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RESUMO

A partir de um estudo de caso de reforma de prédio para habitação de interesse
social (HIS) este trabalho investiga as questões relacionadas à proposta de
revitalização urbana, à viabilidade econômica de condomínios em empreendimentos
de HIS e às características do projeto arquitetônico, demonstrando-se os riscos de
nova degradação na área central; neste contexto discute o uso misto como uma das
alternativas visando a sustentabilidade de tais empreendimentos.
Nesta análise, verifica-se a disponibilidade de área ociosa no piso térreo e discute a
possibilidade de inserção de comércio, de modo a gerar receita que auxilie na
sustentação financeira do condomínio, bem como mensuram-se alguns benefícios e
problemas que envolvem o uso misto na Habitação Social.

Palavras-chave: Habitação Social; Sustentabilidade Econômica; Uso Misto

ABSTRACT

The economical sustainability of the buildings destined to the housing of social
interest in downtown Sao Paulo: the case of Rizkallah Jorge building

This thesis focuses on the main problems involving economical sustainability
and the maintenance of the predial characteristics of remodeled enterprises or
buildings destined to the housing of social interest in downtown São Paulo, Brazil. In
this paper, a case study is used to analyze the economical situation and the basic
technical factors for the administrative and architectural implementation on collective
and vertical housing for social interest. In order to do so, one would check the
availability of the unused areas in the ground floors and suggest the insertion of
businesses which would generate revenue to help in the financial sustainability of the
condominium. Taking the Rizkallah Jorge building in downtown Sao Paulo as a
reference, the real financial situation, the technical and administrative characteristics,
and yet, the vocational aspect for an implementation of mixed use in this
condominium are reviewed. Following this line of thinking, the main benefits and
problems of mixed use in this kind of social housing are measured.
Henceforth, this paper intends to verify the sustainability of enterprises in
central areas turned to the low-income public and to illustrate the increase of
temporary and permanent subsidies that may aid in the management of this social
housing typology.

Keywords: Social housing; Economical sustainability; Mixed use.
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1 INTRODUÇÃO

As regiões centrais das grandes capitais em todo o país vêm enfrentando nas
últimas décadas a degradação física e o esvaziamento populacional. Mais
recentemente teve início o processo de reforma de antigos edifícios para fins
habitacionais como estratégia de revitalização urbana.
Apesar do grande esforço desempenhado pelos promotores habitacionais, no
sentido de ofertar habitação aos mais necessitados, sabe-se que o sistema
habitacional brasileiro é ainda seletivo e esbarra no poder aquisitivo e solvência do
candidato, pois, pelas regras implantadas, poucos estão aptos ao financiamento, e
isso tem gerado certa dificuldade em se concretizar a comercialização das unidades
habitacionais. O público mais necessitado de habitação torna-se o menos qualificado
para ser absorvido pelo mercado formal, por não apresentar renda suficiente para
firmar contratos que sejam de compra ou de aluguel de sua moradia. Restam-lhe
como opções a autoconstrução em loteamentos clandestinos, as moradias
irregulares, insalubres, os cortiços e as favelas, o que tem contribuído de modo
significativo para com a expansão de uma cidade ilegal, desordenada, e com baixa
qualidade de vida.
Dessa forma, a habitação tem se configurado, paradoxalmente, em centro dos
problemas e das soluções urbanas, por ser capaz de desencadear processos de
desenvolvimento ou degradação, e envolver um complexo mercado público e
privado.
Quanto ao provimento habitacional, de um lado, os empreendimentos privados não
são direcionados ao público de baixa renda, e de outro, as políticas públicas federais
só mais recentemente procuram avançar em direção à esta população com renda
abaixo de 6 salários mínimos. Diante de tal situação coube aos movimentos sociais
pró-moradia pressionar a ação governamental, nas três esferas de governo, a
promover políticas públicas habitacionais que atendam aos menos privilegiados.
Para melhor compreender os problemas desencadeados por esse mercado e os
programas habitacionais propostos para o Centro, foram expostos, brevemente, na
seção 2 os processos históricos que conduziram a Região Central da cidade de São
Paulo à deterioração urbana e ao esvaziamento populacional.
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Após a abordagem histórica, serão expostas algumas ações que têm sido
implementadas pelos promotores públicos visando a revitalização urbana por meio
da ampliação do acesso aos programas habitacionais, tais como o rebaixamento da
renda mínima para se obter o financiamento e a ampliação de subsídios nas taxas
de juros. No plano federal, a Política Nacional de Habitação pretende que tais ações
ocorram de forma cada vez mais coordenada às ações dos Estados e Municípios, e,
que haja uma gestão participativa, integração da política habitacional com as demais
políticas urbanas, sociais e ambientais, conforme exposto na seção 3.
No caso do programa PAR, do governo federal, descrito de modo mais amplo na
seção 3, inicialmente exigia-se renda mínima de seis salários e diminuiu-se para três
e, mesmo assim, não se consegue atingir a grande parcela de seu público alvo.
Análises recentes têm mostrado que isso ocorre porque muitos não preenchem os
requisitos básicos por serem insolventes no sistema de crédito, o que revela o
quanto a economia dessa classe trabalhadora é frágil e vulnerável por causa da
instabilidade de emprego, pela falta de qualificação profissional e ainda, por uma
oferta de baixos salários.
Os empreendimentos habitacionais inseridos na Região Central e promovidos pelo
poder público federal, são voltados ao público de renda entre 3 (três) e 6 (seis)
salários mínimos. Apesar da existência de alguns subsídios o comprometimento da
receita familiar com a moradia ainda é bastante significativa. A questão é que isso
gera uma elevada inadimplência condominial, desencadeadora de problemas de
gestão, conforme exposto no item 3.4, da seção 3. Como se verá adiante, esses
problemas estão relacionados a dois aspectos básicos: a gestão condominial, em
uma visão restrita; e, a gestão pública, em sentido mais amplo.
Em se tratando dos empreendimentos direcionados principalmente à Região Central,
os problemas relacionados à sustentação condominial, à falta de manutenção
predial e à conseqüente depreciação do edifício, principalmente das fachadas,
poderão afetar as atuais ações públicas, que buscam a revitalização urbana desse
bairro de tão intenso valor histórico.
Sabe-se que a sustentação condominial depende primeiramente de estudos
apurados dos custos operacionais do espaço edificado, dessa forma, é fundamental
pensar previamente a estrutura predial e administrativa mais adequada para as
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habitações sociais, no sentido de se conhecer o custo operacional da infra-estrutura
a ser implantada ainda na etapa de projeto arquitetônico, e assim, ofertar sistemas
prediais mais econômicos que venham a aliviar o valor a ser rateado entre os
condôminos, e assim garantir o sucesso pleno do empreendimento habitacional, ou
seja, a satisfação dos moradores e uma revitalização urbana sólida e permanente.
Este trabalho desenvolve-se em torno dessa temática, preocupa-se com a
sustentação

econômica

dos

empreendimentos

habitacionais

implantados

principalmente nos centros urbanos, que são utilizados como instrumento de
recuperação de áreas degradadas. Alerta para a possibilidade e viabilidade de um
melhor aproveitamento das áreas existentes no piso térreo, e faz uma abordagem
sobre a aplicação do uso misto em empreendimento habitacional voltado ao público
de baixa renda como meio de redução dos custos de empreendimento ou do valor
do condomínio, conforme se verificará na seção 4, item 4.3. Na mesma, serão
expostos princípios básicos, problemas e cuidados que se deve ter em
empreendimentos habitacionais com uso misto.
Na seção 5, apresenta-se o estudo de caso do Edifício Riskalla Jorge para se
analisar as condições de sustentabilidade financeira desse condomínio pertencente
ao PAR, a partir de dados e entrevistas com representantes da Caixa Econômica
Federal e os administradores.
A escolha do Edifício Rizkallah Jorge ocorreu por se tratar de edifício com forte
vocação para o uso misto, por apresentar uma grande área em seu piso térreo que
poderia ser destinada a comércio, de modo a servir de instrumento de sustentação
financeira do próprio condomínio.
É verdade que o Rizkallah Jorge não é representativo dos demais empreendimentos
PAR localizados no centro da cidade de São Paulo. Nem todos têm tão elevado
número de unidades habitacionais ou têm piso térreo, por exemplo. Em alguns, os
moradores podem ser mais organizados que em outros e, assim, encaminhar mais
facilmente as soluções para os problemas condominiais. Contudo, sua importância e
características arquitetônicas, bem como os problemas de gestão condominial que já
se revelavam importantes pouco tempo após a mudança das famílias, motivaram
este estudo de caso. É importante que esta reflexão sobre sustentabilidade da
gestão condominial em HIS venha a ser ampliada por outros estudos, pois a reforma
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de edifícios em áreas centrais para HIS é um processo recente e que tende a
continuar.
De fato, o Programa de Arrendamento Residencial (PAR) como se sabe, tem sido
um dos mais ativos na oferta de habitação de interesse social na área central de São
Paulo. Segundo dados da Caixa Econômica Federal (2007), até 2004 cerca de sete
mil apartamentos foram construídos ou seus projetos e obras estavam em
andamento, configurando-se em um programa de fundamental importância para
atender a população que objetiva a moradia no Centro da capital paulista.
Sabe-se ainda que muitos empreendimentos habitacionais voltados à população de
baixa renda têm encontrado dificuldades relacionadas à gestão condominial por
fatores econômicos, educacionais, técnicos, administrativos e prediais, que resultam
em problemas para essas comunidades. Com o PAR não tem sido diferente, ainda
mais por se configurar em um arrendamento, no qual o mutuário tem caráter de
inquilino. Portanto, são vários os fatores geradores de conflitos, muitos dos quais
são previsíveis.

1.1 Objetivos

O objetivo deste trabalho é o de apresentar evidências quanto aos problemas de
gestão condominial, verificar as condições de sustentabilidade de tipologias
habitacionais similares ao Rizkallah Jorge, avaliar a alternativa do uso misto, e fazer
recomendações quanto à implantação de uso misto 1.
Em última instância, este trabalho pretende contribuir para que a reforma de edifícios
para habitação de interesse social, em áreas centrais, possa, de fato, cumprir com a
sua meta de combater a degradação física e arquitetônica do espaço no qual se
insere.

1

Adota-se neste trabalho o conceito de sustentabilidade compreendido como um “conceito
sistêmico, relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais
da sociedade humana” (WIKIPEDIA, 2007).
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1.2 Metodologia

Essa pesquisa busca identificar problemas relacionados à sustentação econômica
condominial em HIS na região central de São Paulo e propõe meio alternativo que
reduzam os valores dos rateios mensais.
Para tanto, na seção 5 realizou-se um estudo de caso, tomando-se por amostra o
Edifício Rizkallah Jorge, projeto do programa PAR-Reforma, uma das primeiras
experiências desse programa no centro de São Paulo, entregue aos moradores em
julho de 2003. Esse empreendimento apresenta características arquitetônicas
apropriadas ao uso misto, pois seu piso térreo encontra-se até hoje sem uso
definido.
Adotaram-se basicamente os seguintes procedimentos: entrevistas com técnicos da
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
(CDHU), Secretaria Municipal da Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB),
Caixa

Econômica

Federal

(CEF),

consultas

às

planilhas

geradas

pelas

administradoras, plantas arquitetônicas fornecidas pela CEF; visitas técnicas a
alguns empreendimentos de habitação social na área central.
O estudo de caso da seção 5 foi planejado segundo os critérios propostos por Yin
(2005) onde foram identificados os problemas, analisados os dados, apresentados
os resultados e sugeridas inovações para a gestão habitacional.
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2 BREVE HISTÓRICO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS PARA O
CENTRO DE SÃO PAULO
Nesta seção apresentam-se, brevemente, os processos históricos que conduziram a
Região Central da cidade de São Paulo à deterioração urbana e ao esvaziamento
populacional, bem como as políticas habitacionais específicas para a área central
nos anos recentes.

2.1 Expansão econômica e degradação ambiental

Uma das questões relevantes frequentemente levantadas pelos estudiosos do
assunto urbano é o que teria conduzido à degradação ambiental do centro da
cidade de São Paulo?
Alguns autores consideram que os fatos mais consistentes para a degradação
ambiental do centro da cidade de São Paulo foram produzidos por mudanças
culturais como a de extrema valorização dos carros para transporte individual. Tais
mudanças ocorreram em paralelo aos investimentos públicos voltados à circulação
dos veículos particulares em detrimento do transporte público. De fato, por anos, a
prioridade das políticas públicas voltou-se à construção de avenidas para
proporcionar aos veículos particulares mais velocidade, mesmo que em prejuízo das
moradias existentes, e sem se preocupar com a exposição das edificações a uma
grande carga de poluição e desconforto ambiental.
Uma das intervenções que mais prejuízos causaram à população residente na
Região Central foi a construção do Viaduto Presidente Arthur da Costa e Silva
(inaugurada em 25 de janeiro de 1971). Muitos edifícios residenciais foram
prejudicados pelo alto índice de ruído, por ter sua visibilidade devassada (os carros,
que antes estavam ao nível da rua, passaram a rolar junto às janelas de suas salas
e dormitórios) e por receberem grande carga de poluentes. Tal deterioração da
qualidade de vida provocou evasão populacional e desvalorização imobiliária.
Construções desse tipo feitas pelo poder público desencadearam a fragmentação
física do espaço urbano existente na Região Central e sua degradação. Parte das
edificações residenciais transformou-se em comércio e escritórios e a população
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decide morar em outros bairros. “[...] a valorização dos terrenos provoca também a
expulsão dos usos residenciais e a ocupação do território por novos usos”
(BARBOSA, 2001)
Os automóveis foram instituídos como instrumento de importância fundamental na
sociedade urbana como símbolo de modernidade poder e riqueza. Esse conquistou
definitivamente seu espaço no meio urbano e até mesmo dentro do espaço de
moradia, muitas vezes ocupando mais que o necessário. Grandes áreas foram
impermeabilizadas e cobertas para abrigar essa máquina. Esse passa a exigir um
abrigo no local de moradia e no trabalho, as vagas de garagem são incorporadas às
edificações e passam a fazer parte da valorização imobiliária.
A vaga para a guarda do automóvel passa a pesar na escolha do imóvel para
moradia ou trabalho, e por ser baixa a oferta de Edifícios com estacionamentos na
Região Central, o mercado perdeu o interesse por esse bairro, e a população, aos
poucos, optou por morar em lugares mais adequados as novas condições exigidas
pela vida moderna; e isso, também contribuiu com a evasão populacional
(BARBOSA, 2001).
Outra ação do poder público municipal que contribuiu com a falta de interesse do
mercado imobiliário foram o zoneamento e o coeficiente de aproveitamento
estabelecido para a região em 1972, que contribuiu para a verticalização apenas
comercial, pois chegou a fixar alturas mínimas para Edifícios construídos em
algumas ruas do centro tradicional, que, entretanto, já, apresentavam forte demanda
para essa verticalização comercial (SILVA, 2000).
A tabela 1 revela a evasão populacional da Região Central de São Paulo. Percebese que a Região Central perdeu mais de 1/3 de sua população em 19 anos.
No século XX, a produção habitacional no município de São Paulo ficou a cargo de
uma grande especulação imobiliária, e o poder público, para viabilizar os
empreendimentos para as classes menos favorecidas, buscou terrenos menos
valorizados, na periferia, fato esse que causou a expansão territorial do município.
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Tabela 1 – População e taxa de crescimento nos anos 1980, 1991, 1996, 1999.
DISTRITOS

POPULAÇÃO

TAXA DE
CRESCIMENTO

1980

1991

1996

1999

1980/91

1996/99

SÉ

32.965

27.186

21.255

16.230

-1,74

-4,80

REPÚBLICA

60.999

57.797

49.666

44.033

-0,49

-2,99

TOTAL

93.964

84.983

70.921

60.263

-0,94

-1,50

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1980, 1991, 1996) e Secretaria
de Planejamento (1999 apud ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO, 2005)

Dados Censitários da Região Central de São Paulo no final do século XX

A partir da gestão da Prefeita Luiza Erundina (1989 à 1992) a cidade de São Paulo
passa por um processo de reestruturação das políticas públicas urbanas, abrindo-se
grandes debates entre intelectuais, estudiosos e a população, na busca de moradia
digna, entre outros novos preceitos incorporados pela Constituição de 1988.
Concursos públicos foram abertos para projetos urbanos que proporcionassem
melhorias

substanciais

para

a

Região

Central.

