas referentes a itens que não têm no edifício
Maria Paula como por exemplo, playground ou área de serviço, estão no
questionário padrão. Por fim, todos os gráficos apresentados nessa análise são
elaborados pelo autor, a partir de dados coletados na aplicação dos questionários
em 2017.
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1 . Características dos entrevistados

Gráfico 1 - 1.1 Idade (anos)

Gráfico 2 - 1.1 Idade (anos) - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) até 20
(2) 21-40
(3) 41-60
(4) 60 ou mais
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Gráfico 3 – 1.2 Escolaridade

Gráfico 4 – 1.2 Escolaridade - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Não alfabetizado
(2) Ensino fundamental
(3) Ensino médio
(4) Ensino superior
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Gráfico 5 -1.3 Número de ocupantes do apartamento

Gráfico 6 -1.3 Número de ocupantes do apartamento - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda

(5) 5

(1) 1

(6) 6

(2) 2

(7) 7

(3) 3

(8) 8 ou mais, quantos_____

(4) 4
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Gráfico 7 - 1.4 Composição Familiar

Gráfico 8 - 1.4 Composição Familiar - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) 1 pessoa

(5) Mãe com 1 filho

(2) Casal

(6) Mãe com 2 filhos

(3) Casal com 1 filho

(7) 2 parentes

(4) Casal com 2 filhos

(8) Outros
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Gráfico 9 - 1.5 Quantidade de ocupantes por faixa etária

Gráfico 10 - 1.5 Quantidade de ocupantes por faixa etária - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Até 6
(2) 7 a 13
(3) 14 a 21
(4) 22 a 45
(5) 46 a 65
(6) 66 ou mais
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1.6 Qual a sua ocupação atual
Dentre as ocupações citadas pelos entrevistados e entrevistadas temos
contador, zelador, ajudante geral, aposentado, vendedor, empregado doméstico,
assistente de recursos humanos, oficial de manutenção, jornaleiro, encarregado,
modelo, estudante, mensageiro, enfermeiro, técnico de farmacia, agente de saúde,
costureiro, consultor técnico, cuidador, porteiro, consultor e carteiro. Dessas
ocupações, aposentado e ajudante geral, são desenvolvidas por mais de um
morador.

Gráfico 11 -1.7 Renda Familiar
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Gráfico 12 -1.7 Renda Familiar - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Até R$1000
(2) R$1.001 até 3.000
(3) 3.001 até 5.000
(4) Mais de 5.000
(5) Outra

Quatro entrevistados não souberam ou não quiseram responder essa questão,
assinalando como “outra” essa resposta.
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Gráfico 13 -1.8 Há quantos anos residem nesse edifício?

Gráfico 14 -1.8 Há quantos anos residem nesse edifício? - Desvio Padrão/ Moda /
Média

Legenda
(1) Menos de 1 ano
(2) De 1 a 3 anos
(3) Mais do que 3 anos
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Gráfico 15 – 1.9 Como você avalia esta casa em relação a anterior?

Gráfico 16 – 1.9 Como você avalia esta casa em relação a anterior? - Desvio Padrão/
Moda / Média

Legenda
(1) Muito pior
(2) Pior
(3) Igual
(4) Melhor
(5) Muito melhor
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Gráfico 17 - 1.10 Que tipo de transporte você usa para chegar em casa?

Gráfico 18 - 1.11 Você é o primeiro morador?
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2. Unidades habitacionais

Gráfico 19 - 2.1 Tamanho da unidade habitacional?

Gráfico 20 - 2.1 Tamanho da unidade habitacional? - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(4) Ótimo

(2) Ruim

(5) nsa

(3) Bom
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Gráfico 21 - 2.2 Tamanho da cozinha?

Gráfico 22 - 2.2 Tamanho da cozinha? - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo
(2) Ruim
(3) Bom
(4) Ótimo
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Gráfico 23 - 2.3 Tamanho do banheiro?

Gráfico 24 - 2.3 Tamanho do banheiro? - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo
(2) Ruim
(3) Bom
(4) Ótimo
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Gráfico 25 - 2.4 Tamanho da sala?

Gráfico 26 - 2.4 Tamanho da sala? - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo
(2) Ruim
(3) Bom

(4) Ótimo
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Gráfico 27 - 2.5 Tamanho dos dormitórios?

Gráfico 28 - 2.5 Tamanho dos dormitórios? - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo
(2) Ruim
(3) Bom

(4) Ótimo
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2.6 Tamanho das áreas de serviço?
Os apartamentos não possuem área de serviço, assim a máquina de lavar,
varal, tanque e demais itens que ficariam nesse cômodo estão improvisados em
outros ambientes da casa. Por esse motivo, essa pergunta não se aplica ao edifício
Maria Paula.

Gráfico 29 - 2.7 Disposição dos cômodos da casa

Gráfico 30 - 2.7 Disposição dos cômodos da casa - Desvio Padrão/ Moda / Média
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Legenda
(1) Péssimo
(2) Ruim
(3) Bom
(4) Ótimo

Um entrevistado não soube ou não quis responder a essa questão.

Gráfico 31 - 2.8 Espaço para distribuição dos móveis e utensilios domésticos:
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Gráfico 32 - 2.8 Espaço para distribuição dos móveis e utensilios domésticos - Desvio
Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo

Um entrevistado não soube ou não quis responder a essa questão.

Gráfico 33 - 2.9 Espaço para abrir e fechar de portas e janelas:
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Gráfico 34 - 2.9 Espaço para abrir e fechar de portas e janelas - Desvio Padrão/ Moda /
Média

Legenda

(3) Bom

(1) Péssimo

(4) Ótimo

(2) Ruim

(5)
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Gráfico 35 - 2.10 Em qual cômodo você desenvolve as seguintes atividades – trabalho
extra. E como você classifica essa situação.

Ao todo sete moradores responderam que desenvolvem na sala trabalho
extra, quatro dizeram fazer no quarto e um na cozinha. Teve ainda quem respondeu
que faz na sala e no quarto e dois entrevistados responderam que fazem na sala e
na cozinha. Onze entrevistados não souberam ou não quiseram responder a essa
questão.

Gráfico 36 - 2.10 Em qual cômodo você desenvolve as seguintes atividades – trabalho extra
- Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo
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Gráfico 37 - 2.11 Em qual cômodo você desenvolve as seguintes atividades - passar roupa.
E como você classifica essa situação.

Ao todo dez moradores responderam que passam roupa na sala, seis dizeram
passar no quarto e quatro na cozinha. Teve ainda quem respondeu que faz na sala e
no quarto e dois entrevistados responderam que fazem na sala e na cozinha. Três
entrevistados não souberam ou não quiseram responder a essa questão.

Gráfico 38 - 2.11 Em qual cômodo você desenvolve as seguintes atividades - passar roupa
- Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo
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Gráfico 39 - 2.12 Em qual cômodo você desenvolve as seguintes atividades - estudo
e leitura. E como você classifica essa situação.

Ao todo oito moradores responderam que estudam e leêm na sala e onze no
quarto. Teve ainda dois moradores que responderam que desenvolvem essa
atividade na sala e no quarto. Cinco entrevistados não souberam ou não quiseram
responder a essa questão.

Gráfico 40 - 2.12 Em qual cômodo você desenvolve as seguintes atividades - estudo e
leitura - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo
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Gráfico 41 - 2.13 Em qual cômodo você desenvolve as seguintes atividades - receber
amigos. E como você classifica essa situação.

Ao todo dezessete moradores responderam que recebem amigos na sala e
dois na cozinha. Teve um entrevistado que respondeu que recebe na sala e no
quarto e cinco que recebem na sala e na cozinha. Ainda teve um morador que diz
receber no quarto e na cozinha.

Gráfico 42 - 2.13 Em qual cômodo você desenvolve as seguintes atividades - Desvio
Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo
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Gráfico 43 - 2.14 Se houvesse alguma atividade que você quisesse desenvolver na sua
casa, faltaria espaço para fazer ela?

Dos moradores entrevistados, 62% dizeram que faltaria espaço para
desenvolver alguma atividade que eles não desenvolvem. Entre as atividades os
entrevistados citaram: espaço para exercícios físicos, para área de serviço, para
montar uma oficina, passar roupa, ter um jardim, para costurar, jogar video game,
fazer artesanato, receber os amigos, montar mais um quarto e para brincar com as
crianças.
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Gráfico 44 - 2.15 Alguém dorme na sala ou na cozinha na sua casa?
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Gráfico 45 - 2.16 Como você classifica a ventilação dos seguintes cômodos – sala

Gráfico 46 - 2.16 Como você classifica a ventilação dos seguintes cômodos – sala - Desvio
Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo

Um entrevistado não soube ou não quis responder a essa questão.
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Gráfico 47 - 2.17 Como você classifica a ventilação dos seguintes cômodos – cozinha

Gráfico 48 - 2.17 Como você classifica a ventilação dos seguintes cômodos – cozinha Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo

107

Gráfico 49 - 2.18 Como você classifica a ventilação dos seguintes cômodos – quarto

Gráfico 50 - 2.18 Como você classifica a ventilação dos seguintes cômodos – quarto Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo
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Gráfico 51 - 2.19 Como você classifica a ventilação dos seguintes cômodos – banheiro

Gráfico 52 - 2.19 Como você classifica a ventilação dos seguintes cômodos – banheiro Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo

2.20 - Como você classifica a ventilação dos seguintes cômodos - área de serviço
A pergunta não se aplica ao estudo de caso do edificio Maria Paula.
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Gráfico 53 - 2.21 Como você classifica a iluminação natural dos seguintes cômodos – sala

Gráfico 54 - 2.21 Como você classifica a iluminação natural dos seguintes cômodos – sala Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo
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Gráfico 55 - 2.22 Como você classifica a iluminação natural dos seguintes cômodos –
cozinha

Gráfico 56 - 2.22 Como você classifica a iluminação natural dos seguintes cômodos –
cozinha - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo
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Gráfico 57 - 2.23 Como você classifica a iluminação natural dos seguintes cômodos - quarto

Gráfico 58 - 2.23 Como você classifica a iluminação natural dos seguintes cômodos –
quarto - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo
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Gráfico 59 - 2.24 Como você classifica a iluminação natural dos seguintes cômodos –
banheiro

Gráfico 60 - 2.24 Como você classifica a iluminação natural dos seguintes cômodos –
banheiro - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo
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2.25 - Como você classifica a iluminação natural dos seguintes cômodos - área de
serviço
A pergunta não se aplica ao estudo de caso do edificio Maria Paula.

Gráfico 61 - 2.26 Como você considera a temperatura de sua casa no verão

Gráfico 62 - 2.26 Como você considera a temperatura de sua casa no verão - Desvio
Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(2) Ruim
(3) Bom

(4) Ótimo
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Dois entrevistados não quiseram ou não souberam opinar.

Gráfico 63 - 2.27 Como você considera a temperatura de sua casa no inverno?

Gráfico 64 - 2.27 Como você considera a temperatura de sua casa no inverno? - Desvio
Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(2) Ruim
(3) Bom

(4) Ótimo
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Gráfico 65 - 2.28 Como você classifica a privacidade entre os moradores dentro do seu
apartamento?

Gráfico 66 - 2.28 Como você classifica a privacidade entre os moradores dentro do seu
apartamento? - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo

Seis entrevistados não quiseram ou não souberam opinar.
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Gráfico 67 - 2.29 Como você classifica o barulho vindo de áreas vizinhas ou externas?

Gráfico 68 - 2.29 Como você classifica o barulho vindo de áreas vizinhas ou externas? Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo

Um entrevistado não quis ou não soube opinar.
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Gráfico 69 - 2.30 Houve melhorias no apartamento?

Todos os moradores fizeram alguma reforma, pois os apartamentos foram
entregues sem piso e divisão de paredes, com exceção da parede do banheiro. Os
moradores que responderam não a essa pergunta, estavam desconsiderando essa
primeira reforma.

Gráfico 70 - 2.31 Você já observou algum problema no seu apartamento (por ex., inst.
Elétrica, caixilhos, trincas, etc.)
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3. Conjunto habitacional

Gráfico 71 - 3.1 Como você qualifica as áreas de convivência e lazer para - as crianças

Gráfico 72 - 3.1 Como você qualifica as áreas de convivência e lazer para - as crianças Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo

Quinze entrevistados não quiseram ou não souberam opinar.
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Gráfico 73 - 3.2 Como você qualifica as áreas de convivência e lazer para - os jovens

Gráfico 74 - 3.2 Como você qualifica as áreas de convivência e lazer para - os jovens Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo

Dezesseis entrevistados não quiseram ou não souberam opinar.
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Gráfico 75 - 3.3 Como você qualifica as áreas de convivência e lazer para - os adultos

Gráfico 76 - 3.3 Como você qualifica as áreas de convivência e lazer para - os adultos Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo

Dezessete entrevistados não quiseram ou não souberam opinar.
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Gráfico 77 - 3.4 Como você qualifica as áreas de convivência e lazer para - os idosos

Gráfico 78 - 3.4 Como você qualifica as áreas de convivência e lazer para - os idosos Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo

Dezessete entrevistados não quiseram ou não souberam opinar.
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Gráfico 79 - 3.5 Como você qualifica as áreas de convivência e lazer para - os def. Físicos

Gráfico 80 - 3.5 Como você qualifica as áreas de convivência e lazer para - os def. Físicos Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo

Dezenove entrevistados não quiseram ou não souberam opinar.
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Gráfico 81 - 3.6 Como você qualifica a iluminação artificial nas áreas comuns do edifício?

Gráfico 82 - 3.6 Como você qualifica a iluminação artificial nas áreas comuns do edifício? Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo

3.7 Como você qualifica as seguintes áreas comuns – playground
A pergunta não se aplica ao estudo de caso do edificio Maria Paula.
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Gráfico 83 - 3.8 - Como você qualifica as seguintes áreas comuns – jardins

Gráfico 84 - 3.8 - Como você qualifica as seguintes áreas comuns – jardins - Desvio
Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo

Um entrevistado não quis ou não soube opinar.
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3.9 - Como você qualifica as seguintes áreas comuns - quadra
A pergunta não se aplica ao estudo de caso do edificio Maria Paula.