Muitos

avanços

foram

desencadeados, no sentido de repensar a cidade como meio de integração social.
Em 1990, vários dispositivos foram criados para a gestão urbana tendo como base a
constituição Federal de 1988: Coeficiente de aproveitamento único para toda a
cidade (solo criado) – concessão onerosa do potencial construtivo – fundo municipal
de urbanização – regularização fundiária – urbanização de favelas e as Zonas
Especiais de Interesse Social (ZEIS) e o Imposto Territorial Urbano (IPTU)
progressivo no tempo. Esses instrumentos de gestão urbana foram estudados e
discutidos, mas não houve tempo para sua aprovação e aplicação na gestão da
prefeita Luiza Erundina.
Foi durante a gestão Erundina que as políticas públicas habitacionais configuraram
novos conceitos de moradia, fundamentados nos direitos difusos e sociais
intrínsecos aos direitos humanos, e legalmente agasalhados pelo sistema legal
vigente em nosso país.
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[...] Moradia digna é aquela localizada em terra urbanizada, com
acesso a todos os serviços públicos essenciais por parte da
população que deve estar abrangida em programas geradores de
trabalho e renda. Moradia é um direto humano, afirma o Tratado dos
Direitos Econômicos e Sociais da Organização das Nações Unidas
(ONU), ratificado pelo Brasil em 1992, e como tal deve ser
reconhecido, protegido e efetivado através de políticas públicas
específicas. (INSTITUTO CIDADANIA, 2000)

O direito a moradia digna assentada nos direitos humanos configurou-se na
bandeira dos grupos da sociedade organizada, que lutavam por políticas públicas
habitacionais mais eficientes, e que atendessem as classes sociais excluídas pelo
sistema financeiro habitacional implantado no Brasil. Mas, além de acessível era
também importante que a produção habitacional fosse economicamente sustentável,
para que esse patrimônio seja preservado e atenda a seus preceitos de modo
contínuo. Pois, de nada adiantará para o cidadão ter sido atendido em seu direito à
moradia se o empreendimento habitacional no qual foi inserido exige além de sua
capacidade econômica. É nesse sentido que as Organizações Não Governamentais
(ONGs), pró-moradia, buscaram espaço e se desenvolveram junto à assistência
social

pública,

realizando

um

importante

trabalho

na

intermediação

e

acompanhamento de programas habitacionais.
Entretanto, o problema da Habitação Social abrange muitos aspectos que tem por
fundamento um processo histórico, educacional e cultural do povo brasileiro, e não
há como se fazer uma abordagem simplesmente técnica sem antes considerar o
contexto que afetou e afeta diretamente a situação habitacional de uma classe
economicamente menos privilegiada pelo sistema.
Ressalte-se que os fundamentos dos problemas da Habitação Social estão
diretamente relacionados à submissão a um sistema capitalista desumano vivido nos
países economicamente considerados em desenvolvimento. Por serem as
oligarquias capitalistas extremamente concentradoras de renda, permitindo que uma
pequena parcela da população se beneficie em detrimento de outra muito mais
numerosa e explorada.
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Por isso, não há como se evitar dizer que o sistema habitacional público brasileiro
acaba por esbarrar na política de baixos salários e que se vinculam a uma dicotomia
existente entre a produção de riquezas e o aumento da pobreza.
Para atender a essa camada social menos privilegiada, ainda na gestão da prefeita
Luiza Erundina os Programas Habitacionais começaram a se voltar também aos
pequenos empreendimentos, que são vistos como uma nova vertente de produção.
Nasceram os programas voltados aos cortiços, mutirão e aproveitamento de
Edifícios depreciados, presentes na Região Central.
Porém, não houve tempo hábil para que todas essas propostas se concretizassem
em apenas uma gestão municipal, e após as eleições, ao assumir o prefeito Paulo
Maluf as intervenções iniciadas ficaram estagnadas pela falta de interesse político
dessa nova gestão municipal. Tal foi o caso da proposta de projeto para o cortiço da
rua Pedro Fachini, no bairro do Ipiranga, onde o cortiço foi demolido e construído um
barracão provisório e, assim, as famílias permaneceram em situação sub-humana,
pior que já estavam por mais de oito anos; fato semelhante também ocorreu com
outros empreendimentos habitacionais iniciados pela prefeita Luiza Erundina2.
No governo seguinte, ao assumir o prefeito Paulo Maluf (1993 à 1996), os
investimentos mais uma vez voltaram-se à circulação de veículos e ao transporte
público, com a construção de grandes terminais de ônibus Praça da Bandeira e
Parque D. Pedro II. Durante essa gestão, criou-se a Operação Centro (Pró-centro)
para estudar e discutir propostas de melhorias para o centro da capital e incentivo
fiscal para os prédios que restaurassem suas fachadas. Esses obteriam isenção de
IPTU por 10 anos.
Para a habitação, a gestão de Paulo Maluf optou por outra estratégia de
empreendimento e interrompeu os empreendimentos iniciados pela gestão anterior;
criou o projeto Cingapura, direcionado ao público morador de favelas.

Esse

programa aproveitava o mesmo terreno, e, com a demolição das moradias
irregulares, implantava prédios em sua maioria de até cinco andares. Estimulou
ainda a produção de moradias em vilas, quando criou uma lei específica (Lei nº

2

A quase totalidade de projetos concebidos na gestão Erundina e paralisados pela gestão
Maluf e Pitta foram retomados e concluídos pela gestão Marta. Para maiores detalhes ver
Constantino (2007).
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11.605/94) para incentivar a produção habitacional pela iniciativa privada em lotes
urbanos com o maior aproveitamento da área do terreno.
O prefeito Celso Pitta (1997 à 2000) sucessor de Paulo Maluf, deu continuidade aos
projetos iniciados por Maluf, com a implementação de um projeto de transporte
público batizado de Fura-Fila, que ligaria o Parque D. Pedro II ao Sacomã por meio
de um ônibus articulado que transitaria em via exclusiva e expressa. Além disso,
suas ações objetivaram reformar praças e viadutos na Região Central, realizando
atividades mais direcionadas à zeladoria.
Durante a gestão de Celso Pitta os programas habitacionais não tiveram grande
destaque em sua política pública. Parcerias foram criadas entre as associações,
iniciativa privada e vários órgãos de classe e instituições de ensino e pesquisa para
exigir ação mais efetiva do poder público quanto ao provimento habitacional, uma
vez que esse era um direito legalmente constituído desde 1988. Ocorreu aumento
da pressão popular, através dos movimentos sociais pró-moradia (Movimento dos
Sem Teto) que passaram a invadir edifícios desocupados da Região Central, e
fizeram com que o poder público voltasse definitivamente os olhos para o centro.
Terminado o mandato de Celso Pitta, inicia-se a administração municipal de Marta
Suplicy (2001 à 2004) que foi marcada por estudos de desenvolvimento do Plano
Diretor Estratégico de São Paulo (PDE), com a inclusão nas Normas municipais dos
instrumentos de gestão urbana previstos no Estatuto da Cidade que é direcionada
para uma política pública de combate às desigualdades sócio-ambientais
decorrentes da especulação imobiliária. Instrumentos esses que se fundamentavam
em estudos iniciados na gestão de Luiza Erundina.
No campo habitacional, a prefeitura retomou antigos projetos e formou parcerias
com a CEF por meio do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) nas
modalidades PAR-Construção e PAR-Reforma. Este último era direcionado à
compra de imóveis desocupados na área central, para serem reformados e
transformados em unidades habitacionais de Interesse Social.

Outro programa

inédito promovido foi o Bolsa-Aluguel, que previa o auxílio ao pagamento de aluguel
de famílias moradoras em áreas de risco ou em imóveis que teriam de ser
demolidos.
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Enquanto a gestão municipal, em parceria com o BID e com a CEF, se empenhava
em redirecionar investimentos públicos e privados para a Região Central, o mesmo
não ocorria em outros âmbitos do poder público; pois, a justiça que mantinha seus
fóruns no Centro, dispostos em vários edifícios, nesse mesmo momento histórico,
ergueu novos prédios na Barra Funda para abrigar os Fóruns Trabalhista e Criminal.
O Fórum Trabalhista deixou para trás um Edifício de onze andares, na Av. Ipiranga,
1225, que hoje se destina ao depósito de arquivo morto e se apresenta com um
baixo estado de conservação, e os moradores de rua utilizam sua marquise para
abrigo noturno.
Entende-se que os Fóruns ficariam melhor localizados no Centro da cidade, por ser
o bairro mais acessível, para onde convergem as linhas de transporte público
provindas de todas as outras regiões. O mesmo não ocorre no bairro da Barra
Funda, que para se chegar de outras regiões o citadino necessitará percorre uma
longa distância e pegar mais de um meio de transporte público.
Bem próximo dali, na Rua Antônio de Godoy, esquina com a Av. Rio Branco, o
mesmo fato se repete: a Polícia Federal se mudou para outro bairro e o Edifício que
ocupava está em estado de depreciação (Fotografias 1 e 2)

Fotografia 1 - Sede da Polícia Federal Vista do Largo do Paissandu
Fonte: do autor
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Fotografia 2 - Sede da Polícia Federal Vista da Av. Rio Branco
Fonte: do autor

Desse modo, na contramão das diretrizes urbanas, são gerados novos elementos de
degradação ambiental entorno desses edifícios públicos.
Atitudes como essas, de relevante impacto urbano e social, supõem-se que sejam
realizadas dentro de um planejamento técnico urbanístico, e ainda, apreciados os
impactos no entorno urbano dos edifícios a serem implantados, ou ainda, dos que
foram deixados para trás. Mas, se esses estudos foram realizados nos exemplos
acima citados, demonstraram ser ineficientes, pois, parece ter contribuído em
retardar o processo de recuperação do Centro buscado por muitas iniciativas
públicas do poder municipal.
Portanto, ocorre um grande descompasso quanto à gestão pública entre as várias
esferas e áreas governamentais, o que prejudica o planejamento urbano estudado e
proposto pelo corpo técnico responsável pela elaboração da proposta urbana, que
para obter sucesso depende da compatibilização das ações públicas. Nota-se, ao
longo da história, uma evidente falta de sintonia entre as esferas da administração
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pública; a proposição de mudanças que certamente buscam implantar melhorias,
mas que não atenta aos critérios técnicos do planejamento da cidade de São Paulo,
acaba por prejudicar as iniciativas de requalificação anteriormente propostas.
A Região Central da cidade de São Paulo já foi amplamente analisada para a
retomada de sua recuperação como representação histórica e de espaço
habitacional viável.
Por que não se costuma reformar ou reciclar os prédios antigos?
Segundo a Adviser Consultores, 1993, a estrutura da propriedade no
centro é um dos principais entraves à reabilitação. A propriedade
condominial dificultaria as decisões, pois envolve muitas pessoas.
[...] o 'retrofit' é facilitado no primeiro mundo porque normalmente os
grandes Edifícios são propriedades de fundos de pensão ou grandes
corporações, que alugam os escritórios. (vale também para o uso
residencial) (SILVA, 2000)

Pela Associação Viva o Centro em 1992, o centro se encontrava num processo
praticamente irreversível de esvaziamento econômico desde os anos 1980.

Segundo essa pesquisa, as principais causas apontadas foram:

•

Dificuldade de estacionamento e acesso de veículos, principalmente nos
calçadões;

•

Insegurança pelo insuficiente policiamento ostensivo;

•

Falta de estrutura de ar-condicionado central nos Edifícios.