Gráfico 85 - 3.10 Como você qualifica as seguintes áreas comuns - centro de convivência

Gráfico 86 - 3.10 Como você qualifica as seguintes áreas comuns - centro de convivência Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo
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Quatro entrevistados não quiseram ou não souberam opinar.

3.11 - Como você qualifica as seguintes áreas comuns – estacionamento
A pergunta não se aplica ao estudo de caso do edificio Maria Paula.

Gráfico 87 - 3.12 Qual a área coletiva que o prédio não possui e você gostaria que possuise?
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Gráfico 88 - 3.13 Como você qualifica as relações de vizinhança com os outros moradores
do edifício?

Gráfico 89 - 3.13 Como você qualifica as relações de vizinhança com os outros moradores
do edifício? - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo

Dois entrevistados não quiseram ou não souberam opinar.
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4. Vizinhança
Gráfico 90 - 4.1 Como você classifica este conjunto em relação á segurança?

Gráfico 91 - 4.1 Como você classifica este conjunto em relação á segurança? - Desvio
Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo
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Gráfico 92 - 4.2 Como você classifica este bairro em relação á segurança?

Gráfico 93 - 4.2 Como você classifica este bairro em relação á segurança? - Desvio Padrão/
Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo

Dois entrevistados não quiseram ou não souberam opinar.
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Gráfico 94 - 4.3 Como você classifica a iluminação artificial nas vias públicas do bairro?

Gráfico 95 - 4.3 Como você classifica a iluminação artificial nas vias públicas do bairro? Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo

Um entrevistado não quis ou não soube opinar.
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Gráfico 96 - 4.4 Como você qualifica os seguintes serviços públicos mais próximos ao
edificío - escola?

Gráfico 97 - 4.4 Como você qualifica os seguintes serviços públicos mais próximos ao
edificío - escola? - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo

Onze entrevistados não quiseram ou não souberam opinar.
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Gráfico 98 - 4.5 Como você qualifica os seguintes serviços públicos mais próximos ao
edificío - posto de saúde?

Gráfico 99 - 4.6 Como você qualifica os seguintes serviços públicos mais próximos ao
edificío - posto de saúde? - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo

Oito entrevistados não quiseram ou não souberam opinar.
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Gráfico 100 - 4.6 Como você qualifica os seguintes serviços públicos mais próximos ao
edificío - creche?

Gráfico 101 - 4.6 Como você qualifica os seguintes serviços públicos mais próximos ao
edificío - creche? - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo

Dezenove entrevistados não quiseram ou não souberam opinar.
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Gráfico 102 - 4.7 Como você qualifica a manutençã, conservação e operação do conjunto
habitacional?

Gráfico 103 - 4.7 Como você qualifica a manutençã, conservação e operação do conjunto
habitacional? - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo
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Gráfico 104 - 4.8 Como você qualifica a organização dos moradores para encaminhamento
de melhorias?

Gráfico 105 - 4.8 Como você qualifica a organização dos moradores para encaminhamento
de melhorias? - Desvio Padrão/ Moda / Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo

Um entrevistado não quis ou não soube opinar.

136

Gráfico 106 - 4.9 Como você considera o gasto com condomínio?

Gráfico 107 - 4.9 Como você considera o gasto com condomínio? - Desvio Padrão/ Moda /
Média

Legenda
(1) Péssimo

(3) Bom

(2) Ruim

(4) Ótimo

Um entrevistado não quis ou não soube opinar.
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Gráfico 108 - 5.1 Considerando as condições de moradia no conjunto habitacional,
relacione o que é mais importante no seu ponto de vista. Enumere os itens abaixo de 1 (o
mais importante) a 10 (o menos importante). Antes de decidir, leia ou ouça todas as
alternativas com atenção.

Nesse gráfico estão os itens que os moradores consideraram como 1 (o mais
importante).
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6.2 Resultados da avaliação física
Ao todo foram feitas as medições e análises em 20 apartamentos do edifício
Maria Paula. Das seis tipologias existentes, a medição foi feita em ao menos dois
apartamentos de cada tipo. Além disso os dois apartamentos do térreo, adaptados a
PNE também foram analisados. No anexo B o mapa de tipologias e as plantas dos
apartamentos. Por fim todas as tabelas apresentadas são elaboradas pelo autor a
partir de dados coletados no edifício em 2017.

Tabela 6 – Ficha 1, tipologia 5
FICHA 01
ÁREA TOTAL (m²)
ÁREA DA SALA (m²)
ÁREA DA COZINHA (m²)
ÁREA DO QUARTO (m²)
ÁREA DO QUARTO (m²)
ÁREA DO BANHEIRO (m²)
CIRCULAÇÃO (m²)
VÃO LUZ DA PORTA DE ENTRADA (m)
INDICE DE OBSTRUÇÃO (IO)
DENSIDADE OCUPACIONAL (m²)

TIPOLOGIA 5
31,36
7,81
6,31
12,27
2,47
1,46
0,8
52%
31,36

Tabela 7 – Ficha 3, tipologia 7
FICHA 03
ÁREA TOTAL (m²)
ÁREA DA SALA (m²)
ÁREA DA COZINHA (m²)
ÁREA DO QUARTO 1 (m²)
ÁREA DO QUARTO 2 (m²)
ÁREA DO BANHEIRO (m²)
CIRCULAÇÃO (m²)
VÃO LUZ DA PORTA DE ENTRADA (m)
INDICE DE OBSTRUÇÃO (IO)
DENSIDADE OCUPACIONAL (m²)

TIPOLOGIA 7
48,06
15,47
9,85
9,28
7,78
4,99
0,8
58%
24,03
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Tabela 8 – Ficha 5, tipologia 2
FICHA 05
ÁREA TOTAL (m²)
ÁREA DA SALA (m²)
ÁREA DA COZINHA (m²)
ÁREA DO QUARTO 1 (m²)
ÁREA DO QUARTO 2 (m²)
ÁREA DO BANHEIRO (m²)
CIRCULAÇÃO (m²)
VÃO LUZ DA PORTA DE ENTRADA (m)
INDICE DE OBSTRUÇÃO (IO)
DENSIDADE OCUPACIONAL (m²)

TIPOLOGIA 2
27,55
7,41
7,13
7,29
2,05
2,06
0,8
56%
9,18

Tabela 9 – Ficha 6, tipologia 1
FICHA 06
ÁREA TOTAL (m²)
ÁREA DA SALA (m²)
ÁREA DA COZINHA (m²)
ÁREA DO QUARTO 1 (m²)
ÁREA DO QUARTO 2 (m²)
ÁREA DO BANHEIRO (m²)
CIRCULAÇÃO (m²)
VÃO LUZ DA PORTA DE ENTRADA (m)
INDICE DE OBSTRUÇÃO (IO)
DENSIDADE OCUPACIONAL (m²)

TIPOLOGIA 1
42,3
8,43
9,24
9,33
6,43
2,97
4,22
0,8
57%
10,58

Tabela 10 – Ficha 7, tipologia 2
FICHA 07
ÁREA TOTAL (m²)
ÁREA DA SALA (m²)
ÁREA DA COZINHA (m²)
ÁREA DO QUARTO 1 (m²)
ÁREA DO QUARTO 2 (m²)
ÁREA DO BANHEIRO (m²)
CIRCULAÇÃO (m²)
VÃO LUZ DA PORTA DE ENTRADA (m)
INDICE DE OBSTRUÇÃO (IO)
DENSIDADE OCUPACIONAL (m²)

TIPOLOGIA 2
28,17
8,4
5,66
10,41
2,52
0,8
51%
14,09
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Tabela 11 – Ficha 8, tipologia 1
FICHA 08
ÁREA TOTAL (m²)
ÁREA DA SALA (m²)
ÁREA DA COZINHA (m²)
ÁREA DO QUARTO 1 (m²)
ÁREA DO QUARTO 2 (m²)
ÁREA DO BANHEIRO (m²)
CIRCULAÇÃO (m²)
VÃO LUZ DA PORTA DE ENTRADA (m)
INDICE DE OBSTRUÇÃO (IO)
DENSIDADE OCUPACIONAL (m²)

TIPOLOGIA 1
40,1
8,83
7,23
17,04
3,02
3,27
0,8
59%
40,1

Tabela 12 – Ficha 9, tipologia 5
FICHA 09
ÁREA TOTAL (m²)
ÁREA DA SALA (m²)
ÁREA DA COZINHA (m²)
ÁREA DO QUARTO 1 (m²)
ÁREA DO QUARTO 2 (m²)
ÁREA DO BANHEIRO (m²)
CIRCULAÇÃO (m²)
VÃO LUZ DA PORTA DE ENTRADA (m)
INDICE DE OBSTRUÇÃO (IO)
DENSIDADE OCUPACIONAL (m²)

TIPOLOGIA 5
30,13
8,36
5,39
6,28
4,42
2,72
1,2
0,8
56%
10,04

Tabela 13 – Ficha 10, tipologia 6
FICHA 10
ÁREA TOTAL (m²)
ÁREA DA SALA (m²)
ÁREA DA COZINHA (m²)
ÁREA DO QUARTO 1 (m²)
ÁREA DO QUARTO 2 (m²)
ÁREA DO BANHEIRO (m²)
CIRCULAÇÃO (m²)
VÃO LUZ DA PORTA DE ENTRADA (m)
INDICE DE OBSTRUÇÃO (IO)
DENSIDADE OCUPACIONAL (m²)

TIPOLOGIA 6
34,88
6,01
5,06
5,46
10,38
2,47
4,17
0,8
47%
11,63
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Tabela 14 – Ficha 11, tipologia 8
FICHA 11
ÁREA TOTAL (m²)
ÁREA DA SALA (m²)
ÁREA DA SALA DE JANTAR (m²)
ÁREA DA COZINHA (m²)
ÁREA DO QUARTO 1 (m²)
ÁREA DO QUARTO 2 (m²)
ÁREA DO BANHEIRO (m²)
CIRCULAÇÃO (m²)
VÃO LUZ DA PORTA DE ENTRADA (m)
INDICE DE OBSTRUÇÃO (IO)
DENSIDADE OCUPACIONAL (m²)

TIPOLOGIA 8
46,81
5,92
7,5
8,65
8,29
6,67
5,37
2,44
0,8
58%
15,60

Tabela 15 – Ficha 14, tipologia 6
FICHA 14
ÁREA TOTAL (m²)
ÁREA DA SALA (m²)
ÁREA DA COZINHA (m²)
ÁREA DO QUARTO 1 (m²)
ÁREA DO QUARTO 2 (m²)
ÁREA DO BANHEIRO (m²)
CIRCULAÇÃO (m²)
VÃO LUZ DA PORTA DE ENTRADA (m)
INDICE DE OBSTRUÇÃO (IO)
DENSIDADE OCUPACIONAL (m²)

TIPOLOGIA 6
34,8
5,18
5,56
6,06
9,08
2,46
4,55
0,8
51%
11,6

Tabela 16 – Ficha 15, tipologia 3
FICHA 15
ÁREA TOTAL (m²)
ÁREA DA SALA (m²)
ÁREA DA COZINHA (m²)
ÁREA DO QUARTO 1 (m²)
ÁREA DO QUARTO 2 (m²)
ÁREA DO BANHEIRO (m²)
CIRCULAÇÃO (m²)
VÃO LUZ DA PORTA DE ENTRADA (m)
INDICE DE OBSTRUÇÃO (IO)
DENSIDADE OCUPACIONAL (m²)

TIPOLOGIA 3
29,38
10,67
4,51
9,97
3,59
0,8
70%
29,38
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Tabela 17 – Ficha 16, tipologia 4
FICHA 16
ÁREA TOTAL (m²)
ÁREA DA SALA (m²)
ÁREA DA COZINHA (m²)
ÁREA DO QUARTO 1 (m²)
ÁREA DO QUARTO 2 (m²)
ÁREA DO BANHEIRO (m²)
CIRCULAÇÃO (m²)
VÃO LUZ DA PORTA DE ENTRADA (m)
INDICE DE OBSTRUÇÃO (IO)
DENSIDADE OCUPACIONAL (m²)

TIPOLOGIA 4
29,36
9,14
7,77
8,04
2,03
1,62
0,8
50%
14,68

Tabela 18 – Ficha 17, tipologia 2
FICHA 17
ÁREA TOTAL (m²)
ÁREA DA SALA (m²)
ÁREA DA COZINHA (m²)
ÁREA DO QUARTO 1 (m²)
ÁREA DO QUARTO 2 (m²)
ÁREA DO BANHEIRO (m²)
CIRCULAÇÃO (m²)
VÃO LUZ DA PORTA DE ENTRADA (m)
INDICE DE OBSTRUÇÃO (IO)
DENSIDADE OCUPACIONAL (m²)

TIPOLOGIA 2
27,48
6,61
7,45
7,86
2,05
1,85
0,8
50%
9,16

Tabela 19 – Ficha 18, tipologia 4
FICHA 18
ÁREA TOTAL (m²)
ÁREA DA SALA (m²)
ÁREA DA COZINHA (m²)
ÁREA DO QUARTO 1 (m²)
ÁREA DO QUARTO 2 (m²)
ÁREA DO BANHEIRO (m²)
CIRCULAÇÃO (m²)
VÃO LUZ DA PORTA DE ENTRADA (m)
INDICE DE OBSTRUÇÃO (IO)
DENSIDADE OCUPACIONAL (m²)

TIPOLOGIA 4
29,95
6,65
9,33
9
2,03
1,31
0,8
59%
29,95
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Tabela 20 – Ficha 19, tipologia 6
FICHA 19
ÁREA TOTAL (m²)
ÁREA DA SALA (m²)
ÁREA DA COZINHA (m²)
ÁREA DO QUARTO 1 (m²)
ÁREA DO QUARTO 2 (m²)
ÁREA DO BANHEIRO (m²)
CIRCULAÇÃO (m²)
VÃO LUZ DA PORTA DE ENTRADA (m)
INDICE DE OBSTRUÇÃO (IO)
DENSIDADE OCUPACIONAL (m²)