Acredita-se, ainda, que entre as principais causas da evasão populacional e a
exclusão da Região Central como opção para a moradia da classe econômica de
maior poder aquisitivo, deve-se aos fatores relacionados à poluição: a quantidade de
ruído e gases provenientes dos veículos, automóveis e, principalmente, de ônibus
que, ou estão de passagem, ou fazem ponto final nas ruas e ocupam espaços
nobres, causando grande desconforto ambiental.
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[...] das 1.200 linhas de ônibus que atendem a cidade, 294 alcançam
os distritos da sé e República, em 3 grandes terminais: Parque Dom
Pedro, Santa Isabel, Bandeiras e outros menores, Patriarca,
Paissandu, Praça Ramos, Largo São Francisco etc. [...] traz para o
centro uma imensa massa de pessoas que não têm seu destino final
ali, criando problemas no uso dos espaços públicos. (SILVA, 2000)

Quanto ao baixo número de empreendimentos habitacionais privados inseridos na
Região no período de 1972 até o final do ano 2000, o empecilho ficou por conta da
Taxa de Ocupação (T.O.) e do Coeficiente de Aproveitamento (C.A.) impostos pela
legislação da época. O zoneamento da Região Central com o C.A. foi estabelecido
em, no máximo, 3,5 para o uso residencial em Zoneamento do tipo Z-5. Isso
contribuiu para o desinteresse dos investidores imobiliários e, também, para a falta
de desenvolvimento da Região Central. Isso ocorre quando comparado ao praticado
no momento de maior expansão nessa mesma região, pois no Edifício Martinelli
chegou-se a um aproveitamento de 22 vezes a área de seu terreno. (SILVA, 2000)
No que se refere à degradação, Barbosa (2001) fez em sua dissertação ampla
pesquisa histórica e estatística para entender o desenvolvimento das características
urbanas presentes na Região Central de São Paulo, através de análise do período
entre 1860 e 1999, na qual relatou com clareza as causas da mudança de uso
residencial para comercial. Ela defende que os principais motivos desses
movimentos populacionais ocorreram por interferências mal sucedidas do poder
público, que não se preocupou em preservar as características urbanas
habitacionais peculiares da Região Central, mas, pelo contrário, as intervenções
desconsideram qualquer outro contexto intrínseco ao meio ambiente e tinha por
objetivo aumentar a velocidade e facilitar o trânsito de veículos que cortavam o
Centro para se dirigirem a outras regiões. Assim, criou-se uma forma estrelar do
circuito de artérias atingindo ainda as regiões das várzeas do Tamanduateí e
Anhangabaú. A modernidade exige um novo conceito de habitação que não se
enquadraria à tipologia adotada na Região Central, a não ser que se corrigisse o
mau funcionamento da infra-estrutura: poluição generalizada, falta de espaço para
estacionar, trânsito congestionado de veículos e pedestres.
Essa situação atinge algumas regiões residenciais e até mesmo os freqüentadores
do centro. O Centro tornou-se caro e confuso, muitas eram as interferências.
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Surgiram novos sub-centros e regiões residenciais melhor conceituadas pelos
movimentos modernos e sanitaristas (BARBOSA, 2001).
Mesmo com a redução de interesse da população paulistana pelos imóveis da
Região Central, e suas instalações prediais de baixa qualidade, os imóveis são
ainda caros e valorizados; pois, em outros bairros existem muitas ofertas de edifícios
providos de infra-estrutura adequada às exigências do mercado imobiliário, que se
tornam mais atrativos por representar custo de empreendimento similar ou até mais
baixo.
Portanto, os principais fatores encontrados que levaram à degradação
ambiental da Região Central foram:
•

Grande aumento populacional em curto espaço de tempo;

•

Falta de transporte público de massa bem estruturado para as áreas de
expansão;

•

Alta densidade populacional;

•

Movimento especulativo do mercado imobiliário para a periferia e outros
municípios próximos;

•

Aumento do custo de vida;

•

Presença de habitações coletivas precárias e superlotadas (cortiços);

•

A lei do inquilinato que gerou fuga generalizada do aluguel e
impossibilidade de compra de imóvel na área central;

•

Destruição de casas de aluguel individuais e coletivas, promovidas pelo
município em prol das reformas urbanas de melhorias sanitárias;

•

Descontinuidade das políticas públicas voltadas a reabilitação das
habitações coletivas precárias por um longo período;

•

Saída

do

bairro

de

importantes

setores

públicos,

com

ações

desencontradas entre as várias esferas públicas quanto a recuperação do
centro;
•

Políticas sanitaristas com ideário habitacional isolado no lote, o que
induziu a produção de loteamentos afastados dos centros urbanos e com
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características de ocupação que consumia muito mais área dos terrenos
existentes e próprios para habitação;
•

Intervenções viárias de grande calibre com ocupação de boa parte do
espaço urbano;

•

As políticas públicas habitacionais voltadas à periferia;

•

Coeficiente de Aproveitamento baixo (zoneamento de 1972);

•

A presença intensa de automóveis e ônibus e conseqüentes poluições.

Principais entraves à reabilitação da área central:
Preços elevados de imóveis e terrenos;
Os lotes urbanos dispostos no centro são pequenos;
Regulamentação restritiva dos órgãos financeiros;
Edifícios obsoletos, inadequados a instalações de sistemas de segurança
patrimonial e pessoal, ar-condicionado central, garagem;
Falta de estacionamentos economicamente viáveis;
Falta de policiamento ostensivo e conseqüente presença de pequenos
delitos;
Passeios públicos inadequados, estreitos e lotados de vendedores
ambulantes e transeuntes;
Presença de ônibus parados nas ruas;
Fluxo intenso de veículos;
Poluição generalizada;
Comércio incompatível;
Falta de espaço adequado e seguro ao lazer infantil;
Coeficiente de Aproveitamento do Plano Diretor Estratégico (PDE) de
2002 ainda é baixo, não compensando o empreendimento em imóveis tão
caros.
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3 OFERTA PÚBLICA DA HIS NO CENTRO DE SÃO PAULO

Com o advento da Constituição de 1988, artigos 182 e 183 (BRASIL, 2007), e o
Estatuto das Cidades (Lei nº10.257, BRASIL, 2001), o planejamento habitacional
necessitaria agregar em sua produção os valores de qualidade da moradia, no que
se refere à infra-estrutura urbana disponibilizada, transporte, emprego, segurança,
equipamentos públicos, bem estar dos cidadãos e, ainda, um maior equilíbrio entre a
ocupação humana e o meio ambiente.
No período entre 1989 e 1992 (gestão municipal da Prefeita Erundina), iniciou-se em
São Paulo o processo de ajuste da política urbana habitacional, tomando-se como
base os princípios jurídicos já estabelecidos pela Constituição de 1988 e tendo a
participação da população na formulação dos programas e execução dos projetos,
que proporcionou uma maior diversificação das intervenções, através do
reconhecimento da cidade real, redução de custos, sem perda da qualidade e
respeito ao meio ambiente.
Mesmo assim, muitas foram as dificuldades para se atender e concretizar todos
esses novos valores e instrumentos legais formalizados para o fomento de moradia
digna para a população mais necessitada, pois, a realidade presente era
assustadora no que se refere à quantidade e qualidade habitacionais e, também,
quanto aos problemas sociais e econômicos intrínsecos a uma conjuntura política
excludente praticada por anos e um mercado imobiliário desinteressado.
(MALERONKA, 2005).
Em junho de 2005, com o objetivo de melhor atender à população mais carente, o
Congresso Nacional promulgou a Lei nº11.124, que dispôs sobre o Sistema Nacional
de Habitação de Interesse Social (SNHIS), criou o Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social (FNHIS) e instituiu o Conselho Gestor do FNHIS. Essa ferramenta
legal, desenvolvida sob a coordenação do Ministério das Cidades, propõe uma
integração entre as várias escalas de governo, ou seja, os programas habitacionais
poderão conter ações conjuntas dos Municípios Estados e a Federação. Permite,
ainda, uma gestão participativa, integração da política habitacional com as demais
políticas urbanas, sociais e ambientais.
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O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social representa uma iniciativa
ímpar no Brasil, pois prevê uma ampla atuação entre os diversos agentes envolvidos
com a produção habitacional, fundamentada em princípios de direitos constituídos.
A Lei nº 11.124, em seu Capítulo IV, apresenta subsídios financeiros diretos,
significativos para a população de renda mais restrita, prevendo, ainda, isenção ou
redução de impostos municipais, distritais, estaduais ou federais, incidentes sobre o
empreendimento, no processo construtivo, condicionado a uma prévia autorização
legal (BRASIL, 2005)
Essa diretriz do governo Federal faz parte de um contínuo trabalho dos técnicos e
estudiosos do assunto habitacional que agora se concretiza em diretrizes legais a
serem aplicadas de modo muito mais abrangente e qualitativo. Agregou, ainda, uma
preocupação com a sustentabilidade, incentivos à pesquisa e adoção de
mecanismos de acompanhamento e avaliação dos empreendimentos, programas,
planos e das políticas sociais (art.4o. alíneas “d”, “f” e “g” ).
No que se refere ao município de São Paulo, onde estão presentes Organizações
Não Governamentais (ONGs) gestores e estudiosos 3 do assunto, que têm realizado
o papel de abrir novos caminhos para o aprimoramento da habitação produzida pelo
poder público, muito tem sido feito para diminuir esses problemas que envolvem a
habitação de interesse social Isso tem levado à melhorias significativas do ponto-devista qualitativo habitacional.
Porém, os empreendimentos desenvolvidos em conjunto com os movimentos sociais
pró-moradia, técnicos e promotores implicam, necessariamente, em um processo de
projeto do empreendimento mais lento, o que, muitas vezes, torna-se impraticável
em determinadas modalidades de programas. Por isso, para proporcionar uma
dinâmica produtiva satisfatória, alguns promotores habitacionais preferem a
produção a partir de modelos pré-determinados, como o modelo de planejamento
configurado pela CDHU descrito nesta seção, item 3.3. No entanto, a produção
habitacional muito voltada a metas meramente quantitativas acarreta, muitas vezes,
prejuízo dos aspectos qualitativos e, consequentemente, insatisfação do usuário e
adaptações nas unidades habitacionais por parte do morador.

3

Helena Menna Barreto, Ermínia Maricato, Nabil Bonduki, Eduardo Trani, Ricardo de Souza
Moretti, Paulo Teixeira, Suely Muniz, Francisco Comarú, entre outros.
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Essa busca incessante pela qualidade habitacional tem propiciado avanço
tecnológico, desenvolvimento de materiais e técnicas mais econômicas e eficientes,
que, entretanto, ainda têm sido pouco adotados em empreendimentos Habitacionais
de Interesse Social devido seu elevado custo de investimento inicial, como o uso de
iluminação inteligente acionada por sensor de presença com o uso de lâmpadas
econômicas, pinturas mais resistentes a fungos, entre outras, o que representaria
elevação do preço da unidade habitacional e incapacidade de atendimento à
população mais carente. No município de São Paulo, existem os seguintes
promotores públicos de Habitações de Interesse Social: COHAB-SP, CDHU e a
Caixa Econômica Federal, que atuam nas esferas: região metropolitana de São
Paulo, estadual e federal, respectivamente.

E alguns empreendimentos já são

realizados em parceria entre os agentes citados por meio de programas específicos.
Para focar melhor o tema em epígrafe neste trabalho, será exposta a seguir a
atuação desses agentes públicos na Região Central do município de São Paulo
no que tange aos programas habitacionais direcionados à recuperação desse bairro
carregado de conteúdo histórico.

3.1 Programas da SEHAB/ COHAB-SP

A Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB) é um dos
principais instrumentos de execução da política de habitação da cidade de São
Paulo. Exerce o papel de agente do Sistema Financeiro de Habitação e sua
abrangência é a Região Metropolitana.
A COHAB foi criada pela lei n.º 6.738, de 16 de novembro de 1965, como uma
sociedade anônima de economia mista, cuja principal acionista é a Prefeitura do
Município de São Paulo, que detém 99% das ações preferenciais. Seus órgãos de
deliberação máxima são a Assembléia Geral, o Conselho de Administração, o
Conselho Fiscal, o Conselho Técnico e sua Diretoria.
Para explicar os atuais programas habitacionais municipais direcionados ao Centro
da Cidade de São Paulo em funcionamento, antes será necessário expor as
propostas da gestão anterior (Prefeita Marta Suplicy), as quais refletem uma parcela
da política habitacional atual.
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Na gestão Marta Suplicy, em relação ao Centro, a COHAB atuou de forma dinâmica
e integrada com a Secretaria de Habitação (SEHAB) para viabilizar o programa
Morar no Centro. Para tanto, fez parcerias com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e com o governo Federal por meio do Programa de
Arrendamento Residencial (PAR) para a oferta de habitação à população mais
carente, conforme bem descreveu Constantino (2007):
A despeito da esperada escassez de recursos, havia condições
favoráveis: uma tradição de priorizar a habitação em vários governos
petistas, como havia ocorrido na gestão Erundina; a força e o
engajamento dos movimentos populares e a idéia de que teriam uma
boa interlocução com a nova administração; a homogeneidade de
concepções políticas e técnicas nas novas equipes dirigentes da
SEHAB e COHAB, da qual se esperava que resultaria uma afinação
entre esses dois organismos, como poucas vezes houvera antes em
sua história (e pode-se dizer que isso de fato aconteceu). Além disso,
contribuíam para o quadro de expectativas positivas: o Projeto
Moradia, que havia sido elaborado pelo Instituto Cidadania, e o
Estatuto da Cidade, que estava tramitando e cuja aprovação era
esperada no Congresso. O Projeto Moradia avançava em relação a
outros documentos que tinham objetivos semelhantes, ao definir um
horizonte de atuação no qual os déficits de habitações e de
habitabilidade seriam equacionados, projetando o crescimento da
demanda, apontando os montantes de recursos necessários e suas
fontes, e indicando o desenho institucional que seria adequado para
atacar a questão. (CONSTANTINO, 2007, p.12, grifo nosso).

A implantação de programas pioneiros como os objetivados pela gestão Marta
Suplicy implicavam em uma difícil escolha entre a qualidade e a agilidade para
planejar e executar os empreendimentos habitacionais, pois, pelas metas
estabelecidas, seria praticamente impossível dentro do prazo de uma gestão
municipal e, por isso, seria fundamental a união de uma equipe técnica dedicada e
determinada em busca de meios para uma produção habitacional em larga escala
unida à qualidade da proposta dos empreendimentos.

Desejava-se, no começo desta empreitada, e ainda se deseja,
observar as possibilidades de combinar qualidade, custos
controlados e participação popular com agilidade e produção de
moradias em larga escala. Uma suposta incompatibilidade entre
esses fatores é uma questão que precisaria ser melhor estudada,
pois a não explicitação dessas questões acaba levando a escolhas
entre uma coisa ou outra, quando não necessariamente teriam que
ser excludentes (CONSTANTINO, 2007, p.13).
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Os principais objetivos do Programa Morar no Centro foram: melhorar as condições
de habitação de quem já vivia no Centro, propiciar a inclusão social da população de
baixa renda e atrair novos moradores para a região. E isso, com a preocupação
voltada também para a recuperação de áreas degradadas, preservação do
patrimônio histórico tão presente nesse bairro, repovoamento e garantia da
permanência da população que já morava ou trabalhava na região. Para tanto,
estabeleceram-se como principais diretrizes:

•

Prioridade para a reforma de prédios vazios;

•

Aliar soluções habitacionais com iniciativas de geração de renda;

•

Buscar a diversidade social nos bairros centrais.

O mais difícil era evitar que os empreendimentos realizados no Centro
desencadeassem uma valorização imobiliária, como ocorreu em experiências
internacionais similares, e isso provocasse a retração da população de baixa renda.
Para tanto, instituiu-se programas altamente subsidiados e instrumentos urbanísticos
que favorecessem apenas a promoção de Habitação Social.
A tipologia a ser adotada previa uma mescla social, ou seja, com unidades
habitacionais de dois dormitórios, um dormitório ou quitinetes, com uma integração
do edifício com o entorno, atendimento às exigências legais de acessibilidade,
individualização de gás, água e luz. Os projetos deveriam buscar novas formas de
construção, baratear e agilizar sua execução, tendo os projetos previsto, ainda, o
uso misto, no qual o piso térreo poderia ser usado como meio de possibilitar a
obtenção de recursos para a manutenção do condomínio. E isso seria feito com o
valor arrecadado do aluguel da área do piso térreo que se destinaria para o
comércio (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2004).
O Perímetro de Reabilitação Integrada do Habitat (PRIH) compreendeu áreas
delimitadas do Centro, caracterizadas pela degradação do espaço urbano e por um
conjunto de quadras com concentração de moradias precárias, principalmente os
cortiços. Sua atuação foi concebida para ser integrada, isto é, enfrentar a questão da

34

produção habitacional, de melhoria dos cortiços, criação e requalificação de
equipamentos e áreas verdes, melhoria e criação de espaços para atividades
econômicas e programas complementares de educação, saúde, cultura e geração
de renda.
A parceria com a CEF, por meio do Programa de Arrendamento Residencial (PAR),
teve convênio assinado em maio de 2001, no qual a Prefeitura implantou um
conjunto de medidas para facilitar a obtenção de imóveis e a concretização dos
empreendimentos. Assim, foram reduzidos os custos e prazos para licenciamento,
fornecidos os projetos dos empreendimentos e indicadas as famílias a serem
atendidas. Para tanto, foram negociados com o governo federal recursos específicos
para que o PAR obtivesse os subsídios necessários ao atendimento de famílias com
renda entre 3(três) e 6 (seis) salários mínimos. Por meio desse programa, foram
implantados empreendimentos, como Edifício Maria Paula, Edifício Labor, Edifício
Rizkallah Jorge e Edifício Hotel São Paulo (ver figuras de 1 a 5, anexo A).
Para se realizar os programas habitacionais que envolviam imóveis ocupados seria
necessário, primeiramente viabilizar a desocupação, para tanto foi criado o
Programa de Bolsa-Aluguel, que se constituiu em subsídio para o pagamento de
aluguéis mensais, oferecido às famílias moradoras dessas áreas Centrais e assim,
possibilitar as obras necessárias para a implantação dos empreendimentos
pretendidos.
Bolsa Aluguel: 'é um programa de apoio à Política Municipal de
Habitação. Seu objetivo é viabilizar o acesso das famílias de baixo
poder aquisitivo, beneficiárias do Fundo Municipal de Habitação, a
uma moradia digna, através da concessão de subsídio para o
complemento dos aluguéis e de garantia de locação, por período
determinado'. O programa disponibiliza recursos mensalmente como
complemento ao pagamento do aluguel (com tetos definidos por faixa
de renda: quanto maior a renda, menor o auxílio) e, no início, um
valor para a garantia do contrato (equivalente no máximo a três
meses de aluguel). Assim, visa fomentar o parque privado de imóveis
ao incluir essas famílias mais carentes no mercado formal de
locação. O programa propõe-se a atender a população moradora de
áreas sob intervenção das ações da Política Municipal de Habitação,
estando ou não associadas a outros programas, inclusive
conveniados. A demanda atendida será determinada pelos
programas que terão o suporte do Bolsa Aluguel. É um programa de
apoio às intervenções da Secretaria, não se caracterizando, portanto,
como um programa 'e balcão', aberto ao público em geral. Este
programa procura estabelecer condições que permitam seus
beneficiários atuarem efetivamente como cidadãos, com a
intervenção do poder público sendo a menor possível. Ele propicia
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que o contrato de aluguel se estabeleça apenas disponibilizando
recursos. Não há a participação efetiva do poder público na
mediação do contrato de aluguel e na sua dinâmica. Assim, o
Programa, ao mesmo tempo em que serve como uma ferramenta de
apoio às atividades da Secretaria, atende às necessidades de
habitação de parcela da população e fomenta o mercado privado de
aluguéis, de forma a possibilitar um período de reestruturação para
as famílias beneficiadas. (SECRETARIA DE HABITAÇÃO, 2004
apud CONSTANTINO, 2007, p.92).

A política habitacional da Prefeitura Municipal implantou o programa Morar no
Centro - Locação Social, programa pioneiro no país, criado também para atender
pessoas que não têm condições de participar dos programas de financiamento para
aquisição de imóveis ou que não têm interesse na aquisição por estarem sozinhas.
Busca atender a pessoas ou famílias com renda entre zero e 3 (três) salários
mínimos. Esse programa foi concebido devido à necessidade de garantir acesso à
moradia digna para os idosos, trabalhadores informais e que estejam em áreas de
risco ou, ainda, em condição de morador de rua.
Esse programa previa, ainda, a recuperação do Edifício São Vito (fotografia 3) e a
requalificação da foz do Tamanduateí. Para tanto, foi criada uma modalidade de
projetos especiais, prevendo a possibilidade de apreciação de intervenções pontuais
com características habitacionais muito próprias. Por meio das intervenções
pontuais, foi implantado o Parque do Gato, onde foram atendidos os moradores de
favela ali existente e outros grupos de famílias cadastradas no programa.
O mesmo não ocorreu com a recuperação do São Vito, edifício de grande porte e
totalmente ocupado, que envolvia uma proposta arquitetônica bem mais audaciosa,
cuja implantação exigiria um elevado investimento. Neste projeto, o térreo e a
sobreloja seriam destinados ao uso institucional – Telecentro, Governo Eletrônico de
São Paulo e Centro de Capacitação e Treinamento pela Universidade Anhembi
Morumbi. A cobertura seria destinada à creche da Secretaria Municipal da
Educação, para atendimento da população moradora e do entorno. A etapa de
desocupação do edifício, tentada em governos anteriores, sem sucesso, foi
concluída após um intenso trabalho social para a desocupação, viabilizada pelo
Programa Bolsa Aluguel. A etapa de desapropriação das unidades habitacionais,
sob responsabilidade da Cohab avançou bastante, sem contudo chegar ao final ao
término da gestão. A reforma do Edifício São Vito acabou por não se realizar da
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forma idealizada, porque a gestão Serra optou por não dar andamento ao projeto. A
decisão da gestão Serra-Kassab foi pela demolição do São Vito, alternativa
descartada na gestão anterior frente ao seu alto custo, uma vez que é tecnicamente
inviável sem a demolição associada de edifício íntegro - o Edifício Mercúrio - por ser
geminado ao São Vito.

Fotografia 3 – Edifício São Vito I
Foto: Zenit (2007)

A oferta de unidades habitacionais do Programa Locação Social é realizada
mediante pagamento de valores de aluguel compatível com a renda familiar e as
taxas pagas são subsidiadas proporcionalmente à renda, ou seja, quanto menor a
renda, menor o aluguel. Os contratos de locação social são firmados diretamente
com os selecionados entre as pessoas ou famílias pré-cadastradas.
Os imóveis do Programa de Locação Social se configuram em um parque
habitacional de propriedade pública e não é disponibilizada à venda, portanto, é
necessário periodicamente que os beneficiados sejam submetidos à nova avaliação
social para se verificar as condições de acesso e subsídio, o que requer um amplo e
constante trabalho de gestão, tanto do ponto-de-vista do programa como de meio
ambiente do condomínio e unidade habitacional.
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A COHAB-SP utiliza-se dos recursos do Fundo Municipal de Habitação para gerir
empreendimentos como os do Parque do Gato (fotografia 4) e Olarias. Para a
concretização do programa, foi fundamental a constituição de parcerias.

Fotografia 4 – Parque do Gato, agosto de 2005
Fonte: Issa (apud MEDEIROS, 2005)

[...] o grande comprometimento do orçamento do município levou a
que se pensasse, desde as reuniões para elaboração do Programa
de Governo, no Instituto Florestan Fernandes, que o financiamento
dos programas habitacionais da PMSP exigiria um grande esforço na
captação de recursos de outras fontes. Dessa forma, já nos primeiros
seminários de planejamento estratégico, no início de 2001, boa parte
dos programas propostos considerava a necessidade de parcerias:
com a CEF, para viabilizar a construção de 5.000 uh’s pelo PAR; e
com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da CDHU,
para viabilizar a construção de outras 5.000. Consideravam, também,
a importância da continuidade dos financiamentos do BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento), para o PROVER e Lote Legal,
e do BIRD (Banco Mundial), para o Programa Guarapiranga e o seu
sucessor, o Programa Mananciais (CONSTANTINO, 2007, p.96).

No caso do Programa Morar no Centro-Locação Social, as fontes de recursos
contaram, principalmente, com financiamentos do Banco Interamericano de
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Desenvolvimento (BID), do Tesouro municipal e do Programa Especial de Habitação
Popular (PEHP).
O Programa Especial de Habitação Popular (PEHP) – Programa regulamentado pela
Lei nº10.840/04, direcionado ao financiamento da requalificação urbana, entre
outros. Em 2004, foram destinados R$ 18 milhões (dezoito milhões de reais) para a
construção, desapropriação e reforma de prédios vazios no centro de São Paulo.
Contudo, a gestão municipal que sucedeu a gestão Marta descontinuou tal programa
e não usou a totalidade dos recursos por defender uma visão contrária a HIS no
centro da cidade4.
O PEHP teve também por objetivo retomar terrenos próximos ao Centro de
propriedade do Município, que estavam sob a posse de entidades privadas,
subutilizadas ou ocupadas por habitações sub-humanas (barracos em favelas).
Atualmente, a ação da SEHAB e da COHAB direcionada à Região Central resumese à gestão dos programas já implantados pela gestão Marta Suplicy e ao Programa
de Recuperação de Cortiços, que, mesmo com parceria da CDHU, tem resultado em
uma ação ainda tímida quanto ao universo em questão, pois segundo dados da
Fundação

Instituto

de

Pesquisas

Econômicas

(1993

apud

PREFEITURA

MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2007), existiam cerca de 23.688 imóveis encortiçados
em São Paulo, enquanto a gestão atual conseguiu viabilizar o atendimento de 1.138
cortiços na Sé e 574 no bairro da Mooca, dados dessas subprefeituras.

Um aspecto em que ocorreu um importante avanço resultante das
ações da política habitacional implementada, no período 2001-2004,
foi a melhoria do arcabouço legal e do desenho institucional, cujos
benefícios foram sentidos em parte durante este período, mas que
deverão ser percebidos com maior intensidade nos períodos
subseqüentes. CARDOSO e MOREIRA (2004, p. 79), MARQUES e
SARAIVA (2005, p. 286) e FERREIRA (2006) apontam para esse
aspecto. Os instrumentos, que constituem esse arcabouço legal e
esse desenho institucional, foram concebidos na vigência do Estatuto
da Cidade e formulados em consonância com essa lei. Compõem as
melhorias no marco legal: a aprovação do Plano Diretor Estratégico
e, com ele a criação das ZEIS; a criação do Conselho Municipal de
Habitação, um novo decreto para HIS; uma série de leis de
incentivos tributários; e um conjunto de novas leis sobre o uso e
4

Da mesma maneira que tentou descontinuar o Programa Bolsa Aluguel, resistindo à prorrogação
das bolsas para os ex-moradores do São Vito. Dado o enorme prejuízo à esta população, o Ministério
Público interpelou a Prefeitura em defesa da continuidade do pagamento dos contratos já firmados de
bolsa aluguel.
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ocupação do solo, sobre edificações, e sobre a regularização de
assentamentos precários. (CONSTANTINO, 2007, p.93)

Nos empreendimentos Parque do Gato e Olarias, previu-se uma gestão condominial
a ser realizada por escritórios antenas, para dar suporte administrativo, social e
técnico aos condomínios. A gestão Marta, através de Sehab e Cohab, tinha grande
preocupação com a questão da gestão condominial do parque de locação social. A
experiência internacional mostrava que a gestão é aspecto crucial para a
sustentabilidade deste parque, que é de responsabilidade do poder público. Por esta
razão foram contratadas, em parceria com a equipe técnica do BID, algumas
consultorias para definir o melhor modelo de gestão. Porém, com a transição do
poder executivo municipal e a mudança do foco da política habitacional tais
contratos foram descontinuados.
Em decorrência disso, a gestão do Programa de Locação Social, apresenta-se
atualmente

com

dificuldades,

estando

os

técnicos

encarregados

pelo

acompanhamento social sobre carregados e sem muitos meios que solucionem os
problemas mais graves. O posicionamento dos entrevistados na COHAB/ SEHAB é
que a sustentação financeira condominial, de um modo geral, depende
principalmente de articulações dos agentes sociais, de uma integração e
conscientização dessa população e, ainda, de responsabilidades subsidiárias entre
os vários agentes envolvidos na produção e gestão das habitações sociais.
Segundo Tereza Herling5, os programas habitacionais da COHAB apresentam
atualmente muitos problemas relacionados à gestão condominial, principalmente à
gestão dos imóveis do Programa de Locação Social. Mesmo com um aluguel muito
abaixo da média praticada pelo mercado e de isenção de impostos, entre outros
subsídios diretos e indiretos, o condomínio tem recebido suporte do Fundo Municipal
de Habitação. E a manutenção desses empreendimentos tem sido muito precária,
especialmente no Condomínio Olarias, que se encontra em estado de depreciação
precoce. A redução do acompanhamento de assistência social propiciou uma série
de problemas para aquelas comunidades.

5

Superintendente de Planejamento e Projetos da COHAB-SP, gestão 2001-2004, Consultora
da Cities Alliance. Entrevistada em agosto de 2007.
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O Olarias encontra-se em estado caótico, sob o ponto-de-vista
social, pois, além dos problemas relativos às precárias
condições financeiras e prediais, há em seu interior um poder
marginal paralelo que dificulta a atuação do poder formal,
gerando conflitos entre os moradores, administradores e poder
público. (HERLING, 2007).