TIPOLOGIA 6
35,46
14,43
7,32
10,75
2,37
0,8
56%
35,46

Tabela 21 – Ficha 21, tipologia 4
FICHA 21
ÁREA TOTAL (m²)
ÁREA DA SALA (m²)
ÁREA DA COZINHA (m²)
ÁREA DO QUARTO 1 (m²)
ÁREA DO QUARTO 2 (m²)
ÁREA DO BANHEIRO (m²)
CIRCULAÇÃO (m²)
VÃO LUZ DA PORTA DE ENTRADA (m)
INDICE DE OBSTRUÇÃO (IO)
DENSIDADE OCUPACIONAL (m²)

TIPOLOGIA 4
29,75
6,62
9,3
9,23
1,95
1,39
0,8
63%
29,75

Tabela 22 – Ficha 22, tipologia 3
FICHA 23
ÁREA TOTAL (m²)
ÁREA DA SALA (m²)
ÁREA DA COZINHA (m²)
ÁREA DO QUARTO 1 (m²)
ÁREA DO QUARTO 2 (m²)
ÁREA DO BANHEIRO (m²)
CIRCULAÇÃO (m²)
VÃO LUZ DA PORTA DE ENTRADA (m)
INDICE DE OBSTRUÇÃO (IO)
DENSIDADE OCUPACIONAL (m²)

TIPOLOGIA 3
27,22
9,85
5,57
5,55
2,61
2,27
0,8
54%
5,44
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Tabela 23 – Ficha 25, tipologia 5
FICHA 25
ÁREA TOTAL (m²)
ÁREA DA SALA (m²)
ÁREA DA COZINHA (m²)
ÁREA DO QUARTO 1 (m²)
ÁREA DO QUARTO 2 (m²)
ÁREA DO BANHEIRO (m²)
CIRCULAÇÃO (m²)
VÃO LUZ DA PORTA DE ENTRADA (m)
INDICE DE OBSTRUÇÃO (IO)
DENSIDADE OCUPACIONAL (m²)

TIPOLOGIA 5
31,3
7,72
7,52
10,17
2,89
1,61
0,8
61%
15,65

Tabela 24 – Ficha 26, tipologia 4
FICHA 26
ÁREA TOTAL (m²)
ÁREA DA SALA (m²)
ÁREA DA COZINHA (m²)
ÁREA DO QUARTO 1 (m²)
ÁREA DO QUARTO 2 (m²)
ÁREA DO BANHEIRO (m²)
CIRCULAÇÃO (m²)
VÃO LUZ DA PORTA DE ENTRADA (m)
INDICE DE OBSTRUÇÃO (IO)
DENSIDADE OCUPACIONAL (m²)

TIPOLOGIA 4
29,6
10,54
16,15
1,96
0,8
60%
29,6

Tabela 25 – Ficha 27, tipologia 3
FICHA 27
ÁREA TOTAL (m²)
ÁREA DA SALA (m²)
ÁREA DA COZINHA (m²)
ÁREA DO QUARTO 1 (m²)
ÁREA DO QUARTO 2 (m²)
ÁREA DO BANHEIRO (m²)
CIRCULAÇÃO (m²)
VÃO LUZ DA PORTA DE ENTRADA (m)
INDICE DE OBSTRUÇÃO (IO)
DENSIDADE OCUPACIONAL (m²)

TIPOLOGIA 3
27,79
4,07
8,28
4,77
5,38
2,48
1,54
0,8
54%
6,95
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Tabela 26 – Áreas médias
ÁREAS MEDIAS
ÁREA TOTAL MEDIA (m²)
ÁREA DA SALA (m²)
ÁREA DA COZINHA (m²)
ÁREA DO QUARTO 1 (m²)
ÁREA DO BANHEIRO (m²)
CIRCULAÇÃO (m²)
VÃO LUZ DA PORTA DE ENTRADA (m)
INDICE DE OBSTRUÇÃO (IO)
DENSIDADE OCUPACIONAL (m²)

32,12
6,93
7,61
8,51
2,75
2,61
0,8
56%
19,21

A tabela de áreas médias soma os valores de cada apartamento e divide pelo
número de habitações, 20. Somente a área total média que pega a área média dos
apartamentos com a mesma tipologia e divide por 6 para chegar a área total média.
Foi retirada da contagem, os dois apartamentos do térreo, pois eles não repetem a
tipologia dos demais andares e, portanto, causariam uma distorção no resultado
médio.
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7 DIAGNÓSTICO
Diante da análise dos resultados obtidos por meio de análise de satisfação
dos usuários e da análise técnica dos apartamentos, agora são apresentadas as
considerações a partir da compreensão conjunta desses dois espectros. Utilizando a
estrutura do questionário, foi elaborada a partir de cada pergunta uma reflexão
acerca dos resultados obtidos.

1. Características dos entrevistados
1.1 Idade (anos).
As entrevistas foram feitas com a pessoa representante da residência. Nessa
característica a maioria dos entrevistados eram pessoas com idade entre 41 e 60
anos, seguidos de pessoas dos 21 aos 40 e 60 ou mais. Com idade inferior a 20
anos, não foram encontradas pessoas que se encaixassem como representantes da
residência. Como a grande maioria dos moradores está no edifício desde a
reabilitação, a maioria deles chegou no edificio na faixa de 30 a 40 anos e
permanesse até hoje. Os moradores mais jovens, que estão na faixa de 21 a 40
anos, fazem parte, em alguns casos, de um movimento que está se assentuando
nos último anos, isto é, de pessoas que voltam a morar nas áreas centrais de São
Paulo.

1.2 Escolaridade.
A escolaridade dos chefes de família que estavam sendo entrevistados é bem
heterogênea. Por mais que a prevalência seja de pessoas que tenham cursado até o
ensino médio (38%) é importante perceber que aqueles com ensino superior (31%) e
com ensino fundamental (27%) também têm são parcela significativa do montante
geral. O que se percebeu nas entrevistas é que hoje o prédio apresenta uma
diversidade muito grande por alguns motivos aparentes. A população que está se
mudando para o prédio tem um grau de instrução maior, são pessoas que se
enquadram na população de maior poder aquisitivo e que optam por voltar ao centro
da cidade. Hoje há moradores com pós-graduação no exterior residindo no prédio.
Outra percepção é que as pessoas que faziam parte do movimento social e que
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estão no prédio desde o início possuem uma diversidade grande, onde alguns
puderam, durante os 14 anos em que moram no Maria Paula, seguir os estudos até
o ensino superior enquanto outros mantiveram a escolaridade na fase escolar.
Também é notavel que as proximas gerações, filhos desses primeiros moradores,
em sua maioria tem como perspectiva, fizeram ou estão cursando o ensino superior.

1.3 Número de ocupantes do apartamento.
O número de ocupantes por apartamento apresenta uma variação grande.
Alguns fatores corroboram para isso a variedade de tipologias, o tamanho das
unidades habitacionais e as diferenças de renda familiar.
A densidade ocupacional média dos apartamentos é de 19,21m² por morador,
mas levando em consideração que uma parcela significativa dos moradores mora
sozinha (27%), percebemos que existem famílias que estão vivendo com área
inferior ao ideal. O Código de Obras e Edificações (COE – lei nº11.228/92) estipula
como área mínima ideal para lotação de uma habitação 15m², portanto como média
geral o prédio se encontra dentro desse parâmetro. O caso mais preocupante dentro
dos apartamentos analisados é a densidade ocupacional de 5,44m² por morador.
Nesse caso, uma família de cinco pessoas mora em um apartamento de 27,22m² de
área útil. O casal tem 3 filhos que dividem o mesmo quarto de 5,57m², enquanto os
pais ficam em outro quarto de 5,55m². Nesse apartamento, a área de circulação de
2,27m² fez muita diferença na qualidade da divisão dos espaços que poderiam ter
incorporado essa área permitindo, por exemplo, a colocação de um berço no quarto
do casal.

1.4 Composição familiar.
A composição familiar é o dado levantado dentro da “Características dos
entrevistados” que mais apresentou variedade. A história do prédio e o tempo que
ele foi reabilitado (14 anos atrás) são provavelmente os principais fatores que
levaram a essa distinção. Após 14 anos, famílias compostas, por exemplo, por pai,
mãe e dois filhos, hoje têm como configuração somente pai e mãe, pois os filhos
saíram de casa e o mesmo ocorre com casais antes sem filhos e que agora os
possuem. Como é característica também em parcelas da população de renda média
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baixa e baixa, famílias com mães solteiras também representam parte significativa
dessa composição assim como casos de mãe, filha e neta morando em um
apartamento. Porém, surpreendentemente, o maior número dos entrevistados mora
sozinho. Característica cada vez mais comum na sociedade contemporânea,
principalmente, nos grandes centros urbanos onde o edifício se encontra. Essa
parcela da população também é distinta, sendo pessoas que escolheram morar
sozinhas, pessoas que ainda buscam parceiro e pessoas viúvas.

1.5 Quantidade de ocupantes por faixa etária.
Temos uma prevalência de pessoas em idade adulta, com quase a mesma
porcentagem de pessoas de 22 a 45 anos (35%) e 46 a 65 (33%). Os adolecentes
vem em seguida com 15% e, por fim idosos, crianças e bebês com 8%, 6% e 3%,
respectivamente. A maioria das famílias estão no prédio desde o periodo da
reabilitação e, no momento da pesquisa, nenhum apartamento estava posto para
alugar ou vender, porém itens como a falta de área de lazer para crianças tão
comum nos novos empreendimentos, provavelmente torna o Maria Paula menos
atrativo para famílias com filhos que queiram alugar ou comprar um apartamento.
Outro fator que pode explicar o resultado é o tamanho das unidades, média de
35,95m² aproximadamente de área útil, que atrai um perfil de morador que busca na
maioria dos casos morar sozinho ou enquanto casal.

1.6 Qual a sua ocupação atual?
Assim como a escolaridade dos entrevistados é diversa a ocupação também é
bem distinta. Temos moradores que são estudantes universitários, auxiliares de
manutenção, vendedores, jornaleiros, jornalistas e, etc. A grande diversidade de
profissões é um dado interessante, que reforça a ideia de heterogeneidade do centro
de São Paulo e demonstra que ela é possível e visível até mesmo dentro da própria
edificação, pois essa distinção se confirma também em indicadores como renda e
escolaridade.
A distinção também mostra que de alguma forma para diferentes perfis de
famílias e de moradores a moradia central, aos moldes do Maria Paula, é vantajosa
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e interessante, já que de forma geral a avaliação é positiva na maioria dos aspectos,
em relação à habitação.

1.7 Renda familiar.
Um pouco mais da metade das pessoas do edificio entrevistadas, possuem
renda conjunta dos moradores de R$ 1001,00 até R$ 3000,00, 63%. Outros 23%
possuem renda de R$ 3001,00 até 5000,00 e 14% têm uma renda acima de R$
5000,00. Nenhuma familia vive com somente um salário minimo (R$ 954,00 valido
para 2018). Essa pergunta é a que mais pessoas não quiseram responder, 4
entrevistados. É importante perceber também que a renda familiar atual dos
moradores do edificio é em alguns casos compativel com os valores cobrados de
aluguel da região. O aluguel dos apartamentos do bairo da Bela Vista com um
dormitorio está com o valor máximo de R$ 25,15 e os de dois dormitórios está R$
21,48. Segundo Roseli Hernandes, diretora comercial da Lello Imóveis, para matéria
do portal UOL (PENHALVER, 2013), é saudavel gastar até 30% do salário com
aluguel. Utilizando o maior apartamento com o valor mais caro por metro quadrado
da região, teriamos R$ 1045,73, o que representa menos do que 30% da média da
renda familiar do edifício. Assim, o valor subsidiado de venda do imóvel pelo estado
para algumas familias faz com que até hoje elas consigam morar na região central,
pois sem isso elas provavelmente já teriam emigrado para bairros mais distantes
onde o aluguel é mais barato, porém outros moradores do edificio Maria Paula
possuem capacidade financeira de morar na região.

1.8 Há quantos anos residem nesse edifício?
A maioria da população do prédio está lá desde a reabilitação e fazia parte do
movimento social que foi beneficiário da possibilidade de compra dos apartamentos.
A reabilitação foi feita em 2004 e a quantidade de moradores que ainda moram no
prédio é um indicativo do sucesso desse processo. Desde a década de 1990, o
centro de São Paulo vem sofrendo um processo gradual de revalorização e
consequentemente o edifício Maria Paula está sendo mais visado pelo mercado
imobiliário. Esse fenômeno faz com que alguns apartamentos estejam sendo
alugados e vendidos para novos inquilinos, porém essa parcela ainda representa
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menos de 20% das habitações. A quantidade de moradores que ainda moram no
prédio, após os 14 anos de reabilitação, faz com que eles se conheçam e criem um
clima de comunidade talvez realçado pelo passado em comum.

1.9 Como você avalia esta casa em relação à anterior?
A grande maioria das pessoas avalia a casa atual como ao menos melhor que a
moradia anterior, demostrando o alto grau de satisfação que as pessoas têm com a
residência atual. Metade dos entrevistados, 50%, consideram a casa atual muito
melhor que a anterior, 35% julgam melhor, 4% igual e 11% pior. É notável que a
maioria das pessoas expontaneamente responda a essa questão com a frase “é
melhor por que é minha” ou alguma expressão que denotasse o mesmo sentido. A
conquista da casa própria, da propriedade privada, é algo fundamental na vida das
pessoas, que relacionam isso a avaliação que fazem da residência. Provavelmente,
a boa qualidade de conservação das áreas comuns e a localização privilegiada do
edificío também são fatores determinantes para essa avaliação positiva.
As pessoas que julgaram essa casa pior que a anterior na maioria das vezes
pareciam insatisfeitas com o tamanho dos apartamentos, já que muitas vezes
moravam em casas que possuiam uma maior área útil.