Para o arquiteto João Alberto Canteiro 6, a COHAB tem por missão garantir acesso à
moradia digna para a população de menor renda, de 1 (um) a 3 (três) salários
mínimos, desenvolver programas habitacionais e promover a construção de novas
unidades com recursos provenientes do Fundo Municipal de Habitação e de
convênios com agentes financeiros, como a Caixa Econômica Federal, entre outras
entidades governamentais, e ainda com a iniciativa privada. Tem também como uma
de suas atribuições a aquisição e comercialização de terrenos e glebas com a
finalidade de provisão habitacional. Canteiro informou, ainda, que o principal foco
hoje da COHAB é a busca de uma maior qualificação da Habitação de Interesse
Social e, para tanto, os novos empreendimentos oferecem mais equipamentos
condominiais, como o salão de uso múltiplo, que poderá ser utilizado para festas ou
reuniões, para uso infantil, entre outros diretamente relacionados à melhoria da interrelação dessa população.
Nota-se por último, quanto ao enfrentamento dos problemas habitacionais, que a
gestão Luiza Erundina e a gestão Marta Suplicy promoveram notória evolução na
política habitacional de São Paulo, criando programas diversificados, para dar conta
das distintas situações da demanda; tipologias heterogêneas (um, dois e três
dormitórios no mesmo empreendimento), o que foi considerado um avanço no
sentido de proposta arquitetônica; uso misto; espaços para uso comunitário; e
metodologias de gestão condominial.

3.2 Programa de Arrendamento Residencial (PAR)

O PAR foi criado pela Lei nº10.188, de fevereiro de 2001 e alterado pela Lei nº
10.859/ 2004, na qual foram atribuídos ao Ministério de Estado das Cidades a
gestão do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) e à Caixa Econômica
6

Superintendente de Obras da COHAB em entrevista, em agosto de 2007.
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Federal sua operacionalização. O Programa de Arrendamento Residencial utiliza-se
de recurso específico, o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), um fundo
financeiro privado criado exclusivamente para esse fim, que tem recursos finitos,
mas, prazo indeterminado de duração. Seu patrimônio inicial foi de R$ 3 bilhões,
constituído por recursos onerosos – empréstimo junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS (79% dos recursos) - e não-onerosos - fundos em fase de
extinção - remanescentes de políticas públicas anteriores. (MALERONKA, 2005)
Conforme em Brasil (2004), na Portaria nº 231, estabelece em anexo as diretrizes
gerais para aplicação dos recursos, as regras e condições para implementação do
Programa de Arrendamento Residencial (PAR). Para tanto, institui as seguintes
diretrizes:
a) fomento à oferta de unidades habitacionais e à melhoria das
condições do estoque de imóveis existentes, por meio da aquisição
de empreendimentos a construir, concluídos, em construção e
reforma, especialmente destinadas a reduzir os domicílios existentes
com coabitação familiar e com ônus excessivo de aluguel;
b) promoção da melhoria da qualidade de vida das famílias
beneficiadas;
c) intervenção habitacional em áreas objeto de planos diretores no
âmbito estadual ou municipal, garantindo sustentabilidade social,
econômica e ambiental aos projetos de maneira integrada a outras
intervenções ou programas da União e demais esferas de governo;
d) criação de novos postos de trabalho diretos e indiretos,
especialmente por meio da cadeia produtiva da construção civil;
e) aproveitamento de imóveis públicos ociosos em áreas de interesse
habitacional; e
f) atendimento aos idosos ou portadores de deficiências físicas
previamente identificados, pela adoção de projetos ou soluções
técnicas que eliminem barreiras arquitetônicas ou urbanísticas, bem
como pela execução de equipamentos comunitários voltados ao
atendimento desse segmento da população (BRASIL, 2004).

O arrendamento é a forma de comercialização das unidades habitacionais proposto
por esse programa. Essa configuração de crédito habitacional proporciona uma
maior segurança do proprietário (FAR) por se tratar de um ativo imobiliário cujo
mutuário é inquilino, e só se tornará proprietário após a quitação dos débitos
contratuais e anuência com os regulamentos da opção de compra. Isso garante a
sustentabilidade financeira do programa, pois o sistema ofertado não fica vulnerável
aos problemas de execução financeiros, comumente observados em outros
programas habitacionais. O prazo de arrendamento é de quinze anos. A taxa fixada
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é de 0,7% do valor de aquisição, reajustada pela Taxa de Referência (TR). O atraso
no pagamento por 60 dias consecutivos implica retomada imediata do imóvel, sem
direito à devolução dos valores pagos. O arrendatário assume todos os encargos
incidentes sobre o imóvel e deve mantê-lo conservado. Eventuais obras de
melhoramento realizadas pelo arrendatário não serão ressarcidas em nenhuma
hipótese (MALERONKA, 2005).
Os valores das unidades habitacionais são regulamentados pelo Ministério das
Cidades, que estabelece valores unitários máximos a serem praticadas de acordo
com as características de mercado imobiliário regional. Portanto, considera as
diferenças práticas existentes entre o preço do imóvel em cada região do Brasil.
Os subsídios ofertados aos arrendatários caracterizam-se por um valor a ser pago
como taxa de arrendamento bem inferior ao valor de aluguel praticado pelo mercado
imobiliário, pois, em um financiamento tradicional de um imóvel que custe
R$30.000,00, o aluguel praticado pelo mercado (1,5%) chegaria a R$ 450,00, e, em
relação a um financiamento tradicional (0,96%), resultaria numa parcela mensal de
R$ 288,00, enquanto que, no arrendamento proposto pelo PAR, esse mesmo imóvel
custaria mensalmente R$ 210,00 (0,7%). Além disso, o programa propicia que o
arrendatário possa mudar de município ou estado onde houver imóvel pertencente
ao FAR, sem prejuízo dos valores já pagos. (MALERONKA, 2005)
A gestão do PAR é realizada pela Caixa Econômica Federal (CEF), que está
subordinada às regras estabelecidas pelo governo Federal, por meio do Ministério
das Cidades. A CEF fica responsável pela alocação dos recursos e pela
operacionalização do FAR.
Esse programa prevê o envolvimento do poder público e da sociedade civil
organizados, como parceiros, de empresas do ramo da construção civil para
produzir as unidades habitacionais e de empresas do ramo da administração
imobiliária para administrar os contratos de arrendamento tanto dos imóveis quanto
dos condomínios.
As determinações e os parâmetros técnicos necessários e exigidos pela Caixa
Econômica Federal (2002a), em geral detalhadas em documento próprio intitulado
de Manual Técnico do Empreendimento, apresentam ainda um Roteiro básico para
projetos que se configurou a partir de problemas manifestados em obras já

43

entregues, sendo bastante flexível e de caráter orientacional para os agentes
técnicos envolvidos.
No que tange à sua atuação na Região Central de São Paulo, esse programa tem
contribuído com uma significativa comercialização de unidades habitacionais nos
últimos 5 (cinco) anos. O PAR tem atendido a classe social com renda familiar de
três a seis salários mínimos e recuperado Edifícios ociosos e depreciados existentes
no Centro, o que tem contribuído com a revitalização desse bairro.
Entre os empreendimentos do PAR pode-se destacar os Edifícios Rizkallah Jorge,
Maria Paula, Labor, e Hotel São Paulo, conforme se observa na planta de
localização (figura 1, anexo A), esses edifícios estão inseridos nos bairros da Sé e
República.
O Edifício Rizkallah Jorge, localizado na rua Rizkallah Jorge, número 50, tem 17
pavimentos, além do térreo e subsolo, 167 unidades habitacionais, (figura 2, anexo
A); o Edifício Maria Paula, localizado na rua Maria Paula, número 171, apresenta 12
pavimentos além do térreo e subsolo, 75 unidades habitacionais (figura 3, anexo A);
o Edifício Labor, localizado na rua Brigadeiro Tobias, número 298, tem 9 pavimentos
além do térreo e subsolo, 84 unidades habitacionais (figura 4, anexo A); o Edifício
Hotel São Paulo, localizado na rua São Francisco, sem número, com 21 pavimentos
destinados a habitação, e térreo, o primeiro, segundo e terceiro pavimentos foram
destinados a futuras instalações de equipamentos comunitários municipais,
apresenta-se com 155 unidades habitacionais (figura 5, anexo A).
Como uma experiência pioneira no Brasil, pois, não havia uma estrutura técnica
direcionada à reforma de Edifícios, em especial daqueles que exigem a mudança de
uso, o programa PAR-Reforma carrega consigo problemas de diversas naturezas,
entre os quais, pode-se destacar:

•

Reduzido número de construtoras especializadas em reforma ou que se
disponham a realizar essas obras de recuperação do espaço edificado,
devido à falta de informações claras com características precisas do
Edifício e de todas as ocorrências inerentes à obra que passará por
intervenção;
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•

A falta de informações e de experiência gera orçamentos imprecisos que
se concretizam diferentemente dos programados e prejudicam a margem
de lucro esperada;

•

Mudanças e adequações do projeto arquitetônico e das instalações
durante a etapa da obra.

O PAR tem realizado esses empreendimentos direcionados à recuperação de
Edifícios, muitas vezes produzido com mudança de uso (retrofit), utilizando-se de
amplas intervenções de suas instalações elétricas, hidráulicas, estruturas e
sanitárias, que são substituídas, atualizadas e adaptadas às exigências das
respectivas normas técnicas e legislações pertinentes, o que não é tarefa muito fácil.
A compatibilização dos estudos de viabilidade técnica, econômica e fundiária
consome boa parte do tempo dos técnicos que ficam absorvidos com os problemas
que se relacionam diretamente aos custos de investimento no que tange à obtenção
do imóvel, sua obra de reforma, a tipologia habitacional e a comercialização das
unidades. Na maioria das vezes, não se tem fôlego para os estudos de impacto do
entorno, nem, muito menos para a análise dos custos operacionais intrínsecos na
proposta, que acabam por gerar Edifícios com elevado custo de manutenção, e, em
decorrência, com problemas relacionados à gestão do condomínio, inadimplência
condominial, manutenção precária e risco iminente de depreciação precoce do
Edifício.
Uma das dificuldades iniciais encontradas nesse programa é ainda na aquisição do
imóvel, pois a tendência dos proprietários é de pedir preço mais elevado que o
praticado pelo mercado e isso tem representado um percentual de 62% do valor nos
empreendimentos viabilizados, e isso força uma subdivisão excessiva dos Edifícios
em unidades habitacionais muito pequenas (MALERONKA, 2005).
Quanto à tipologia mais econômica para a Habitação Social, do ponto-de-vista
operacional, o tipo vertical exigirá maior demanda financeira para se manter em
pleno funcionamento. E isso poderá ser agravado se ocorrer por obra de reforma
realizada sem estudos mais aprofundados no que se refere ao uso e operação.
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Diversos fatores conduzem esses edifícios a terem custo operacional e de
manutenção mais elevados, e isso ocorre tanto nas áreas comuns como nas
unidades habitacionais. Entre os principais fatores, destacam-se:

Nas áreas comuns:
•

Manutenção de elevadores;

•

Incompatibilidade entre instalações prediais e urbanas;

•

Infra-estrutura predial de baixo desempenho;

•

Medidores de consumo de água comum;

•

Ocupação espacial inadequada;

•

Corredores escuros;

•

Revestimento de baixo desempenho na fachada e no interior do Edifício
(azulejos e pinturas).

Nas unidades habitacionais:
•

Má iluminação nas áreas de serviço e banheiros;

•

Uso indiscriminado de água e luz;

•

Problemas de vazamentos, infiltração e outros que necessitam de:
sistema de ventilação mecânico, acendimento de luz mesmo durante o
dia e reparos constantes.

A experiência da Caixa Econômica Federal com o PAR tem conduzido a constantes
adequações do programa, que vem se aprimorando de modo muito positivo na
busca da implementação de meios que atendam de modo mais significativo à oferta
de moradias dignas à população de renda mais baixa. Uma dessas experiências é a
proposta de sustentação das despesas condominiais, prevista e regulamentada pela
Portaria nº 231 (BRASIL, 2004), quando foram estabelecidas as diretrizes gerais
para aplicação dos recursos alocados ao Programa de Arrendamento Residencial
(PAR).

46

No item 6 da Portaria nº 231, de 4 de junho de 2004, há um tópico direcionado à
Manutenção e Conservação dos Imóveis:

6. Para fins de cobertura dos custos com a manutenção e
conservação dos imóveis do PAR, não arcados pelos arrendatários
dos imóveis e de responsabilidade do FAR, a CEF fica autorizada a
efetuar o provisionamento mensal no balancete do FAR, de valor
correspondente a 15% do valor da arrecadação prevista da taxa de
arrendamento mensal.
Item 6.1 A CEF deverá encaminhar, à Secretaria Nacional de
Habitação do Ministério das Cidades, trimestralmente, relatório
contendo os valores provisionados e os custos incorridos no período
com a manutenção e conservação dos imóveis, com vistas a
demonstrar, de maneira objetiva e conclusiva, a necessidade de
manutenção ou alteração do valor a ser provisionado ora fixado.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO Os contratos de arrendamento
residencial deverão contemplar, além do disposto no art. 2º do
Decreto nº 4.918, de 2003, as seguintes diretrizes:
a) vedação de novo acesso ao programa ao arrendatário que
descumpriu o contrato;
b) equilíbrio econômico-financeiro do contrato que permita a
sustentabilidade do FAR;
c) continuidade do arrendamento residencial em outro imóvel, com
recálculo da taxa, e demais condições a serem estabelecidas pela
CEF. (BRASIL, 2004)

Portanto, nota-se que há uma grande preocupação do agente público com a gestão
e manutenção condominial, pois as despesas com manutenção do parque imobiliário
de propriedade do FAR é elevada e a inadimplência condominial contribui de modo
significativo para com o agravamento do problema da falta de recursos para a
operação do Edifício. O PAR regulamenta meios para suportar os gastos com a
manutenção desses empreendimentos, configurando-se como mais um subsídio
indireto inserido no programa.

3.3 Programas da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo (CDHU)
Quanto aos programas habitacionais direcionados à Região Central do município de
São Paulo, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo (CDHU) oferta apenas o programa de cortiços, ou seja, o Pró-Lar
Atuação em Cortiços.
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Os cortiços fogem do foco de estudo pretendido por este trabalho, mas, devido à
maciça experiência da CDHU em empreendimentos de grande porte e sua
importante atuação no Estado de São Paulo, serão expostos seus principais
problemas e dificuldades relacionadas à gestão dos programas e à produção
habitacional.

Serão abordados de modo específico, os cortiços e, genérico, o

sistema de planejamento.
O Pró-Lar Atuação em Cortiços (PAC), criado pelo Decreto nº 43.132 de junho de
1998 do Governo do Estado de São Paulo, atua na revitalização de Centros
deteriorados das cidades. Esse projeto permite que as famílias permaneçam na
mesma região onde moram e possam usufruir da infra-estrutura disponível
melhorando, principalmente, a qualidade das moradias encortiçadas.
As propostas do PAC foram implantadas para atender as importantes alterações
legais relacionadas ao direito urbanístico consolidadas pelo Estatuto da Cidade do
Governo Federal e pelo Plano Diretor do Município de São Paulo, pelo que poderão
atuar nas Zona de Interesse Social (ZEIS).

Porém, a CDHU tem encontrado

dificuldades relacionadas à sua efetivação, pois, em estudos de HIS direcionados ao
bairro de Santa Cecília, a implantação foi inviabilizada pelos seguintes motivos
(BRANDÃO, 2003):

a)

O elevado preço dos imóveis com relação a outros bairros. E isso ocorre
devido à importância do setor comercial da região;

b)

Imóveis em processo de tombamento nas proximidades das ruas Barão
de Piracicaba e Helvétia;

c)

A não localização do proprietário;

d)

Imóveis em processo de inventário;

e)

Recusa dos proprietários em vender os imóveis;

f)

Legislação urbanística, que inseriu em ZEIS apenas 10% dos imóveis
encortiçados do bairro de Santa Cecília.
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O PAC introduz metodologia que contempla amplo diagnóstico físico e social, para
identificação de empreendimentos, projetos com novas tipologias em lotes urbanos,
adequação das unidades ao perfil sócio-econômico da demanda, nova forma de
comercialização com concessão de subsídios e intervenção social específica, com
acompanhamento das famílias nas fases de planejamento e pós-ocupação
(BRANDÃO, 2003).
Em uma abordagem mais abrangente, quanto à produção habitacional, obtiveram-se
informações do arquiteto Márcio Freire Penteado7 quanto ao Planejamento dos
empreendimentos habitacionais da CDHU: via de regra, tais empreendimentos estão
restritos a projetos padrões, nos quais sua produção é definida previamente por
tipologias e material de acabamento anteriormente especificado. Inicialmente,
configura-se o empreendimento pelo terreno, isso é realizado pelo setor de
planejamento, que verifica o entorno e um perfil genérico da região de implantação.
Portanto, a escolha do padrão habitacional e a tipologia horizontal ou vertical é
realizada de forma padrão, sem considerar o perfil dos moradores. E quanto ao
processo construtivo, fica a cargo das empreiteiras, cabendo à Companhia, a
fiscalização e vistoria da obra. Esclareceu ainda, que há uma forte tendência de se
rever essa situação, sobre a qual alguns estudos de aprimoramento têm sido
realizados com uma preocupação mais direcionada à qualidade da produção e à
sustentabilidade, entre outras melhorias significativas para o aperfeiçoamento
técnico habitacional.
A produção habitacional da CDHU não aprecia o desempenho do material de
acabamento empregado, não verifica o custo de manutenção durante o uso e
operação do empreendimento. Isso tem gerado problemas na gestão condominial
em alguns empreendimentos, pois a administração é realizada por autogestão e de
modo precário e, por isso, tem sido comum a depreciação precoce em
empreendimentos realizados pela CDHU.
Os valores dos rateios condominiais inicialmente propostos não utilizam critérios de
avaliação prévia precisos durante a etapa de projeto e não são verificados
previamente. Segundo informações do Departamento de Desenvolvimento de
Produto da CDHU, os valores são definidos de modo genérico, por estimativa inicial,
7

Arquiteto especialista, gerenciamento e desenvolvimento de projetos da CDHU, em
entrevista, agosto de 2007
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tomando por base a experiência de modelos similares de tipologias habitacionais
implantadas.
Quanto ao aprimoramento dos programas da CDHU, muitos avanços têm sido feitos
no sentido de ampliar a atuação, porém, no que se refere ao processo de gestão do
parque edificado, há muito ainda por fazer, pois a administração da manutenção e
conservação dos condomínios fica a cargo dos moradores que optam pela
autogestão ou por contratar empresa administradora.
No que se refere ao uso misto, segundo Liliana Jalfsen 8, a CDHU não tem nenhuma
restrição, pois o jurídico da empresa entende que a atividade comercial é
complementar à habitação e é prevista pelo estatuto. No entanto, a Companhia tem
uma baixa produção de empreendimentos com a tipologia mista: no programa de
Cortiços, há proposta para a construção de um prédio na rua Ana Cintra, onde está
previsto o uso de lojas no térreo.
Em uso, tem-se o Conjunto Zezinho Magalhães, empreendimento realizado pela
CDHU com uso misto no inicio da década de 1970, na cidade de Guarulhos, onde foi
implantada uma ampla área comercial que funciona muito bem até os dias atuais.
Quanto à inadimplência condominial, a CDHU não apresenta nenhum dado, nem
avaliação desses aspectos, até mesmo porque, em seus empreendimentos, a
administração fica a cargo dos moradores, assim, tomam conhecimento apenas de
problemas técnicos relacionados à manutenção.
Nos empreendimentos verticais, a autogestão é realizada por Edifício (bloco), onde
um síndico é eleito. Dependendo de sua liderança e da renda dos moradores
daquele determinado prédio, a manutenção poderá ser melhor ou pior. Por esse
motivo, dentro de um mesmo empreendimento, é comum a existência de Edifícios
bem preservados e de outros, não.
Diante do que foi exposto, conclui-se que a gestão condominial das habitações
populares promovidas pelos promotores públicos desconsideram importantes fatores
relativos à manutenção e, principalmente, à utilização de material e equipamentos
de maior performance técnica. Da mesma maneira, desconsideram o uso de certos

8

produto.

Assistente social, especialista, departamento de gerenciamento e desenvolvimento de
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aprimoramentos que poderiam resultar em menor custo operacional, o que tem
contribuído para a depreciação dos Edifícios.

3.4 Gestão condominial: sustentabilidade e risco

Os programas habitacionais de modo geral têm aumentado sua produtividade e
buscado aperfeiçoamento técnico e de gestão no decorrer dos últimos anos,
principalmente o PAR (CEF), que prevê inclusive recursos para a manutenção e
conservação, como descrito na Portaria normativa nº 321 (BRASIL, 2004).
No entanto, é desejável a continuidade dos esforços voltados à melhoria da gestão
dos empreendimentos Habitacionais Sociais por duas razões fundamentais: a
primeira se refere à sustentação de tais empreendimentos, dadas as condições
extremamente restritivas da população de menor renda. É preciso atuar para reduzir
a probabilidade de inadimplência e da quebra dos contratos firmados nos
financiamentos habitacionais. A segunda diz respeito à própria sustentação dos
programas de recuperação dos centros das metrópoles. Afinal, a alta inadimplência
certamente resultará em redução ou eliminação de ações visando à conservação e à
manutenção dos imóveis reformados e, em médio prazo, na degradação que se
tentou equacionar.
Melhorias de ordem social e técnica deverão ser implementadas para atender ao
público de baixa renda, dentre as quais, destaca-se a preservação do patrimônio
habitacional já entregue à população. A deterioração precoce ocorre devido à má
gerência, aos parcos recursos financeiros e à baixa qualidade do material
empregado na construção e, ainda, pela desqualificação da mão-de-obra de
manutenção contratada.
Os materiais empregados com baixo desempenho exigem manutenção em curto
intervalo de tempo. Por conseguinte, a economia gerada durante a etapa de obra do
empreendimento acarreta em acréscimo de custo para a gestão. Ou seja, para se
preservar as características iniciais do edifício e se fazer a correta manutenção
predial, há a necessidade de recurso extra condominial. Por sua vez, os moradores
não conseguem arcar com os elevados gastos para manter o Edifício em perfeito
estado de conservação e limpeza.
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[...] para o ‘popular’ e ‘econômico’ se destinam quase exclusivamente
especificações de espaços, materiais e componentes de mais baixo
desempenho, não considerando nesta análise problemas com o uso,
manutenção e substituição precoce de seus elementos. Este tipo de
classificação traz como conseqüência uma sobrecarga de custo na
etapa de uso das habitações, quando é exatamente o ‘popular’ que
não dispõe de recursos suficientes para manter esses elementos
com custos relativamente elevados. (ROMERO, 2003, p.198)

A preservação das características prediais iniciais depende da facilidade em se gerir
os vários problemas sociais e técnicos de manutenção que o empreendimento
comumente exige.
Mesmo que um edifício tenha recursos técnicos eficientes e econômicos que
proporcionem despesas abaixo da média, para que o condomínio se mantenha em
pleno funcionamento, seu espaço edificado dependerá da eficiente gestão
administrativa, para que possa realizar a manutenção a contento, Assim, necessitará
de recursos financeiros e administrativos necessários para alcançar uma
manutenção eficiente e econômica.
Helena Menna Barreto e Silva expressou grande preocupação com a sustentação
dos empreendimentos habitacionais, ao comentar sobre a implantação dos projetos
habitacionais propostos durante a gestão da prefeita Marta Suplicy (2001 a 2004) e,
principalmente, por se tratar de aluguel para moradores de baixa renda:

O grande desafio para a prefeitura será a gestão do Parque do Gato,
para que a qualidade dos Edifícios e das moradias se mantenha e
não haja desequilíbrio financeiro no programa, que depende de
recursos subsidiados do Fundo Municipal de Habitação e dos valores
que retornam a esse fundo mediante o pagamento dos aluguéis.
(SILVA, 2004, p.)

A maioria dos empreendimentos nasce sem uma proposta administrativa adequada,
ou seja, o empreendimento é projetado e construído para depois se considerar a
estrutura

administrativa

a

ser

implantada.

Surgem

lacunas

que

geram

incompatibilidades e conflitos entre administradora, moradores e outros.
Os programas habitacionais públicos, em geral, não dão ênfase aos problemas
relacionados ao tipo e qualidade da gestão, pois seus contratos são direcionados à
venda de unidades habitacionais, e essas definições ficam a cargo da população
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residente. No entanto, com os programas do governo Federal (Ministérios das
Cidades) e da Prefeitura Municipal de São Paulo (programa de Locação Social),
surgem novas diretrizes, por se tratar de arrendamento (no PAR), onde o mutuário é,
na verdade, um locatário com opção de compra, e nos programas de Locação
Social. Nessas modalidades, as relações, principalmente de responsabilidade
jurídica, mudaram, tendo o poder público caráter de proprietário do imóvel, e, assim,
adquire responsabilidades solidárias (Civil e Penal), quanto às obrigações de prover
a qualidade habitacional9.
Portanto, a questão da gestão condominial nos programas de arrendamento ou
locação social é bastante complexa, por envolver responsabilidades mútuas entre as
partes contratadas, por tempo prolongado, e exigem ações conjuntas constantes
entre o poder público (proprietário do imóvel) e os moradores (inquilinos/
arrendatários). Assim, a autogestão desses empreendimentos, na maioria das
vezes, torna-se inviável enquanto perdurar a relação comercial de aluguel ou
arrendamento; Entretanto, a terceirização da administração dos empreendimentos
do PAR não tem sido satisfatória no aspecto da gestão técnica e social. Assim, no
que se refere à gestão condominial existe uma lacuna nesses programas, e que tem
sido uma preocupação atual, conforme se pode verificar:

Ao que parece a estrutura que a CEF possui é, razoavelmente,
adequada para cuidar da contratação e fiscalização de obras. Mas
não parece suficientemente adequada para um trabalho de gestão de
contratos com mutuários e arrendatários (e eventualmente locatários)
em que haja necessidade de uma boa bagagem de atuação na área
social. Para cuidar da definição das famílias que ocupariam os
empreendimentos do PAR e do seu pós-ocupação, a CEF terceirizou
serviços, contratando administradoras de condomínios. O contato
que a COHAB e a HABI tiveram com a CEF para a definição das
famílias que seriam atendidas pelo PAR apontou que grande parte
dessas terceirizadas realizou um trabalho muito precário. Até porque
são raras as entidades capacitadas para esse tipo de serviço, que
precisam reunir pessoal especializado em administração de
condomínios, contas a pagar, contas a receber, mas também com
boa experiência em trabalhos com a população. Essa foi uma das
dificuldades que a SEHAB e a COHAB previam que seriam
enfrentadas, caso houvesse, como se pretendia, uma terceirização
de serviços de administração de condomínios no Programa de
Locação Social. (CONSTANTINO, 2007, p.215, grifo nosso)
9