1.10 Que tipo de transporte você usa para chegar em casa?
Um grande diferencial dessa habitação social é a localização, pois grande
parte das habitações financiadas pelo estado para as parcelas com menor poder
aquisitivo da população encontram-se em áreas afastadas dos centros das cidades.
Essa localização se reflete em uma melhora significativa na qualidade de vida dos
moradores, sendo que o gráfico da forma como as pessoas voltam do serviço para
casa é um indicativo dessa qualidade.
Mesmo havendo uma maioria de pessoas que utilizam o ônibus como meio de
transporte, é importante salientar a diversidade de opções que a região possui. 20%
dos entrevistados utilizam o mêtro e 16% voltam a pé para casa. O transporte
individual aqui é minoria, representando 8% para os carros e 0% para as motos e
isso se deve provavelmente a alguns fatores. O edifício não possui estacionamento
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o que por si só desestimula a compra de um automóvel, além disso, como já foi
citado, a oferta de transportes públicos no entorno é boa, o que torna os
deslocamentos na cidade mais fáceis para quem não possui um transporte individual
e por fim, o próprio poder aquisitivo dos moradores que por mais que na maioria dos
casos não impossibilite a compra, representaria parcela significativa dos gastos
familiares.

1.11 Você é o primeiro morador?
A grande maioria dos moradores do edifício ainda são os primeiros a ir para o
apartamento após a reabilitação, 73%. Quando a rotatividade de moradores é muito
alta é preciso entender o que faz com que os moradores saiam dos apartamentos,
uma vez que o estado promoveu aqueles moradores imaginando ser útil para eles
morar ali. Muitas vezes as pessoas logo após receberem o apartamento do estado
buscam vendê-lo para pagar alguma dívida ou para comprar alguma outra coisa e
por vezes voltam para habitações precárias. Outra coisa que ocorre é a não
adaptação da família aquela forma de vida, digamos mais fechada, que um
apartamento proporciona em relação às moradias irregulares e térreas.
No caso do edifício Maria Paula o sucesso da permanência de grande parte dos
moradores iniciais provavelmente se deve as qualidades que o conjunto da moradia
apresenta e ao histórico dos moradores. Por se tratar de moradores oriundos do
movimento de moradia voltado ao centro da cidade, eles têm uma visão mais clara
das qualidades que esse tipo de habitação representa. Outro fator que também é de
fundamental importância para essa permanência é a forma como os síndicos
administraram o prédio, coibindo desde o começo problemas entre moradores,
relatado pelos próprios moradores como um diferencial em relação a outras
habitações reabilitadas as quais eles têm contato.

2 Unidades habitacionais.
2.1 Tamanho da unidade habitacional.
Essa é a primeira pergunta do relátorio sobre a unidade habitacional,
terminada a fase em que as perguntas são direcionadas ao morador e a sua relação
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com o edifício. Para responder essa pergunta os moradores na maioria dos casos
julgam quantas pessoas moram na casa, o tamanho dessa residência em relação a
anterior e também comparam a sua residência com a de familiares e a de amigos.
Essas variáveis parecem ser as mais utilizadas na hora de julgar o tamanho da
habitação e no caso do edifício Maria Paula a maioria dos moradores se diz
satisfeito. 69% julgam ser bom, 19% ótimo e somente 4% e 8%, respectivamente,
acham ruim e péssimo o tamanho da habitação.
A área média dos apartamentos estudados não é exata, pois apesar da
tipologia das paredes limitrofes dos apartamentos, possuírem uma mesma lógica em
6 tipologias padrão, o edifício da década de 1950 não segue a regularidade dos
edifícios atuais e apresenta variações no decorrer dos andares. Além disso, o
edifício na sua configuração original, já possuia variações do apartamento acima do
10º andar em relação aos demais.
As seis tipologias distintas têm as seguintes áreas, aproximadamente,
41,20m², 27,73m², 28,13m², 29,67m², 30,93m² e 35,05m² e portanto uma área média
para todos os apartamentos de 32,12m². Os parametros em relação ao tamanho da
habitação são distintos e muitas vezes estipulam somente o tamanho máximo da
habitação para que ela se enquadre em HIS ou HMP. O MCMV estipula como
mínimo 37m² para habitações padrão e 39m² as adaptadas a pessoas com
necessidades especiais. Já o programa Casa Paulista determina 43m² como área
mínima e que torna o Maria Paula, nesse aspecto inferior a necessidade básica
desses programas. Contudo, a Lei n. 44 667/2004, referente as habitações HIS,
considera 24m² de área útil mínima para essas habitações e 50m² de área máxima.
Enquanto que a Legislação Sanitária Estadual determina 60m² como área máxima e
o COE estipula 80m².
Assim verificando o que ocorre hoje no mercado imobiliário, onde o alto valor do
metro quadrado em São Paulo, faz com que os apartamentos sejam cada vez
menores, chegando a extremos como um apartamento de 10m² que está sendo
construido no bairro do higienópolis (ANDRADE, 2017), os apartamentos do Maria
Paula, não podem ser considerados uma excentricidade pelo seu tamanho e, muito
pelo contrário, encontram-se na média do que está sendo construído. Esse
fenônemo é perceptivel em diversos bairros, onde futuros moradores optam por
esses apartamentos pequenos, pois veem na boa localização do imóvel, vantagens
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para a compra ou aluguel daquela moradia. Sendo assim, mesmo na pior situação
verificada, as habitações estão dentro ao menos de um dos parâmetros atuais e em
conformidade com o que o mercado imobiliário oferece.
É importante citar que a relação de posse do apartamento faz com que não só
essa mais todas as perguntas sejam avaliadas de forma mais possitiva pelos
moradores. Frases como “não posso criticar é meu, né” e “está bom, pelo menos é
meu” foram ditas por vários moradores.

2.2 Tamanho da cozinha.
O tamanho da cozinha foi considerado bom pela maioria dos moradores,
73%, e 11% julgaram ótimo, assim um percentual de 84% das pessoas entrevistadas
jugaram positivamente o tamanho desse cômodo. As habitações possuem tamanhos
de cozinhas diferentes até em apartamentos na mesma disposição do edifício, já que
cada um construiu internamente as paredes divisorias de uma forma. Na maioria dos
layouts a sala se integra ao menos visualmente com a cozinha o que ajuda a ampliar
a sensação no espaço.
A área média da cozinha dos apartamentos levantados é de 7,61m², maior
que a área média da sala, mas menor que a dos quartos. O manual de projeto da
CDHU, estipula como mínimo para cozinha, 5m², enquanto que a Legislação
Sanitária Estadual fala em 4m² para esse cômodo. Assim, nossa média está dentro
desses padrões adotados e em nenhum dos casos específicos temos uma área
abaixo de 4m² para cozinha.
Todos os apartamentos possuem ao menos pia, fogão (ou cooktop) e
geladeira, servindo assim as necessidades básicas desse espaço. O microondas
também é utilizado na maioria dos apartamentos. Em alguns casos uma bancada
dividindo a sala da cozinha, serve como mesa. Por não haver espaço especifico para
área de serviço em nenhuma das tipologias, em alguns casos a máquina de lavar
roupas está na cozinha.
Portanto as áreas deixadas pelos moradores para a cozinha, no geral são
suficientes e atendem tanto em aspectos funcionais, como na percepção dos
moradores em relação a esse espaço.
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2.3 Tamanho do banheiro.
A avaliação em relação ao tamanho do banheiro é positiva para a maioria dos
moradores. Ao todo 12% consideram ótimo, 65% bom, 15% ruim e 8% péssimo.
Porém, a média é a mais baixa quando comparado as perguntas relativas aos
tamanhos dos demais cômodos. A área média é 2,75m² e por mais que seja um
tamanho reduzido, tendo espaço para exatamente a pia, o vaso sanitário e o
chuveiro, ele não se diferencia muito da maioria dos banheiros feitos nos novos
empreendimentos destinados a classe média. A exceção está nos apartamentos
adaptados a PNE e aos apartamentos com final quatro que possuem uma coluna do
prédio no sanitário.
Os dois apartamentos do térreo, por serem adaptados a pessoas com
necessidades especiais, têm área de 4,99m² e 5,37m², viabilizando um giro de 360º
em uma cadeira de rodas. Nesses dois casos o banheiro está sendo usado como
área de serviço, já que nenhum apartamento do edificio possui essa área pré
estabelecida para esse uso. Nos apartamentos final quatro, a coluna faz com que o
espaço na frente do vaso sanitário, que serve de acesso ao chuveiro, seja
extremamente reduzido, sendo em alguns casos uma distância de 20cm.
Em relação as áreas o manual de projetos da CDHU, estipula 2,80m², para
banho enquanto que a Legislação Sanitária Estadual diz 2m² de área útil. Assim
nossa área média é menor que o ideal para CDHU e maior que a Legislação
Sanitária Estadual.
A análise demonstra que de fato os apartamentos com menos que 2m² de
área util para o sanitário, ou por mais que maior, muito próximo a esse número,
receberam na maioria dos casos, avaliação negativa dos entrevistados, pois
exercem sua função de forma precária, tornando desconfortável o uso desse
espaço. Portanto, a legislação Sanitária Estadual, nesse quesito, apresenta uma
área útil limite para o uso desse espaço, que não condiz com a avaliação de
satisfação dos usuários, no caso do edifício Maria Paula.
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2.4 Tamanho da sala.
A quantidade de moradores que avaliam o tamanho da sala como ruim são
27% do total entrevistado, somados aos outros 4% que avaliam como péssimo, são
mais que 30% do total. A quantidade de entrevistados que avaliam como bom o
tamanho da sala é a metade do total e ainda outros 19% avaliem como ótimo.
Dentre as perguntas em relação ao tamanho do cômodo, a sala foi o ambiente que
teve o maior desvio padrão e isso tem algumas explicações. Provavelmente quando
comparado a ideia clássica de residência padrão, imagina-se a sala maior que os
outros espaços, o que não é possivel na maioria dos casos no Maria Paula, o que,
provavelmente, pode gerar frustração para alguns moradores. Outro fator é que,
normalmente, os outros cômodos possuem utilidade mais funcional, o quarto para
dormir e armazenar roupas, o banheiro para higienização e a cozinha para preparo e
armazenamento de alimentos. A sala possui a função de integrar a família e seria o
local de estar, literalmente, sendo assim muito mais aberto a variações de tamanho.
Isso fez com que inclusive, tivessemos casos onde não há sala, uma vez que esse
ambiente não representa uma necessidade básica imediata. Outra hipótese, é que
em residências de padrão mais elevado é comum termos várias salas, sala de jantar,
sala de estar e sala de TV, o que na maioria dos casos é inviável no edifício Maria
Paula.
Como a disposição das habitações é distinta, tanto na tipologia das paredes
limitrofes do apartamento, como nas paredes internas, organizadas pelos
moradores, a variação de medidas da sala, assim como dos demais cômodos, é
grande, porém a área média da sala das habitações avaliadas é de 6,93m². A
maioria dos moradores preferiu nesse espaço dar prioridade para a acomodação de
um sofá e um rack ou aparador que serve de suporte para TV, tornando assim esse
espaço uma sala de estar. Alguns poucos apartamentos utilizaram esse espaço para
colocar mesa e configurá-lo como uma sala de jantar e ainda tiveram apartamentos
que puderam reservar uma área possivel de se manter as duas salas. Em muitos
apartamentos os moradores também colocam varais de piso, gaiolas de pássaro e
armários nesse cômodo.
Novamente, o Manual de Projeto da CDHU e a Legislação Sanitária Estadual
são os documentos que tem parâmetros referentes ao tamanho desse ambiente.
Sucessivamente eles estipulam 12,50m², 8,00m² para estar/refeição. Nossa área
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média, portanto, é menor que o ideal para esses dois parâmetros, inclusive quase a
metade do exigido pela CDHU. Porém é importante resaltar que a sala é o ambiente
que sofreu maior variação de área, indo de 4,07m² até 15,47m² o que explica a
maior variação de respostas. Dessa forma, é possivel averiguar que, o espaço
exíguo, que alguns apartamentos possuem na sala, quando comparado aos
parâmetros existentes para esse ambiente em São Paulo, não foi determinante para
uma avaliação majoritariamente negativa, o que demonstra que a percepção que os
moradores possuem desse espaço é diferente, pelo menos em uma leitura direta, da
exigida nesses manuais.

2.5 Tamanho dos dormitórios.
Os dormitórios são avaliados como ótimo por 27% dos moradores
entrevistados, bom por 62% e ruim pelo restante, 11%, não havendo portanto
nenhum avaliação qualificando como péssimo o tamanho desse espaço e deixando
a média mais alta entre a avaliação do tamanho dos cômodos, 3,15. A variação de
tamanho entre os dormitórios é grande e isso acontece devido a forma como o
morador adaptou o apartamento no momento em que foi morar. Além disso, temos
apartamentos com um e dois dormitórios, o que também faz com que existam
grandes variações de tipologia.
Uma das hipóteses que explica a boa avaliação do tamanho do quarto é um
fator que não está associado a metragem, mas sim a percepção da qualidade do
espaço. Na grande maioria dos casos, o quarto é o cômodo que tem a maior janela
do apartamento. Essa janela com dimensões grandes, inclusive bem diferente das
utilizadas nas habitações em geral hoje, principalmente as de HIS, gera um conforto
para o ambiente que corrobora para a avaliação possitiva dos moradores.
O manual de projetos da CDHU estipula 9m² para o quarto de casal e 8m² o
de solteiro, enquanto que a Legislação Sanitária Estadual diz 6m² de área útil,
contanto que um dos quartos tenha ao menos 8m². A área média dos quartos do
edifício Maria Paula é 8,51m² e, portanto, podemos dizer que se encaixa dentro dos
parâmetros analisados. Em muitos casos em que temos dois dormitórios no
apartamento, um deles, ao menos, está com a dimensão mínima igual ou inferior a
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6m². Normalmente esse cômodo é ocupado por uma cama e um armário apenas,
sobrando espaço para circulação ao redor da cama e na frente do armário.
Nesse espaço, houve uma solução que chamou a atenção: a solução
empregada por um dos moradores para otimizar o área do quarto. O pé direiro do
apartamento é de 3,29m o que possibilitou que fosse feito um closet com 1,80m de
pé direito com a cama de casal em cima. Essa solução viabilizou um melhor uso do
espaço, permitindo a colocação de mais armários.
Assim, analisando a percepção dos usuários em relação ao tamanho dos
quartos é possivel perceber que a avaliação positiva dos moradores vai de encontro
ao que os documentos estipulam como parâmetro para esse ambiente. Sendo
assim, podemos concluir que na situação do Maria Paula, com pé direito alto e
janela grande, os parâmetros existentes garantem uma boa pecepção do morador
em relação a esse espaço.