Não se pretende aqui o aprofundamento das implicações legais do PAR no que se refere às
obrigações de realizar os reparos dos equipamentos e instalações prediais, pois isso implicaria em
pesquisa e conhecimento da área jurídica, aspectos não objetivados neste trabalho.
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A ineficácia da administração terceirizada fica notória quando a empresa gestora
contratualmente torna-se dependente diretamente das decisões da CEF para a
solução de parte dos problemas do condomínio, o que tem gerado certa lentidão nas
ações de caráter técnico, muitas vezes, atrasando o conserto de instalações e
equipamentos, como elevadores, instalações de esgotos, infiltrações, vazamentos,
entre outros. No entanto, se faz necessário um controle rígido quanto à gestão
financeira, pois, há muitos problemas envolvendo administradores de condomínios,
que por incapacidade ou desonestidade, tornam-se ineficientes e lesam os
proprietários e moradores.
A complexidade de se promover um empreendimento habitacional direcionado ao
público de baixa renda salarial (3 salários) no centro de uma cidade do porte de São
Paulo, adicionada a uma obra de reforma com mudança de uso, e a utilização de um
Edifício obsoleto, já é um grande desafio para técnicos, promotores e
administradores, porque isso tudo ocorre sob a pressão do poder público de um lado
e de outro, da população carente. Neste contexto, como já se falou, ficam
postergados os estudos sobre os aspectos relacionados ao custo operacional. E, o
que tem ocorrido é a entrega das chaves aos moradores sem uma definição do valor
do custo condominial, que só é conhecido após uma média de quatro meses de
operação.
Assim, é imprescindível que a metodologia técnica adotada para a produção de
Habitação Social evolua, de forma a agregar estudos voltados ao conhecimento do
custo operacional, ainda durante a etapa de projeto de arquitetura, para que se
conheça antecipadamente a condição de sustentabilidade operacional da proposta
arquitetônica em relação a seus usuários.
Mesmo com o intenso trabalho social que se realiza junto à população que irá
ocupar o empreendimento de baixa renda, surgem sérios problemas, principalmente,
logo após as mudanças das famílias. Um fator bastante significativo é que, ao entrar
no imóvel, os moradores realizam uma limpeza pesada, com o consumo excessivo
de água, o que gera uma despesa com a Companhia fornecedora muito acima do
normal, despesas essas que serão arcadas por todos logo no primeiro momento.
Esse fato gerou no Rizkallah Jorge uma grande dívida com a Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), que será posteriormente
relatada na seção 5. Ocorrências deste tipo alertam para o fato de que é necessário
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intensificar ainda mais, com eficácia, o trabalho social, com orientações específicas
para os pontos que são potenciais geradores de custos e conflitos.
Outro fator indutor de problemas no condomínio refere-se aos equipamentos que
estão ainda em fase de teste e adaptação, sendo comum a ocorrência de
vazamentos, infiltrações, entupimentos, equipamentos quebrados, entre outros
problemas. Por tudo isso, são comuns conflitos e insatisfação dos moradores,
quando verificam que as despesas com a moradia somam um valor acima de suas
expectativas iniciais.
Muitas empresas administradoras e especialistas no assunto referem que a
elevação do custo operacional de um edifício residencial está relacionada,
principalmente, aos equipamentos elétricos, tais como: elevadores, bombas
hidráulicas, iluminação, que representam alto consumo de energia e manutenção e
absorvem uma boa parte dos recursos financeiros arrecadados pelo condomínio.
Outro fator relevante para o custo condominial, diz respeito ao registro de consumos
de água, porque, quando o hidrômetro não é separado por unidade habitacional, a
tendência é de se ter o uso indiscriminado e maior consumo.
Diversos autores já demonstraram preocupação com a estrutura condominial das
Habitações de Interesse Social, tanto no sentido da inter-relação social quanto no de
sua sustentação financeira, como Moretti (2005) e Kruk (2003).
Kruk (2003) sobre as soluções dos problemas do habitat de nossos povos, comenta
que esses não podem ser resolvidos simplesmente construindo-se mais rápido ou
com técnicas de produção de maior nível de industrialização e diz mais:
[...] é necessário conceber e disponibilizar outras tecnologias de
gestão, tecnologias sociais, de forma a propiciar uma série de
mecanismos de complementação entre os atores citados. (KRUK,
2003)

Moretti (2005), ao relacionar as iniciativas a serem tomadas para a melhoria das
condições de moradia na habitação popular no que se refere à sustentabilidade, em
um ponto refere-se ao uso misto:
Previsão de uso misto no empreendimento, de forma a criar
alternativas de emprego e renda, reduzir as necessidades de
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deslocamento e, quando possível, reduzir as despesas condominiais.
(MORETTI, 2005, p.44)

A inserção de habitações sociais no centro da cidade de São Paulo é considerada
pelos estudiosos do urbanismo uma boa solução para a revitalização de áreas
degradadas. Entretanto, é fundamental que as autoridades estejam atentas quanto à
gestão desses empreendimentos devido ao risco existente de uma administração
condominial que não zele por esse patrimônio de modo responsável, para que as
características prediais sejam mantidas da melhor forma.
A maciça presença de imóveis tombados pelo patrimônio histórico na Região Central
requer uma preocupação com as características do entorno é tanta que projetos
próximos a esses bens necessitam passar pela apreciação e aprovação do
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do
Estado de São Paulo (CONDEPHAAT) e, por esse motivo, a maior preocupação
está relacionada à preservação desse meio urbano, onde se deve evitar a existência
de imóveis depreciados ao lado de imóveis de grande importância histórica.
São muitos os condomínios da Região Central que apresentam dificuldades
relacionadas, principalmente à manutenção e a conservação das fachadas, devido
ao alto custo e à dificuldade em se obter fundos. Porém, a situação tem sido
amenizada desde que a Prefeitura sob a gestão de Celso Pitta sancionou a Lei das
Fachadas (Lei nº 12.350, de 6 de Junho de 1997), que estabelece a isenção de
Imposto Territorial e Urbano (IPTU) por dez anos para imóveis que tenham suas
fachadas recuperadas.
Observe-se que a inadimplência condominial não ocorre apenas nas Habitações de
Interesse Social; abrange todas as classes sociais e se agravou com a implantação
do novo Código Civil (em 2002), que alterou a multa por atraso de pagamento dos
condomínios de 20% para 2%. Essa mudança acarretou aumento significativo da
inadimplência nos condomínios. Segundo o SECOVI, nos casos mais graves, a
inadimplência atingia 10%. Porém, hoje, a média chega ao pico de 40% (SINDICO
NET, 2006; QUIRINO, 2005, p.4).
Segundo os especialistas, ocorre que os moradores de condomínios, ao adquirir
dívidas acima dos rendimentos, preferem dever ao condomínio, pois representará
multa e juros mais baixos que os de outros credores. Para se adequar a essa nova
realidade, as administradoras de condomínios mudam o percentual de juros que o
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mesmo Código Civil estabelece como teto máximo de 10%. São articulações
administrativas como essa, necessárias para o equilíbrio dos balancetes, mas
dependem de uma gestão eficiente e de apoio jurídico; o que é facilitado quando à
gestão condominial é realizada por empresa especializada, que tenha em seu
quadro de empregados, advogados, economistas, sociólogos e administradores, ou
seja, profissionais qualificados preparados para a atuação em problemas
específicos.
Essa matéria ganhou o interesse tanto no meio jurídico quanto da imprensa, que
veio a público através de Viana Neto (2006).
Justamente pela necessidade de medidas mais eficientes para mitigar problemas
relacionados à inadimplência, de suporte profissional que apontem os problemas e
as soluções técnicas, é que a CEF necessita contratar empresa especializada para a
gestão dos condomínios do PAR.
No caso dos Edifícios recuperados pelo programa PAR – Reforma (CAIXA), a
inadimplência é acompanhada pela administradora e pelo promotor habitacional, que
já têm demonstrado preocupação e se empenhado em equilibrar as despesas
desses condomínios, a tal ponto, que o Ministério das Cidades já autorizou o uso de
recursos do fundo para suprir as necessidades inerentes à manutenção e
conservação, por meio da Portaria nº 231, (BRASIL, 2004), fundamentada pela Lei
nº 10.859 de 14 de abril de 2004, anteriormente transcrito.
O problema da inadimplência e da preservação das fachadas dos edifícios
pertencentes ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), administrado pela
Caixa Econômica Federal, poderá ser agravado quando os arrendatários passarem
a se tornar proprietários ao fazer a opção de compra do imóvel, o que deverá ocorrer
após 15o (décimo quinto) ano de pagamento, após a assinatura do contrato. A
administração ficará a cargo dos moradores e as despesas condominiais deixarão
de ser suportados pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Tal fato não
ocorrerá somente se houver melhoria da renda dos seus moradores.
Os Promotores e Administradores dos empreendimentos do PAR-Reforma já estão
envolvidos em estudos para saber como será a fase de transição que deverá ocorrer
nos próximos 10 (dez) anos, ou seja, em saber como a CAIXA passará a
responsabilidade da administração dos imóveis para os inquilinos-mutuários.
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Por ocasião dessa transição de propriedade e a transferência da administração
condominial para os moradores, corre-se o risco de se iniciar um novo processo de
depreciação nos empreendimentos do PAR pelos seguintes motivos:
1.

Os Edifícios apresentam alto custo operacional;

2.

Parte desse custo deixará de ser suportado pelo Fundo de Arrendamento
Residencial (FAR);

3.

Ocorrência de elevado índice de inadimplência condominial;

4.

População de ganhos restritos;

5.

Falta de fundo de reserva;

6.

Sistema construtivo de baixo desempenho e

7.

Manutenção predial precária.

A depreciação desses Edifícios dependerá de uma boa administração condominial e
de soluções criativas que façam com que esses moradores tenham seu custo com
condomínio minimizado ou subsidiado.
Se a gestão desses empreendimentos for ineficiente para preservar a limpeza e a
correta manutenção do exterior do Edifício, facilmente esses retornarão ao estado
de depreciação anterior, e poderá ocorrer um novo processo de degradação
ambiental urbano, o que frustraria os investimentos públicos e privados que hoje
buscam a revitalização urbana do Centro da capital paulista.
Os empreendimentos direcionados ao público de baixa renda, inseridos nos centros
urbanos históricos têm dependido de subsídios de forma a contribuir para a boa
manutenção desses edifícios. A prefeitura de São Paulo contribui com a isenção de
Imposto Territorial e Urbano (IPTU) dos imóveis destinados ao público de baixa
renda. No entanto, para esses moradores não basta a isenção de impostos, sendo
ainda necessário o uso de todas as possibilidades oferecidas pela tecnologia e pelo
projeto arquitetônico, que os auxilie de modo mais direto.
Há também como alternativa para a diminuição do custo operacional, medidas
relacionadas à gestão. Entre elas, o envolvimento e a participação de moradores
nos serviços relacionados à zeladoria, ou ainda, à conservação e manutenção do
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Edifício. Porém, algumas atividades deverão ser realizadas por técnicos
especializados, como é o caso da manutenção dos elevadores, que exige
responsabilidade técnica profissional.
No aspecto de geração de renda para a população carente, as medidas propostas
pelo Instituto Cidadania ressaltam pontos necessários para qualificar a população
excluída do mercado de trabalho e renda:
A revitalização de velhos centros urbanos exige a defesa do pequeno
negócio como estratégia para a manutenção de empregos e também
das características históricas do patrimônio construído. (MARICATO,
2000, p.7)

Tem

sido

comum

o

surgimento

de

comércios

irregulares

vizinhos

dos

empreendimentos habitacionais sociais implantados em áreas isoladas ainda
durante a obra. No entanto, são desorganizados, desestruturados e destoam da
proposta arquitetônica e urbanística tecnicamente estudada e idealizada. O uso
misto em empreendimentos habitacionais, com destinação de parte da área para
pequenos comércios, é uma alternativa que pode ajudar a reduzir a incidência dos
comércios irregulares, além de ser instrumento de equilíbrio financeiro do
condomínio, com a cobrança de aluguel e condomínio de área alocada.
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4 ASPÉCTOS A CONSIDERAR NA GESTÃO CONDOMINIAL DE EDIFÍCIOS COM
USO MISTO
O Centro da cidade de São Paulo se caracteriza por uma forte presença de Edifícios
geminados que ocupam todo o terreno e apresentam alto coeficiente de
aproveitamento. Tais Edifícios, em grande medida, apresentam o uso misto, ou seja,
o pavimento térreo é destinado à atividade comercial e o superior residencial ou
prestação de serviço.
Usualmente, o nível térreo é considerado desagradável e desaconselhável para as
unidades habitacionais, pois suas janelas abertas diretamente para o espaço público
expõem os ambientes habitacionais aos inconvenientes comuns de ruas com alto
tráfego de pedestres e veículos. No entanto, o piso térreo é mais adequado para o
comércio por estar diretamente relacionado com a rua, onde se espera que esteja
seu público alvo e, por isso, é muito valorizado pelo mercado imobiliário.
Nos empreendimentos privados com uso misto, os projetos são elaborados de modo
a se determinar a melhor disposição para a integração menos conflitante entre as
atividades inerentes aos usos. Por exemplo: individualização das instalações,
medidores, lixeiras, acessos para, assim, evitar conflitos e proporcionar maior
conforto e equilíbrio entre esses diferentes usos.
Os projetos com uso misto passam pela apreciação da secretaria responsável pela
habitação (SEHAB). Isso ocorre para que se verifique sua viabilidade técnica e legal,
do ponto-de-vista urbano e de suas características ambientais. A aprovação gera a
formalização desses espaços, o que irá facilitar as licenças de funcionamento
exigidas pelas secretarias públicas, necessárias para a abertura de um negócio com
fins lucrativos ou não.
No entanto, a inserção de uso misto na Habitação de Interesse Social requer uma
série de cuidados e uma forte organização administrativa para gerir e regulamentar
os aspectos técnicos e administrativos intrínsecos às diferentes atividades.
No campo prático, segundo os técnicos da CDHU e da SEHAB entrevistados no mês
de agosto de 2007, ficou claro que a maior dificuldade na proposta habitacional com
uso misto está na gestão condominial desses empreendimentos, pois, em alguns
empreendimentos, mesmo com o uso estritamente residencial, tem ocorrido casos
de uso das unidades habitacionais ou das áreas coletivas para atividades comerciais
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ou depósito de mercadorias ilícitas, como a venda de artigos falsificados e, até
mesmo, de entorpecentes. Isso tem gerado graves problemas para os promotores
habitacionais e moradores. O uso misto, portanto, requer administração condominial
com elevada competência.
Nas situações em que o uso misto planeje uso da área comercial pelos moradores,
para a oferta de pequenos comércios ou serviços, o problema refere-se ao
investimento inicial da proposta, que irá onerar o custo de implantação do
empreendimento e, consequentemente, elevar o preço da unidade habitacional, pois
a proposta arquitetônica com uso misto exigirá uma infra-estrutura específica de
elevado custo, como instalações elétricas mais pesadas, equipamentos de
ventilação e de segurança contra incêndio, entre outros fatores. É possível, porém,
que nos casos em que os moradores têm elevado nível de organização e com uma
administração eficaz, venham a ocorrer compensações qualitativas no âmbito social
a médio e/ou em longo prazo.
Sempre que possível e em função do nível de organização dos moradores, entendese que a autogestão é a melhor opção, mesmo com o uso misto. Esse é o
posicionamento da Arquiteta Liliana Jalfsen (em entrevista) assistente social
especialista do Departamento de Gerenciamento e Desenvolvimento de Produto entrevistada em 18 de julho de 2007; segundo ela, a gestão habitacional deverá
estar centrada no bem estar que envolve a moradia e a sua relação familiar, pois
julga ser importante para a legitimação da moradia pelas relações interpessoais
entre as famílias moradoras e sua substancial participação na organização desse
condomínio, ou seja, a relação, o não se sentir representado é problema ainda maior
que a própria inadimplência:
A inadimplência condominial não é apenas um problema de ordem
técnica, mas de compromisso e cooperação com um objetivo comum
entre os moradores. (JALFSEN, 2007)

Na seção 4.1, serão apresentadas as vantagens e cuidados que caracterizam o uso
misto.
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4.1 Vantagens e cuidados

O que se apresenta a seguir é uma tentativa de sistematização de alguns pontos
básicos que devem ser considerados quando se projeta o uso misto em HIS. São
pontos que podem contribuir para a reflexão sobre o uso misto que, por sua vez,
pode auxiliar no processo de revitalização da Região Central do Município.