2.6 Tamanho das áreas de serviço.
O edifício não possui área de serviço nos apartamentos, sendo que no projeto
original consta uma lavanderia coletiva no térreo que hoje dá lugar a um bicicletário.
Por esse motivo não houve avaliação dos moradores quanto a essa pergunta.
Porém o que se percebe é que essa área realmente faz falta aos moradores, pois
lavar roupas é uma atividade necessária a todas as familias o que os obriga a
improvisar uma área para colocação de tanque, máquina de lavar e varal. Essa
improvisão ocorre em todos os cômodos dos apartamentos e gera problemas de
circulação e qualidade funcional na maioria deles. Varal de piso e de teto em todos
os ambientes, tanque no banheiro e no corredor, máquina de lavar na cozinha,
corredor, sala e banheiro, são algumas das soluções encontradas pelos moradores.

2.7 Disposição dos cômodos da casa.
Os apartamentos têm dimensões relativamente pequenas e formas
retangulares e quadradas, o que na maioria dos casos resultou em um layout onde
se entra pela cozinha, que já se integra a sala, que tem portas que dão acesso aos
quartos e banheiros. Essa disposição existe, com variações, em todos os
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apartamentos, com exceção dos tipologia 1. Nesse caso, os apartamentos são os
maiores, mas se entra em um corredor que liga a sala ao quarto ou à cozinha. Os
outros apartamentos variam entre moradias que possuem corredores de até 4,57m²
e layouts sem corredor. Porém não é possivel concluir que nos casos dos
apartamentos sem corredores a disposição dos espaços esteja melhor resolvida,
uma vez que isso se deve ao fato de justamente acontecer o oposto, os espaços
serem divididos sem organização clara, fazendo com que um cômodo sirva de
circulação para se chegar ao outro.
A avaliação de satisfação dos usuarios em relação a disposição dos cômodos
da casa, demonstrou que 28% consideram a disposição dos cômodos da casa como
sendo ótima, 60% julgam ser boa e 12% disseram ser ruim. Um morador não soube
ou não quis responder. O que se pode pressumir é que como a maioria dos
moradores do edifício é o primeiro a morar no prédio e foram eles próprios quem
organizaram a disposição dos cômodos, isso aumenta o nível de satisfação que eles
têm em relação a essa formatação. Também é importante notar que em nenhum dos
apartamentos levantados a entrada se dava em áreas íntimas, como quartos,
existindo assim uma ordem contemporânea padrão de disposição dos cômodos.
A análise demonstra que em alguns casos o auxílio de um profissional
capacitado para desenvolver essa digramação seria o ideal para melhorar a
qualidade dos espaços, por mais que a metragem pequena dos apartamentos não
permita uma grande variação. Contudo, para a população residente no edifício a
forma como esses espaços estão dispostos atende ao resultado almejado por eles.

2.8 Espaço para distribuição dos móveis e utensílios domésticos.
O espaço para distribuição dos móveis e utensílios domésticos teve uma
avaliação positiva quando analisada a nota 3,00, porém a média de 2,64 demonstra,
para os padrões da pesquisa, certa insatisfação por parte dos moradores.
Pressuponho que esse fato pode ser explicado por alguns motivos.
Um fator externo ao prédio pesquisado e que afeta todas as residências é o
tamanho médio dos mobiliários vendidos atualmente no Brasil. Os apartamentos
com o passar dos anos foram encolhendo e o mobiliário, talvez como uma forma de
se tornar mais atrativo na hora da venda, não acompanhou esse escala. Muitos

159

sofás, racks, guarda roupas e mesas têm dimensões grandes e ocupam muito
espaço nos apartamentos pequenos que precisam de uma mobília mais racional.
Nos apartamentos visitados muitos móveis estão maiores que os espaços
propostos para eles o que muitas vezes atrapalha a circulação. Também havia em
alguns moradores o desejo de poder comprar novos mobiliários, principalmente,
para a sala, criando uma divisão entre sala de jantar e de estar, o que em muitos
casos não é possível, sem que se perca área importante de outro cômodo.
Como a lavagem das roupas é um item que todos os moradores o fazem e
não existe a priori um local específico para essa atividade nos apartamentos, a
solução foi colocar a máquina de lavar em locais distintos como a cozinha, a sala, o
banheiro e o corredor. A precepção é a de que esse é o mobiliário que mais ocupa
um espaço indesejado para os moradores, por estar sempre em um local
inadequado para sua função.

2.9 - Espaço para abrir e fechar de portas e janelas.
A avaliação dos moradores em relação aos espaços para abrir e fechar portas
e janelas foi possitiva, indicador que poderia ter sido pior avaliado levando em
consideração a área útil das habitações, que faz com que usos muitas vezes
distintos coexistam no mesmo espaço. Examinando as repostas e analisando os
layouts das habitações é possivel verificar que situações como abertura de portas
dando em armários, caixas, geladeiras e demais objetos e móveis, não apresentou
para maioria dos moradores um problema relevante em relação a funcionalidade
desses espaços. É importante ressaltar que dois moradores utilizaram portas de
correr e sete portas camarão ou sanfonadas para otimizar o espaço na ligação dos
cômodos, o que também contribuiu para a análise positiva. Além disso em
praticamente todos os apartamentos ao menos dois cômodos são integrados sem
porta. Isso ocorre tanto da sala com a cozinha, como da sala com os quartos, sendo
o banheiro o único ambiente em que havia porta em todas as habitações. Somente
três apartamentos são compartimentados com o uso de portas o que não
necessariamente gera uma melhoria em termos de privacidade, mas pode ser uma
barreira na melhora da circulação do apartamento.
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As portas dentro dos apartamentos tem a circulação mínima de 60cm em
alguns casos, mas no geral ela segue o padrão de 70cm de vão luz. A porta principal
de entrada em todos os apartamentos possui vão luz de 80cm.

2.10 - Em qual cômodo você desenvolve as seguintes atividades – trabalho extra?
E como você classifica essa situação?
Dos moradores entrevistados do edificio Maria Paula, 42% não desenvolvem
trabalhos extras na sua residência e todos os que desenvolvem consideram
intermediária a relação com o espaço em que é desenvolvida a atividade. 42%
consideram bom e 16% ruim, sendo que ninguém considerou ótimo ou péssimo. O
local mais usado para essa atividade é a sala, seguido do quarto e depois a cozinha.
As piores avaliações são dos moradores que utilizam o quarto, mesmo esse
ambiente tendo uma metragem média maior que a sala. Analisando as repostas é
possivel supor que provavelmente isso se deve ao fato do quarto possuir muitas
vezes a cama de casal, que ocupa espaço consideravel do cômodo. Outra hipotese
é a questão da concepssão padrão de que o quarto, como ambiente de descanso e
armazenamento de roupas e objetos pessoais, não deveria ser utilizado como
espaço de trabalho e talvez esteja aí a insatisfação com tal uso.
Por fim, algumas hipóteses para a grande quantidade de pessoas não
desenvolverem trabalho extra na residência, talvez seja o tamanho da habitação e o
fato de ser um apartamento, o que desestimula a criação de um possível comércio
na residência. Fatores como a renda média dessas familias ser acima de um salário
mínimo e a maioria estar empregado são também determinantes para o resultado
dessa avaliação.

2.11 - Em qual cômodo você desenvolve as seguintes atividades - passar roupa?
E como você classifica essa situação?
A maioria dos moradores entrevistados passam roupa na sala, seguido do
quarto e da cozinha. Alguns moradores indicaram mais de um cômodo. Novamente
a sala foi o local mais apontado pelos moradores para essa atividade, assim como
receber amigos e realizar trabalhos extra. Isso demonstra o caráter multiuso desse
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espaço que é o menor na média comparativa entre ele com a cozinha e com o
quarto. O que direciona normalmente o local aonde será feita essa atividade é a
possibilidade de abertura da tábua de passar roupa que possui um tamanho médio
de 0,35 x 1,00 (m). A possibilidade de se assistir TV, que normalmene está na sala,
enquanto passa roupa também é um item que influencia na escolha do local.
A avaliação majoritaria dos moradores é possitiva em relação a essa situação,
que a maioria vê com naturalidade, diferente de outras atividades como a máquina
de lavar roupas na cozinha, banheiro ou sala.

2.12 - Em qual cômodo você desenvolve as seguintes atividades - estudo e leitura?
E como você classifica essa situação?
A maioria dos moradores realiza estudo e leitura no quarto, sendo esse
ambiente característico dessa atividade. Em alguns poucos apartamentos havia uma
escrivaninha própria para isso. Os moradores classificam essa situação de forma
positiva na maioria dos casos e, tecnicamente, esse é o local mais adequado a essa
prática, uma vez que a maioria dos apartamentos possui a maior janela,
possibilitando maior inserção de luz natural.

2.13 - Em qual cômodo você desenvolve as seguintes atividades - receber amigos?
E como você classifica essa situação?
A grande maioria dos moradores entrevistados recebe os amigos na sala e
têm uma avaliação positiva dessa situação. Os 15% que consideram ruim e os 8%
que julgam péssimo, estavam considerando negativo o fato da sala não ser
preparada, em termos de tamanho e mobília para essa atividade, e não o fato dessa
atividade ser feita nesse cômodo. Algumas pessoas também disseram receber na
cozinha e no quarto, tendo variações entre as classificações em relação a receber
nesses espaços. O quarto como ambiente íntimo não é, classicamente, um ambiente
apropriado para receber pessoas, mas devido ao tamanho exíguo das unidades em
alguns casos isso ocorre, mesmo nas unidades que têm sala.
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2.14 - Se houvesse alguma atividade que você quisesse desenvolver na sua casa,
faltaria espaço para fazer ela?
A média do metro quadrado dos apartamentos do edifício Maria Paula é
32,12m² (sem contar os apartamentos do térreo PNE e o do 13º andar), tamanho
considerado de um apartamento pequeno, tanto em parâmetros oficiais existentes
como para o mercado imobiliário. Em concordância com esse indicativo, a maioria
dos entrevistados diz que se houvesse alguma atividade que eles quissesem
desenvolver, faltaria espaço para fazê-la.
Os

moradores

quando

questionados

quais

atividades

gostariam

de

desenvolver tiveram respostas distintas. Espaço para fazer exercícios físicos, utilizar
como área de serviço, passar roupa, montar uma oficina, praticar jardinagem,
costurar, jogar video game, fazer artesanato, reunir amigos, montar mais um quarto
e brincar com as crianças foram as atividades citadas.

2.15 Alguém dorme na sala ou na cozinha na sua casa?
Como um indicativo importante de que as unidades atendem de forma
adequada a população que reside nela, a grande maioria dos entrevistados não têm
nenhum integrante da residência dormindo na sala ou na cozinha. Os apartamentos,
por mais que pequenos, são organizados e estruturados a ponto de caber, na
maioria dos casos, os moradores dormindo nos quartos.

2.16 – Como você classifica a ventilação dos seguintes cômodos – sala?
A ventilação da sala é distinta dependendo da tipologia do apartamento e da
divisão interna que foi feita pelo morador. Os apartamentos que possuem janelas
nos dois opostos mais afastados, no geral conseguem uma boa ventilação quando
estão com as portas abertas, pois a ventilação cruzada que se forma ajuda a
refrescar a casa como um todo. A sala em muitos dos casos não possui janelas, mas
é um cômodo integrado a cozinha e usufrui dessa circulação cruzada e da janela
desse ambiente. Em outros casos, a sala e a cozinha são separados, mas nesse
caso os dois possuem janelas independentes. Porém algumas tipologias possuem
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janela somente na fachada frontal o que faz com alguns moradores abram a porta
de entrada, para criar uma corrente de vento e refrescar o ambiente.
Surpreendentemente essa resposta foi uma das mais bem avaliadas na
pesquisa toda, com nota 4,00. Porém a média 3,12 é alta, mas demonstra uma
ocilação que explica a variedade de tipologias e consequentemente ventilações que
a sala possui nos diversos apartamentos.

2.17 - Como você classifica a ventilação dos seguintes cômodos – cozinha?
As cozinhas no edifício Maria Paula têm variação de localização dentro das
tipologias existentes, porém os únicos apartamentos que não possuem janelas
nesse cômodo são os com final dois e três. Essas tipologias são piores no aspecto
da ventilação em relação as outras e são justamente moradores delas que deram as
piores avaliações nessa questão. Esses apartamentos têm somente a janela da
fachada frontal para receber ventilação na moradia, o que torna o ambiente da
cozinha pouco ventilado, além de não permitir que ocorra o efeito da ventilação
cruzada nessas habitações.
Porém se analisarmos de maneira geral a avaliação é positiva, tendo uma
média de 3,15 para essa questão e demonstrando que para os outros moradores a
ventilação nesse cômodo é satisfatória.

2.18 - Como você classifica a ventilação dos seguintes cômodos – quarto?
As janelas da fachada frontal são grandes, característica que era usual nos
prédios de médio e alto padrão até a década de 1970. Os quartos em todos os
apartamentos, são os cômodos que posuem essas janelas, o que garante boa
ventilação para esses ambientes. Por esse motivo a percepção dos usuários sobre a
ventilação desse cômodo é a média mais alta, 3,23, e tem o desvio padrão menor,
0,76, entre as perguntas relativas a ventilação. As notas mais baixas vieram dos
apartamentos que possuem dois dormitórios que dividem essa janela principal ou
deixam um quarto sem janela, com apenas algumas soluções paleativas como
cobogos e janelas basculantes que dão para outro cômodo. Nas tipologias 1 e 2 as
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janelas também são menores e curvas o que também não permite uma entrada de
ar tão boa quanto ns demais apartamentos.
No momento da pesquisa o prédio passava por uma reforma para trocar as
janelas que eram de madeira e já estavam muito desgastada, por janelas idênticas,
porém de alumínio.

2.19 - Como você classifica a ventilação dos seguintes cômodos – banheiro?
Igual a cozinha o banheiro não possui janela em algumas tipologias, o que
explica a avaliação negativa por parte de alguns moradores em relação a ventilação
desse espaço. Nessas tipologias foram instalados exaustores (renovadores de ar)
especificos para banheiro. Esses aparelhos têm eficiência limitada e normalmente
não resolvem o problema da ventilação do cômodo e nem o de claustrofobia, que
pode ocorrer devido ao tamanho pequeno desses ambientes. O número de pessoas
que julgaram ser péssima a ventilação foi o mesmo dos que avaliam como ótimo,
demonstrando assim bastante variedade entre os entrevistados, que pode ser
explicada pela variedade de situações encontradas.

2.20 - Como você classifica a ventilação dos seguintes cômodos - área de serviço?
O edificio não posui área de serviço nos apartamentos, sendo que no projeto
original tinha uma lavanderia coletiva no térreo que hoje dá lugar a um bicicletário.
Por esse motivo, não houve avaliação dos moradores quanto a essa pergunta.

2.21 - Como você classifica a iluminação natural dos seguintes cômodos – sala?
Entre os moradores entrevistados, 19% deles classifica a iluminação natural
da sala como ótima, outros 50% bom, 27% ruim e 4% péssimo. O motivo da
avaliação negativa de mais do que 30% dos moradores se deve ao fato de que em
alguns layouts esse ambiente não possui janelas. Somente quando outros cômodos
são integrados, como a cozinha, ou no caso de as portas dos quartos estarem
abertas é que se tem iluminação natural na sala. Por mais que a janela dos quartos
seja grande, na maioria dos casos paredes dividem esses dois cômodos e impede
que a iluminação chegue até a sala, o que explica a qualificação, quando ruim, dada

165

pelos moradores a esse item. Novamente, o fato de ser uma casa própria influencia
na avaliação majoritariamente positiva das repostas, esse fato é recorrente em toda
a avaliação.

2.22 – Como você classifica a iluminação natural dos seguintes cômodos – cozinha?
Assim como na avaliação em relação a ventilação natural da cozinha, a
iluminação natural também é diversa devido a variação de tipologias existentes.
Como temos layouts que não possuem janelas na cozinha é natural que haja
avaliações negativas sobre essa questão. De forma geral o resultado da questão
demonstra que os moradores avaliaram ainda mais negativamente a questão da
iluminação quando comparada com a ventilação nesse cômodo. Uma hipótese para
essa diferença pode ser o fato de a iluminação gerar um custo direto na conta de
luz, uma vez que não é possivel cozinhar ou lavar a louça no escuro, tendo assim
que manter a luz elétrica ligada por mais tempo, enquanto que a solução artificial
para esse problema, no caso o ventilador é menos utilizado.

2.23 - Como você classifica a iluminação natural dos seguintes cômodos – quarto?
O quarto é o ambiente mais bem avaliado pelos moradores no quesito
iluminação natural, não por acaso. A maioria dos apartamentos têm os quartos na
fachada frontal, que possui a maior janela e virada para o nordeste, o que mantém
uma boa incidência solar de manhã até o começo da tarde.
Porém as tipologias tem muitas variações o que faz com que ocorram
situações na qual a incidência de iluminação solar é prejudicada. Em muitos dos
casos onde o apartamento possui mais de um quarto, um dos deles não possui
janela ou divide a janela frontal em duas. Outra situação ocorre nos apartamentos
de tipologia 1 e 2 onde a janela é curva e menor, permitindo também uma entrada
menor de luz solar. Outros entrevistados que avaliaram de forma negativa, moravam
em andares baixos onde a grande copa das árvores da rua e os prédios da frente,
cobrem o sol parte do dia.

2.24 - Como você classifica a iluminação natural dos seguintes cômodos – banheiro?
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Da mesma forma que a ventilação a iluminação natural, não existe em
algumas tipologias, nos banheiros. Isso faz com que a média dessa avaliação seja
uma das mais baixas da pesquisa, 2,23, demonstrando a insatisfação dos
moradores que não possuem janelas nesse cômodo. No mercado imobiliário, muitos
edifícios também não possuem janela nesse ambiente causando assim desconforto
aos usuários. Por ser um ambiente de permanência razoavelmente pequena essa
solução é aceita em muitos casos, mas gera necessidade do uso constante de
iluminação e ventilação artificiais e como mostra a pesquisa é um desconforto
avaliado como ruim pelos moradores.

2.25 - Como você classifica a iluminação natural dos seguintes cômodos - área de
serviço?
O edifício não posui área de serviço nos apartamentos, sendo que no projeto
original tinha uma lavanderia coletiva no térreo que hoje dá lugar a um bicicletário.
Por esse motivo, não houve avaliação dos moradores quanto a essa pergunta.

2.26 - Como você considera a temperatura de sua casa no verão?
O questionário foi aplicado no outono, mês mais frio que o verão e que,
portanto, fez com que os entrevistados respondessem ao questionamento se
utilizando da memória que têm da temperatura da casa no período específico. A
maioria dos moradores considerou a temperatura boa 64% no verão. Outros 4%
consideram ótima, contudo 23% julgam ruim e 9% péssimo.
O fato das tipologias terem mais ou menos janelas influi bastante na
sensação térmica da casa, característica que foi determinante para que a média
dessa questão tenha sido mais baixa que a da temperatura da casa no inverno.
Além disso, os revetimentos utilizados são variados e a forma de dividir os cômodos
também, pois foram todos definidos pelos moradores e são determinantes para
variação de temperatura dentro da habitação. Em comum, todos os apartamentos
tem pé direito alto, que mesmo quando rebaixado com forro ainda possui uma altura
confortável, o que acredito ter contribuido para a avaliação majoritariamente positiva.
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2.27 - Como você considera a temperatura de sua casa no inverno?
O desvio padrão dessa questão foi baixo, a maioria dos moradores considera
que a sua casa tem uma boa temperatura no inverno. As perguntas foram feitas no
outono, próximo a chegada do inverno o que reforça a veracidade das respostas
dadas uma vez que já estavamos em um período mais frio do ano.O fato do prédio
possuir uma grande fachada nordeste é determinante na temperatura aconchegante
do edifício nessa época do ano, pois permite a incidência do sol nessa fachada, o
que, consequentemente, deixa o apartamento com a temperatura mais elevada.

2.28 - Como você classifica a privacidade entre os moradores dentro do seu
apartamento?
A resposta a essa questão reforça que mesmo com metragens exíguas os
apartamentos não são pelos moradores avaliados como pequenos, a ponto de
atrapalhar a privacidade dos moradores. Porém é importante lembrar que metade
dos ocupantes mora sozinho ou com mais um morador, o que torna a privacidade
entre os moradores mais fácil. A maioria dos apartamentos possuem uma divisão
clássica dos cômodos e não conceitos mais modernos como lofts integrados. O
único apartamento sem paredes, com exceção do banheiro, é de um jovem morador
que acabou de se mudar para o prédio e pretende morar sozinho. Portanto essa
divisão mais rígida dos ambientes, com ao menos divisão entre o quarto da sala e da
cozinha, também é um fator que favorece uma maior privacidade. Além disso os
banheiros em todos os casos são separados com paredes e portas.

2.29 - Como você classifica o barulho vindo de áreas vizinhas ou externas?
O barulho vindo das áreas vizinhas é um dos itens mais mal avaliados pelos
moradores entrevistados, com média de 2,42. O edifício, como foi dito, encontra-se
em uma área central da cidade, bem alimentada por transporte público, serviços e
comércios e talvez justamente por essa característica ela seja tão mal avaliada em
relação ao barulho externo. A Rua Dona Maria Paula é uma via de tráfego moderado
em que passam ônibus e um volume considerável de pessoas e carros todos os
dias, principalmente no período matutino e vespertino. Logicamente, os andares
mais baixos são os que mais sofrem com o barulho. Outro fator que corrobora para
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isso são as janelas que eram antigas e estavam sendo trocadas na época da
pesquisa. A vedação delas não é boa e deixa que o som entre também no
apartamento.
Internamente o edifício, por ser da década de 1950, possui paredes originais
robustas e lajes que também fazem uma boa vedação sonora. Porém as paredes
novas que dividem os apartamentos não partilham dessa mesma robustez. Além
disso, as maiores reclamações em relação a área vizinhas, são de moradores que
utilizavam as portas dos apartamentos abertos e fazem dos corredores sociais,
extensões da sua casa, prática que foi coibida pelos síndicos e hoje acontece com
pouca frequência.

2.30 - Houve melhorias no apartamento?
Todos os moradores do edifício fizeram alguma alteração no apartamento já
que ele foi entregue aos moradores somente com a divisão interna de banheiro.
Construção de paredes, pintura geral, colocação de revestimentos nas áreas
molhadas e piso em todos os ambientes são algumas das reformas feitas por
praticamente todos os apartamentos. Somente dois pesquisados mantiveram os
apartamentos sem divisão de paredes e um terceiro optou pela retirada dessas
divisões após a compra da moradia, mas esse não é o primeiro morador. A ordem
com que os moradores fizeram a mudança não foi possivel averiguar, pois muitas
dessas reformas foram feitas há muitos anos e ao mesmo tempo dentro do
apartamento. Na análise também percebemos que muitos moradores mantêm o
desejo de promover uma reforma no apartamento, na maioria dos casos trocando os
acabamentos.

2.31 - Você já observou algum problema no seu apartamento (por ex: inst. elétrica,
caixilhos, trincas, etc.)?
Muitos

moradores

relataram

algum

problema

no

seu

apartamento,

evidenciando assim que tecnicamente a obra de reabilitação do edifício Maria Paula
sofre de alguns problemas. Não especificamente em relação a nenhum apartamento,
mas o corredor de acesso aos apartamentos com final quatro, cinco e seis,
apresentam pilares tortos e desníveis que poderiam ter sido evitados por uma
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execução mais cuidadosa aos detalhes do edifício. Isso já demonstra que o detalhe
fino na hora da execução foi deixado de lado. Infelizmente, isso pode ocorrer devido
ao uso final da habitação não ser para uma população com uma faixa de renda mais
elevada, onde se fosse, provavelmente, teria-se tomado um cuidado maior com os
detalhes.
Dentro dos apartamentos temos alguns itens que são recorrentes em vários
deles. Dos apartamentos do 12º andar foram feitas a pesquisa com três deles, sendo
que todos apresentaram problemas com infiltração do telhado, que teve de passar
por reformas após a inauguração. Outro item recorrente é o entupimento da
tubulação dos banheiros, que ocorre em diversos apartamentos. Essa é a maior
reclamação e em alguns casos também têm problemas com a tubulação da pia da
cozinha que entope.
Os quadros elétricos com defeito, paredes mal masseadas e as janelas que
permitem a entrada de água são outros dos problemas enfrentados pelos moradores
e que são oriundos da reforma que deu origem a reabilitação.

3. Conjunto habitacional.
3.1 Como você qualifica as áreas de convivência e lazer para – as crianças?
A demanda por espaços de lazer e convivência nos edifícios residênciais
contemporâneos se tornou praticamente uma exigência. Afim de se tornar cada vez
mais atrativo para os compradores, as incorporadoras têm feito prédios com áreas
de lazer dignas de um clube. A popularização desse conceito faz com que os
edifícios que não possuem essas áreas, estejam desvalorizados em relação aos
demais. O real uso dessas áreas pelos moradores em relação até mesmo ao custo
condominial disso, não necessariamente compensa para os inquilinos.
O edificio Maria Paula é da decada de 50, momento em que a necessidade de
tornar seu prédio um condomínio de lazer, ainda não existia. A habitação era
somente o ambiente de moradia e as demais atividades eram feitas em locais
públicos ou privados específicos para isso. Assim, naturalmente o projeto original do
edifício não possui área própria para o lazer dos moradores, porém no projeto de
reabilitação houve a tentativa de trazer parte desse conceito para o novo projeto,
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colocando nos espaços coletivos existentes, um salão de festas e uma lavanderia
coletiva.
Em relação propriamente a área de lazer para crianças, o edifício não possui
nenhum espaço específico. Isso explica a quantidade de pessoas que não quiseram
ou não souberam qualificar esse espaço e a reprovação dos que o julgaram. As
crianças no geral não brincam nas áreas coletivas e quando o fazem é no hall de
entrada do edifício.

3.2 Como você qualifica as áreas de convivência e lazer para – os jovens?
Assim como para as crinças, para os jovens também não há espaços
específicos de lazer no edifício. Isso reflete na qualificação dada, 62% não quiseram
ou não souberam opinar enquanto que os outros 38% foram divididos entre péssimo
e ruim na qualificação desse espaço.

3.3 Como você qualifica as áreas de convivência e lazer para – os adultos?
Os índices de qualidade dos espaços de lazer para adultos no prédio são tão
baixos quanto para crianças e jovens. Também não há espaços específicos de lazer
para essa população. 66% não sabem ou não quiseram opinar, 19% consideram
péssimo e 15% ruim.

3.4 Como você qualifica as áreas de convivência e lazer para – os idosos?
Os índices de qualidade dos espaços de lazer para idosos no prédio
continuam tão baixos quanto para as outras populações. Também não há espaços
específicos de lazer para eles. 66% não sabem ou não quiseram opinar, 19%
consideram péssimo e 15% ruim.

3.5 Como você qualifica as áreas de convivência e lazer para – os deficientes
físicos?
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Para os deficientes físicos os índices de qualidade dos espaços de lazer,
também são baixos. Também não há espaços específicos de lazer para eles. Assim
73% não sabem ou não quiseram opinar, 12% consideram péssimo e 15% ruim.

3.6 Como você qualifica a iluminação artificial nas áreas comuns do edifício?
A maioria dos moradores considera boa a iluminação artificial do prédio, 77%,
enquanto 12% consideram ótimo e 11% ruim. As áreas comuns são basicamente o
hall de entrada, o bicicletário, o subsolo e os halls de todos os andares. O espaço
que os moradores mais frequentam são os halls e esses têm algumas variáveis. Os
três apartamentos que têm o acesso pela circulação nova, criada na reabilitação,
têm a vantagem de ser um espaço aberto, que mesmo a noite se alimenta da
iluminação do entorno. Os outros apartamentos têm a circulação do hall toda
enclausurada, com a luz acendendo automaticamente por sensor de movimento. As
piores avaliações da qualidade da iluminação artificial são nesses corredores, pois o
sensor de movimento demora para acender e faz com que a pessoa que está
circulando pelo espaço, possa não ver um desnível que existe em alguns andares e
sofrer um acidente como de fato já foi relatado.

3.7 - Como você qualifica as seguintes áreas comuns – playground?
Não existe nenhuma área que se caracterize como playground no edifício.

3.8 - Como você qualifica as seguintes áreas comuns – jardins?
O jardim fica na entrada do prédio entre o portão de acesso à rua e a porta de
acesso ao hall dos elevadores. De maneira geral a avaliação desse espaço é
possitiva, 31% consideram ótimo, 50% bom, 15% ruim e 4% não souberam ou não
quiseram responder. A zeladora cuida de forma afetiva do espaço, mantendo ele
bem cuidado. Nele, além das plantas, existe também um banco que permite ficar
sentado de frente para calçada. A forma como o banco está colocado, próximo a rua,
remete a um hábito muito comum do passado e que ainda existe em cidades do
interior ou regiões mais afastadas, que é o de ficar sentado na frente de casa
olhando a rua e conversando com vizinhos.
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Os moradores que não gostam dele, o julgam feio e gostariam de uma
portaria mais moderna, nas palavras deles.

3.9 - Como você qualifica as seguintes áreas comuns – quadra?
Não existe nenhuma área que se caracterize como quadra no edifício.

3.10 - Como você qualifica as seguintes áreas comuns - centro de convivência?
Essa pergunta gerou um desvio padrão alto demonstrando a grande
variedade de expectativas que o espaço tem para os moradores. O centro de
convivência é nesse caso a área do subsolo onde ocorrem as reunião de
condomínio e que originalmente, na reabilitação, seria o salão de festas. Como o
uso inicial para o espaço não foi concretizado o que ocorre é uma frustração por
parte dos moradores que veem a área com mais potencial. O principal empedimento
para tornar essa área um espaço mutiuso, com espaço para realização de festas,
são os medidores de gás que ficam embaixo da escada de acesso. Isso gera
preocupação nos moradores que acreditam que possa ocorrer algum acidente nesse
espaço se for liberado que as pessoas realizem festas e assim manuseiem objetos
inflamáveis no local.

3.11 - Como você qualifica as seguintes áreas comuns – estacionamento?
Não existe nenhuma área que se caracterize como estacionamento no
edifício.

3.12 - Qual a área coletiva que o prédio não possui e você gostaria que possuísse?
Hoje os novos prédios residências, mais do que somente espaço de moradia,
eles se tornaram, em muitos casos, também um clube de lazer para os moradores.
Isso faz com que o anseio dos moradores seja contaminado pela vontade de possuir
essas possibilidades.
Na pergunta foi dada algumas opções de uso para espaços coletivos no
prédio, sem levar em conta se seria viável ou não, colocar no Maria Paula. Dentre as
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opções a mais requisitada pelos moradores entrevistados foi o salão de festas, 38%,
seguido da academia, 23%, 8% lavanderia e por fim 3% gostariam de piscina, horta,
lan house, sala de jogos, sala de estudos e quadra de esportes. Os 19% que
quiseram outras opções, sugeriram biblioteca para crinça e adultos, playground, sala
de convivência para os idosos e estacionamento.
Provavelmente, o item mais lembrado pelos moradores foi o salão de festas,
devido a possibilidade dele de fato existir e, portanto, já morar no imaginário das
pessoas que moram no prédio. O interessante é notar que a diversidade de repostas
demonstra a heterogeneidade dos anseios dos moradores.

3.13 - Como você qualifica as relações de vizinhança com os outros moradores do
edifício?
As relações de vizinhança são qualificadas como boa, pela maioria dos
moradores. Testemunhos de que regras firmes de condomínio foram aplicadas de
forma rígida desde o começo da reabilitação explicam porque hoje não há grandes
atritos entre os moradores. As moradias informais e a casa unifamiliar permitem
liberdades e condutas que não são aceitas em edifícios. Utilizar os corredores dos
edifícios como espaços de estar, colocar plantas e móveis nesses espaços, manter a
porta dos apartamentos abertos deixando vazar som e cheiro são algumas das
condutas que foram coibidas pelos administradores e que hoje são aceitas pelos
moradores.
De fato o Maria Paula, mesmo possuindo um passado diferente da maioria
dos prédios do mercado imobiliário e sendo a princípio destinado a uma população
oriunda de um movimento de moradia, tem uma relação de vizinhança que é similar
a de qualquer outro condomínio, no que tange as qualidades e os defeitos dessa
relação.

4.Vizinhança.
4.1 - Como você classifica este conjunto em relação á segurança?
A principal reclamação em relação a segurança do conjunto está no fato de o
prédio não ter mais portaria fixa. A área para a portaria existe e por um tempo eles
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tiveram o serviço de um porteiro contratado, mas foi retirado para diminuir o custo
das despesas condominiais. Hoje a entrada no prédio é feita por chaves individuais,
cada morador possui a chave dos dois portões de entrada. Eventualmente quando a
zeladora ou alguem do serviço de limpeza do prédio está na portaria, eles abrem as
portas para algum morador conhecido.
Um item que também merece atenção são as janelas dos apartamentos com
final quatro, cinco e seis, que ficam viradas para o corredor de acesso as moradias e
que possibilita a visualização de dentro da residência, por quem circula por esse
local. Isso gera insegurança em alguns moradores e deve ser evitado em futuros
projetos ou resolvido com soluções arquitetônicas como brise, janelas altas ou
caixilhos específicos.
Mesmo havendo essa reclamação a maioria das pessoas entrevistadas
considera boa a segurança do conjunto, 46%. Outros 15% consideram ótimo, 35%
ruim e 4% péssimo. O prédio é construido no alinhamento da calçada e portanto não
possui portões e muros virados a rua que possibilitem invadirem o prédio.

4.2 - Como você classifica este bairro em relação à segurança?
De todas as perguntas da pesquisa, essa foi a pior avaliada sendo a única
com média “ruim” (aqui não estão sendo consideradas as perguntas sobre áreas
especificas de convivência e lazer, pois essas não existem formalmente no prédio e
portanto não foram avaliadas por muitos dos moradores). Não atoa os moradores
tem essa percepção, o bairro é o quarto com mais incidência de roubos em São
Paulo e o segundo em furtos (dados de 2017 da Secretária de Segurança Pública).
Essa sensação é reforçada pelo fato do edifício Maria Paula estar no centro de São
Paulo, região que se tornou pouco residencial a partir da década de 1970 e, na
ultima década, está tendo uma retomada da população moradora na região. Mesmo
assim a sensação de insegurança está muito relacionada a esse esvaziamento do
centro durante a noite, que ainda é marcante na região, e o fato de ter muitas
pessoas em situação de rua nessa área.
Outra análise que pode ser feita é proveninte da relação de moradores que
classifica a segurança do prédio como positiva é maior que a do bairro,
demonstrando que os moradores tem a percepção de insegurança atrelada
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majoritariamente a um perigo externo ao condomínio e não a relação entre eles
próprios.

4.3 - Como você classifica a iluminação artificial nas vias públicas do bairro?
O bairro central na cidade de São Paulo, apresenta trechos deteriorados e
que carecem de uma maior zeladoria pública. O problema da falta de iluminação se
agrava no entorno próximo devido às árvores que tapam parte da iluminação, mas
além disso seria preciso que fossem colocados mais postes de luz na região, o que
inclusive aumentaria a sensação de segurança na área. Mesmo possuindo uma
avaliação positiva, analisando os números de forma fria, a nota foi “bom”(3), a
grande quantidade de pessoas que avalia como ruim 38% e péssimo 8%, é algo que
chama a atenção e se junta aos índices de segurança pública do bairro, compondo
os piores indicadores da pesquisa.

4.4 - Como você qualifica os seguintes serviços públicos mais próximos ao edifício escola?
Mais da metade dos entrevistados utilizou ou teve um membro da familia que
utilizou a escola mais próxima ao edifício. A maioria dos moradores que utilizaram o
serviço julgam positiva a qualidade do serviço prestado pela escola, 13%
consideram ótimo e 60% bom. Outros 20% julgam ruim e 7% péssimo.

4.5 - Como você qualifica os seguintes serviços públicos mais próximos ao edifício posto de saúde?
O desvio padrão dessa pergunta é alto, significando que além da variedade
de pessoas que utilizaram ou não o serviço de saúde, os que utilizaram possuem
opiniões distintas em relação a qualidade do serviço. O período que foi utilizado o
serviço e o procedimento que se foi fazer lá, são fatores que interferem diretamente
na avaliação da qualidade do serviço prestado pelo posto de saúde. Dos
entrevistados, 11% julgam o serviço como ótimo, 50% como bom, 17% ruim, 22%
péssimo e oito moradores nunca utilizaram o serviço ou não souberam opinar.
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4.6 - Como você qualifica os seguintes serviços públicos mais próximos ao edifício creche?
A maioria dos moradores nunca utilizou a creche mais próxima do edifício.
Alguns moradores não têm filhos e outros tinham filhos mais velhos, quando foram
morar no Maria Paula. Os que utilizaram a creche têm, na maioria dos casos, uma
avaliação positiva do serviço. 29% consideram ótimo, 57% bom e 14% ruim.
Se analisada a insatisfação geral dos brasileiros, em relação aos serviços
públicos mais diversos, é relevante a avaliação majoritariamente positiva para a
escola, o posto de saúde e a creche o que pode ser explicado pela localização do
edifício, uma vez que áreas centrais são normalmente melhores servidas em
serviços públicos.

4.7 - Como você qualifica a manutenção, conservação e operação do conjunto
habitacional?
Analisando a resposta dos moradores entrevistados fica demonstrada a boa
qualidade de manutenção, conservação e operação que o edifício se encontra.
Outras experiências de reabilitação e mesmo prédios novos, construídos
como moradia social, em menos tempo se deterioram e são vandalizados até
mesmo pelos próprios moradores. Mais importante do que as pessoas que não são
moradoras, acharem o prédio bem conservado, os moradores gostarem da forma
como ele se encontra, é importante para mantê-lo conservado, pois eles próprios
ajudam nesse cuidado. Alguns moradores disseram expontaneamente a seguinte
frase, enfatizando o orgulho que sentem do estado de conservação que ele se
encontra, “para quem olha nosso prédio nem sabe que ele veio de um movimento de
moradia”.

4.8 - Como você qualifica a organização dos moradores para encaminhamento de
melhorias?
O prédio possui uma organização boa entre a zeladoria, o síndico e os
moradores, é o que se mostra na entrevista e se percebe nas visitas técnicas. A
síndica se mostra aberta a escutar os moradores sempre que acontece algum atrito
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entre eles, quando algum quer sugerir alguma mudança ou até mesmo questionar
algo que está sendo feito no prédio. Provavelmente, essa relação e organização
estão associadas e são também fruto da estrutura que existia no movimento social
do qual eles vieram, o Fórum de Cortiços e Sem Teto de São Paulo. A parcela de
moradores que consideram ruim e péssimo, na maioria dos casos está instasfeita
com algum dos itens de maior reclamação entre os moradores, a falta de portaria 24
horas, a subutilização do subsolo e a troca da lavanderia pelo bicicletário.

4.9 - Como você considera o gasto com condomínio?
Entre os moradores entrevistados, a maioria considera positivo o gasto com o
condomínio. Essa questão envolvia o dinheiro dos entrevistados e me surpreendeu o
resultado da avaliação, uma vez que esse tipo de assunto normalmente gera mais
discussões quando envolvem um número grande de pessoas. Acredito que essa boa
avaliação está associada, assim como outras perguntas, a transparência com que a
a síndica e as pessoas que a ajudam, lidam com as questões do prédio. As pessoas
que deram um parecer negativo na maioria dos casos estão insatisfeitas com o
aumento do condomínio devido a troca de todas as janelas da fachada frontal. As
janelas estavam deterioradas, o que fez com que uma caísse quase causando um
grande acidente, isso fez com que fosse necessária a troca geral por precauções de
segurança.

5. Geral
5.1 - Considerando as condições de moradia no conjunto habitacional, relacione o
que é mais importante no seu ponto de vista. Enumere os itens abaixo de 1 (o mais
importante) a 10 (o menos importante). antes de decidir, leia ou ouça todas as
alternativas com atenção.
Nessa pergunta a variedade de respostas, para o que as pessoas consideram
o mais importante em um apartamento, foi grande. O item que foi mais citado pelos
moradores foi a segurança contra assaltos, reforçando a importância que as pessoas
dão ao tema da segurança pública e endossando o verificado nas questões 4.1 e
4.2. O item de menor relevância para os moradores é a facilidade de
estacionamento. Isso mostra que para maioria da população, o prédio quando bem
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localizado, próximo as ofertas de transporte público, não se torna de primeira
importância a vaga para o transporte individual. Inclusive a facilidade de transporte
público foi tida como item mais importante para 11% dos moradores, quase o dobro
da “facilidade de estacionamento”. Também é relevante perceber o quanto os
moradores valorizam a facilidade de acesso ao comércio, escolas e serviços de
saúde (12%), o que corrobora para demonstrar a conciência da população em
relação a estar inserida em um contexto urbano bem estruturado.
Outro item que chama a atenção é a aparência do edifício e a temperatura,
iluminação, ventilação, nível de ruído do apartamento. Esses itens são na maioria
dos casos vistos como primordiais na hora de levarmos em consideração a
qualidade arquitetônica de um edifício, mas para população pesquisada não estão
entre os itens mais importantes de uma moradia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho analisou o edifício reabilitado Maria Paula, no centro de São
Paulo. Por meio da APO foi aferido quais são os moradores que hoje residem nesse
edifício, os níveis de satisfação deles em relação a habitação, o conjunto e o
entorno. Além disso, foi realizada avaliações físicas do espaço, focando em
aspectos funcionais desse ambiente. A pesquisa do contexto onde esse edifício se
insere, tanto cronológico quanto espacial, compôs junto com os itens aferidos o
resultado da análise apresentada.
De maneira geral, tanto os indicadores levantados pelo questionário quanto
as avaliações físicas do edifício demonstram o sucesso dessa reabilitação. Assim
podemos concluir que, como analisado na pesquisa, a reabilitação é um processo
por vezes penoso, uma vez que foge da dinâmica de trabalho usual do mercado
imobiliário, mas que pode obter resultados qualitativos para população residente que
devem ser considerados na hora de se propor as novas habitações sociais.
O sucesso desse empreendimento específico tem algumas explicações, como
a divisão dos apartamentos de forma coerente visando manter a maior qualidade do
espaço e possibilitando a viabilidade financeira do negócio, a forma como o edifício
foi conduzido após a ocupação, a localização do empreendimento dentro do
contexto da cidade e a conciência da população moradora do valor do imóvel
adquirido. A junção desses elementos, que vão desde a fase de escolha do edifício
até a administração pós-ocupação, é o que explica a qualidade da habitação
encontrada na pesquisa.
Dessa forma, é importante observar como o movimento de moradia e a
assessoria técnica foram fundamentais para isso. O movimento de moradia foi o
agente que de fato acreditou na reabilitação desse edifício e que conduziu o
processo de apropriação do espaço pelos moradores. A forma como isso é feito,
criando nos moradores um senso de pertencimento e uma consciência de
valorização daquele espaço é um diferencial em relação a outros conjuntos
habitacionais que colocam a população em habitações sem vínculo com o local que
estão sendo inseridas. Além dessa mobilização que gerou a organização presente
hoje no Maria Paula, o enfoque na habitação em um local central da cidade, repleta
de infraestrutura urbana e de serviços públicos e privados também é uma conquista
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do movimento de moradia. Foi o movimento que, pautado pelo valor social da terra e
sabendo do seu direito a uma habitação digna, conseguiu mobilizar as estratégias
necessárias para reabilitação de um edifício no centro de São Paulo. Dessa forma,
mesmo não havendo espaços de lazer no edifício, algo tão comum nos dias de hoje
e obrigatório na maioria dos empreendimentos, a oferta do entorno do edifício
possibilita lazer e comodidade para realização de diversas atividades fundamentais,
que suplanta essa carência pelo “edifício-clube”, na maioria dos casos.
Outro fator importante é a proposição projetual vinda da assessoria técnica
ligada ao movimento de moradia. Devido a proximidade e familiariedade do escritório
com esse movimento, o projeto ocorreu de forma muito acertiva, por mais que
limitadores financeiros e específicos do edifício tornem algumas soluções menos
positivas. A utilização de um edificio reabilitado trás desafios como a adequação dos
acessos, a capacidade de manter ventilações e iluminação natural em todos os
apartamentos, a adaptação dos espaços a normas contemporâneas de desenho
universal e segurança contra incêndio, o ajuste de infraestrutura para conformar as
novas instalações elétricas e hidráulicas, entre outras questões. Esses são alguns
dos pontos que foram levantados nesse projeto e que carecem de atenção em uma
obra reabilitada.
No caso do edifício Maria Paula, alguns outros aspectos foram percebidos na
análise e precisam de cuidado para que seja evitada a repetição de alguns desses
problemas. O nível de qualidade da construção deveria ser melhor em relação
principalmente a execução. Em uma obra destinada a moradia social o uso de
acabamentos com um valor menor é importante, pois garante a viabilidade financeira
do négocio, o problema está na qualidade desses materiais e da execução dos
serviços. Paredes desalinhadas por exemplo, são problemas que não deveriam
ocorrer, independente da renda dos moradores finais.
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Fotografia 17 - Pilar torto da circulação feita para reabilitação

Fonte: Fotografia do autor

A área de serviço coletiva do prédio também é um item de atenção, que deve
ser analisado. Hoje, lançamentos do mercado imobiliário estão adotando essa
solução de área de serviço compartilhada, uma vez que os apartamentos estão cada
vez menores. A divisão de equipamentos que não são usados a todo momento é
uma maneria racional de utilização desses eletrodomésticos, mas o tamanho desse
espaço, a quantidade de equipamentos e uma rígida administração desse ambiente,
são fundamentais para que de fato o uso pretendido funcione sem gerar conflitos. A
ideia inicial dos moradores utilizarem uma área de serviço coletiva no térreo não dar
certo no caso do Maria Paula, demontra que ainda temos barreiras em relação a um
modo de vida mais coletivo, ao menos para o perfil de moradores do edifício Maria
Paula naquele momento. A não concretização desse intento fez com que em todos
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os apartamentos houvesse a adaptação de alguma área para colocação da máquina
de lavar, do tanque ou de ambos. Além disso, o varal de piso e também o fixado no
teto foi utilizado em diversos cômodos, o que demonstra que não havendo um local
específico pensado para esses itens, eles, por serem necessários, acabam sendo
sempre previsto em locais que não são os ideias para sua função. Sendo assim é
recomendável que em projetos para unidades semelhantes ou com a mesma
finalidade do Maria Paula, seja previsto área para colocação desses itens ou área de
serviço coletiva maior e melhor equipada, permitindo o uso pelos moradores de
forma a não haver conflitos.
Outro item são os apartamentos que não permitem uma circulação de ar
correta e não possuem iluminação natural em todos os cômodos. Isso ocorre quando
o apartamento possui somente uma parede com janela. Essa solução é tida como
mínima para garantir algum tipo de iluminação e ventilação natural no apartamento,
mas deve ser aplicada em casos extremos, onde todas as possibilidades de
colocação de ao menos mais uma janela, tenham se esgotado. Nesse caso, também
é recomendável um apartamento mais aberto, que more poucos moradores (para
que não haja conflitos de privacidade), possilitando que todos os cômodos se
utilizem da única abertura existente. Outra variável é que caso a janela esteja em
somente uma das faces do edifício, que seja com a maior proporção possível,
permitindo a melhor troca de ar e entrada de luz.
A área coletiva dos moradores, o subsolo, também é uma local que deve ser
analisado, para entendermos as particulariedades do que ocorreu no espaço. No
mercado imobiliário cada metro quadrado é otimizado ao máximo para se vender ao
cliente o que for possivel dentro daquele lote. No caso do Maria Paula, a não divisão
dos medidores de gás da área social impossibilitou o uso do espaço pelos
moradores. Portanto, é importante sempre analisar os espaços coletivos de forma a
torná-los o mais adequado possivel ao uso que se pretende, já que uma divisão
simples no período de projetos e de obra teria tornado esse espaço mais seguro.
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Fotografia 18 - Subsolo do edifício Maria Paula

Fonte: Fotografia do autor

Fotografia 19 - Subsolo do edifício Maria Paula

Fonte: Fotografia do autor
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Fotografia 20 - Subsolo do edifício Maria Paula

Fonte: Fotografia do autor

Em relação aos corredores de acesso aos apartamentos alguns cuidados
também devem ser tomados. Por ser um edifício reabilitado para chegar no 12º e
13º andar, não há acesso direto de elevador, sendo que o menor percurso de
elevador para esses andares é descer no meio nível entre o 11º e o 12º, no elevador
de serviço, e subir de escada até esses andares. Nesse caso, a mudança do
sistema dos elevadores para atender esses andares teria um custo inviável.
Portanto, é importante contemplarmos que nas obras reabilitadas sempre existirá a
necessidade de mitigar as peculiariedades negativas de um edifício existente,
procurando assim não inviabilizar o projeto em decorrência de algumas
particulariedades. Já outros aspectos como os pisos com desnível diferente nos
corredores, assim como a falta de mais iluminação artificial nos corredores, são itens
que carecem mais de uma boa qualidade de execução e projeto do que um maior
aporte financeiro.
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Fotografia 21 - Elevador de serviço, no meio dos pavimentos

Fonte: Fotografia do autor

Fotografia 22 - Elevador social no corredor de um pavimento tipo

Fonte: Fotografia do autor
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Fotografia 23 - Corredor do décimo segundo pavimento, sem elevador social

Fonte: Fotografia do autor
Fotografia 24 - Desnível no corredor de acesso aos apartamentos, construido após a
reabilitação

Fonte: Fotografia do autor
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Fotografia 25 - Desnível no corredor de acesso aos apartamentos

Fonte: Fotografia do autor

Uma das descobertas mais interessante no caso do Maria Paula é como os
moradores do edifício utilizaram a liberdade tipológica que tiveram ao receber o
apartamento. Os manuais estudados estipulam áreas mínimas para os cômodos,
porém os moradores utilizaram da área que tinham dando preferência a certos
cômodos em detrimento de outros. A sala no caso foi preterida enquanto que o
quarto e a cozinha ficaram com dimensões mais generosas. Essas soluções
demonstram algumas preferências dos moradores, mas também geram uma série
de problemas que poderiam ter sido solucionados se algum profissional capacitado
tivesse feito o projeto e acompanhado a obra.
É importante também ressaltar que nenhum dos moradores utilizou do serviço
de um profissional do mercado da construção civil, como arquiteto, engenheiro ou
designer de interiores, para projetar ou executar as reformas do seu apartamento.
Todas as construções foram feitas na autoconstrução que ainda é a forma mais
comum de se contruir no País. Infelizmente, mecanismos como a Lei n. 11.888/2008,
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que garante assistência técnica para construir ou reformar a população que tenham
renda mensal de até 3 salários mínimos, praticamente, ainda não é cumprida pelos
governos.
Além dos itens relativos a edificação algumas análises em relação a pesquisa,
como as perguntas feitas no questionário, também são importantes para balizar
futuras pesquisas que se utilizem desse trabalho como referência. Algumas
questões que não entraram nessa pesquisa, mas poderiam estar em futuros
trabalhos são:
▪ Qual o cômodo da casa em que você passa mais tempo?
▪ Com que frequência você recebe visitas? E quantas pessoas são
normalmente?
▪ Em qual bairro você morava antes?
Elas são importantes para compreender melhor as necessidades do morador
e assim criar subsídios para balizar os envolvidos no processo de elaboração de
projeto.
Por fim, quando analisamos os mais de 6 milhões de domicílios vagos no
Brasil (IBGE, 2013)1 e vemos que há um déficit de 6.186.503 famílias (IBGE, 2016)2
percebemos que a reabilitação pode e deve ter um papel importante no atendimento
as famílias que precisam de uma moradia digna.

1

2

Dados do Censo Demográfico de 2010.

Dados básicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD).
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Gráfico 109 – Domicílios - Brasil

Fonte: IBGE - Censo demográfico, 2010.
Gráfico 110 – Domicílios Particulares Não Ocupados - Brasil

Fonte: IBGE - Censo demográfico, 2010.
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Assim balizado pelos instrumentos legais da Constituição de 1988, no Título
II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo I – Dos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos: “Artigo 5º, XXIII - a propriedade atenderá a sua função
social” (BRASIL, 1988).
O futuro da habitação do Brasil invariavelmente deve utilizar da modalidade
de reabilitação, pois cada vez mais será necessário utilizar o parque construído
existente. O setor imobiliário inclusive começa a desenvolver essa modalidade de
construção no centro de São Paulo, reabilitando prédios para a classe média e
construindo novos edifícios nos terrenos baldios da região. (CIMINO, 2017)
(SOARES, 2018)
Sendo assim, é necessário que seja criado mecanismos para que possamos
ultrapassar as barreiras legais, técnicas, financeiras e de demais naturezas, para
viabilizar de forma coerente, as reabilitações, majoritariamente, para as populações
mais carentes. Dessa forma, conseguirmos apresentar uma solução que resolve
diversos problemas como a segregação socioespacial, que alimenta a desigualdade
socioeconômica e o seu papel na dominação social (VILLAÇA, 2011), os problemas
ambientais latentes na sociedade contemporânea e o antigo e ainda tão presente
déficit habitacional.
Assim concluo que um futuro melhor para nossa sociedade, passa por
aprendermos a reutilizar os espaços já construÍdos e utilizá-los para prover moradia
a população que mais necessita. Para isso, a reabilitação de edifícios na área
central da cidade é o melhor mecanismo e peça fundamental para um melhor futuro
social e ambiental.
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ANEXOS

ANEXO A – TABELA DE DESEMPENHO FUNCIONAL PARA HABITAÇÕES
SOCIAIS EM SÃO PAULO
ANEXO B – PLANTA DO TÉRREO / PLANTA PAVIMENTO TIPO / PLANTAS DOS
APARTAMENTOS