O uso misto pode ocorrer mediante as seguintes situações:

•

Venda da área para terceiros privados para uso comercial ou prestação de
serviços (ex: Banco, Farmácia, etc.), mediante separação da matrícula,

•

Transferência administrativa da área para órgão do poder público para
prestação de serviço (ex: creche, posto de saúde, etc.), mediante Auto de
Cessão;

•

Aluguel / comodato para terceiros exercerem atividades comerciais ou
prestação de serviço, mediante contrato, e/ou;

•

Aluguel para condôminos que exerçam atividades comerciais ou prestação
de serviço, mediante contrato.

Vantagens econômicas
Nos casos em que ocorrer a venda do térreo para comércio ou prestação de
serviços, a vantagem econômica se caracteriza pelo fato de que o valor desta área
não vai incidir sobre o valor das unidades habitacionais. Assim, o desembolso
mensal das famílias será menor, o que, indiretamente, auxilia na manutenção do
condomínio, uma vez que se eleva o saldo da renda familiar disponível para as
demais despesas, entre elas a relativa ao condomínio. Além disso, o valor oriundo
da venda poderá propiciar investimento em materiais de maior valor, inalcançáveis
sem este aporte, dados os limites de comprometimento de renda.
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Nos casos em que houver a locação do térreo para o comércio ou serviços seguemse os mesmos preceitos dos empreendimentos privados, com o diferencial de se
aplicar os recursos provenientes desse aluguel do piso térreo diretamente para o
condomínio e, com isso, proporcionar melhorarias da qualidade de manutenção,
iniciar programa de manutenção preventiva e implementar medidas de segurança
que supram as necessidades de modo muito mais eficiente.

Portanto, o uso da receita do aluguel pode ser usado para:

•

Redução do valor de rateio do condomínio e/ou;

•

Fundo de reserva.

As vantagens econômicas da implantação do comércio no piso térreo, em Edifícios
recuperados pelos programas habitacionais, dependem muito de uma análise do
contexto de inserção urbana, de mercado e das características prediais existentes,
pois o retorno financeiro do empreendimento dependerá da demanda de mercado
local e do custo de se instalar a infra-estrutura predial necessária para atender ao
lojista.
O comércio é geralmente atraído pelo público alvo de seu interesse e pela
disponibilidade das instalações prediais necessárias à atividade, e isso, por um
custo acessível e dentro de uma expectativa de retorno financeiro seguro e rápido
do capital investido.
O uso misto proporciona o melhor aproveitamento da infra-estrutura pública
implantada, pois o mesmo terreno edificado é aproveitado para as residências em
pavimentos mais elevados e o comércio no piso térreo, que poderá atender aos
próprios moradores, transeuntes e vizinhos do empreendimento.

Vantagens sociais
Nos casos em que ocorrer a venda do térreo para terceiros privados ou para o setor
público, é muito provável que a população residente venha a ser beneficiada
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também em termos sociais, através do acesso a esta oferta de bens (farmácia, por
ex.) ou serviços (um posto da Caixa Econômica, por ex.). Nos casos em que ocorrer
a transferência para a Administração Direta ou suas Autarquias, o benefício à
população residente é líquido e certo (creche, posto de saúde, por ex.)
Nos casos de locação aos condôminos, esta alternativa de inserir o comércio junto à
habitação assemelha-se à uma incubadora de pequenos negócios para os
moradores. Esta não é uma alternativa trivial e somente terá sucesso mediante o
planejamento de uma engenharia econômico-financeira-social com muito
trabalho de agentes sociais no início e ao longo do empreendimento. Assim, parece
uma iniciativa muito propícia ao trabalho em parceria, somando poder público (o
promotor habitacional), ONGs e instituições como Sebrae ou SENAC.
Essa tipologia habitacional com uso misto proporcionará um leque de oportunidades
para os moradores, pois representará emprego, renda e aprendizado.
Parte desse espaço poderá ser destinada a escritório de prestação de serviços de
mão-de-obra (pedreiro, encanador, eletricista etc.) configurado de acordo com a
aprovação dos condôminos em assembléia ordinária ou extraordinária. Isso
proporcionará, ainda, uma integração dos moradores com a comunidade local por
meio da divulgação da prestação de serviço.
Entre outras vantagens para os moradores que usarem o térreo como atividade
econômica, pode-se citar a aproximação entre moradia e trabalho com o aumento da
qualidade de vida devido ao ganho do tempo de deslocamento, que poderá ser
incorporado através do lazer, convívio social, de atividades esportivas, do
aprimoramento profissional e dos estudos.
Outro fator é o ganho em conforto para os moradores pela aproximação do comércio
e serviço afins, que ocorrerá se forem instalados no piso térreo: Salão de Beleza,
Farmácia, Papelaria, Livraria, etc.
Porém, o uso misto na habitação não é uma tipologia isenta de custos adicionais e
problemas; requer certos cuidados que serão expostos a seguir.
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Cuidados
Quando a alternativa para uso do térreo for a locação deste espaço, a
implementação de comércio agregado às moradias representará custo adicional na
implantação do empreendimento, pela necessidade de se construir os painéis
(fechamentos laterais), as instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e de
iluminação, ou seja, proporcionar condições mínimas de instalações necessárias
para a criação dos boxes. Para tanto, deverá ser previsto fundo e orçamento
específico direcionado ao comércio, com a finalidade de se administrar o retorno
financeiro desse custo de implantação inicial, que poderá ser gradativamente
restituído aos fundos dos programas habitacionais.
Quanto à intensidade de fluxo, a inserção de comércio / serviço na estrutura
habitacional conduz a um aumento significativo de circulação de veículos e
pedestres, o que afeta diretamente a tranqüilidade e a segurança dos moradores.
Por esse motivo, será fundamental um minucioso planejamento quanto a todas as
circulações envolvidas, os espaços arquitetônicos propostos e as instalações
prediais, que deverão ser independentes das moradias.
Outros riscos previstos quando da locação do térreo são: a inadimplência no
pagamento de condomínio e aluguel, a comercialização de mercadorias ilegais,
sonegação fiscal, entre outros, que poderão trazer grandes problemas para os
síndicos, responsáveis legais pelo condomínio. Penalidades para problemas dessa
ordem deverão ser previstos nos contratos, bem como a fiscalização em
permanência.
O uso misto apresenta algumas características específicas, que em geral impactam
fortemente sobre os custos, que devem ser observadas visando evitar problemas
futuros:

a)

O aumento da produção de lixo exigirá mais espaço para o
armazenamento, local adequado, com horários determinados para o
transporte e guarda;

b)

Quanto às instalações especiais, o uso misto exigirá sistema de detecção
e combate a incêndio, que é mais eficiente e, também, mais caro. Além
disso, serão necessárias manutenção e inspeção periódica junto ao corpo
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c)

Ocorrerá também em aumento do consumo de energia elétrica e água e
uma ampliação do sistema de telefonia para abrigar mais linhas. O
aumento dessa demanda deverá ser avaliado junto às concessionárias
públicas para se verificar a viabilidade da proposta;

d)

Alguns usos comerciais exigem uma grande demanda de consumo de
energia e poluição aérea, sonora e por radiação que serão incompatíveis
com o uso residencial, pelo que deverão ser evitadas. Como no caso do
comércio em grande escala de alimentos que executam frituras,
cozimentos, e de oficinas mecânicas e pequenas indústrias que utilizam
fornos, entre outras que necessitem de equipamentos de exaustão, filtros
especiais, equipamentos de lavagem do ar.

4.2 Aplicabilidade na Habitação de Interesse Social

O uso misto integrado ao empreendimento habitacional de interesse social, na
modalidade locação a condôminos, poderá ser uma boa alternativa para auxiliar a
sustentação financeira do condomínio, além de promover a aproximação dos
comércios afins, gerar oportunidades de trabalho, propiciar a integração da
comunidade, e o aprimoramento profissional, entre outros fatores positivos dessa
implantação.
Na tabela 2 a seguir, é feita uma simulação, onde são estimados valores que
poderiam ser arrecadados pelo condomínio se o térreo fosse destinado a um abrigo
de incubadora de pequenos negócios, empreendimentos comuns hoje no centro de
São Paulo. Observa-se que tais valores arrecadados poderiam ser suficientes para
praticamente extinguir o rateio do condomínio da parte habitacional, além de
viabilizar obras de melhorias desses empreendimentos e proporcionar autonomia
financeira para que esses moradores invistam em melhorias consideráveis.
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Tabela 2 - Retorno financeiro estimado com o térreo destinado ao aluguel de lojas
em empreendimentos habitacionais.

Simulação de uso misto

Empreendimentos
Habitacionais

Valor
do
Área
Nº de
Aluguel
Unidades Construída (R$/m2)

Valor/

Área a ser
locada
(10%)

Valor
Arrecadad
o

831

33.244

332,44

unid.(
R$)

Riachuelo

100

8.311 40

Hotel S. João

35

2.037

40

203

8.149

232,83

Hotel S. Paulo

152

10.640

40

1.064

42.560

280,00

Senador Feijó

45

2.280

40

228

9.120

202,67

Rizkallah Jorge

167

7.472

40

747

29.888

178,97

Fonte: Elaborado pelo autor
Notas:
1) O valor para locação comercial foi estimado em R$: 40,00/m2.
2) Valores em Reais.

O uso de comércio integrado ao empreendimento habitacional deverá ser previsto
no estatuto do condomínio e resguardar os interesses comuns dos moradores.
Necessita, ainda, de regulamentação específica para avaliação prévia e renovação
constante desses contratos de locação.
Apesar das vantagens das diversas modalidades de uso misto, existem muitos
entraves que dificultam o sua aplicação no empreendimento habitacional de
interesse social. Na maioria dos casos, a produção habitacional ofertada pelo poder
público, diferentemente da tipologia habitacional que predomina contexto urbano da
Região Central, não adota o uso misto. Em alguns casos, o espaço existente no piso
térreo (onde antes existiam comércios) é desprezado, por ser considerado impróprio
para o uso residencial. Entretanto, para o comércio / serviços, essa área é nobre,
desde que bem inserida no contexto urbano.
Não se pode esquecer que um dos critérios apresentados pelo HABITAT, Agência
das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos para se considerar uma
habitação como adequada, reza em um de seus tópicos o seguinte: “[...] deve ser
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acessível a um custo compatível com as demais necessidades básicas das
pessoas.” (ABIKO; PEREIRA, 2002, p.3).
Por isso, o que se espera dos produtores habitacionais é a geração de habitações
sustentáveis do ponto-de-vista econômico, pois de nada adiantará a produção de
moradias em larga escala, baseando-se em quadros puramente técnicos e
estatísticos, se, no aspecto prático, o produto habitacional apresentar o risco
iminente de uma rápida depreciação ambiental.
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5 ESTUDO DE CASO EDIFÍCIO RIZKALLAH JORGE

A escolha do Rizkallah para o estudo de caso ocorreu por se tratar de edifício
originalmente de uso misto, implantado numa região de grande valor imobiliário, ou
seja, por preencher os requisitos necessários para o uso misto; e, no entanto, na
implantação desse empreendimento realizado pelo PAR, o promotor público optou
pelo uso estritamente residencial, destinando o piso térreo a um salão de uso
múltiplo.
Dessa forma, buscou-se nessa seção saber quais as características arquitetônicas
desse empreendimento que influenciam diretamente na gestão, quais são os
principais problemas existentes e qual é a situação econômica do condomínio
edifício Rizkallah Jorge e, enfim, se há risco iminente de ocorrer a depreciação do
espaço edificado.

5.1 Estrutura Predial e Administrativa

O Edifício Rizkallah Jorge foi projetado nos anos 40 para ser o Hotel Pingüim, da
Companhia Antarctica Paulista (ver fotografia 5). No entanto, acabou por ser erguido
nos anos 1950 para o uso comercial, sendo sede do grupo Votorantim por 20 anos.
Foi vendido na década de 1970 para a Beneficência Portuguesa, quando o Edifício
entrou em processo de depreciação até que a Caixa Econômica Federal o comprou
para realizar empreendimento do programa PAR-Reforma.
O projeto de requalificação (reforma com mudança de uso) para habitação foi da
arquiteta Helena Saia. A construtora vencedora da licitação foi a Cury, que executou
a reforma em apenas 8 meses.
O Edifício está inserido na confluência da Rua Rizkallah Jorge e Avenida Prestes
Maia, conforme indicado na Figura 1 e 2 (Anexo A), em contexto urbano denso,
próximo à Praça do Correio, área de intensa circulação de pedestres e veículos,
principalmente durante a semana em horários comerciais. É bem servido por infraestrutura urbana, mobiliários e transportes públicos (ônibus e metrô).
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Fotografia 5 – Quadro de memória afixado junto a portaria
Fonto: do autor (2006)

O passeio público é bem largo e tem um ponto de táxi logo na esquina da rua
Rizkallah Jorge. Há ainda, na esquina com a Avenida Prestes Maia, um ponto de
ônibus embaixo de uma grande passarela que conduz o transeunte à Rua 25 de
Março (centro de compras).
O acesso ao Edifício é feito pela Rua Rizkallah Jorge, o mesmo nome do Edifício,
que, apesar de estar em meio urbano muito movimentado, é aparentemente calmo e
apresenta baixo movimento de veículos nesse trecho. O que privilegia sua
localização tanto do ponto-de-vista para a moradia como para o comércio.
A comercialização das unidades habitacionais foi financiada pelo Programa PAR Reforma. O Rizkallah foi um dos primeiros projetos desse programa piloto promovido
pela Caixa Econômica Federal na cidade de São Paulo para a revitalização da
Região Central.
A entrega das unidades habitacionais foi feita em julho de 2003. Logo em seguida,
os moradores começaram a pagar as parcelas, o condomínio, energia elétrica e um
seguro referente a 0,0041% do imóvel.
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Os empreendimentos do PAR ocorreram em parceria com a Prefeitura, que
propiciou benefícios e subsídios aos moradores, entre os quais, naquela ocasião, a
aprovação da lei específica que isentou as Habitações de Interesse Social de
pagamento de Imposto Predial e Urbano (IPTU), o que favoreceu imediatamente a
população do Rizkallah, que foi isenta do pagamento por 15 anos10.
A gestão condominial ficou a cargo de uma administradora terceirizada (Acessional
Ltda.) que promove as assembléias ordinárias e extraordinárias. A administradora
contratada exerce as funções de zeladora e síndico. Os moradores são
representados apenas por membros de conselho que participam das reuniões
ordinárias e extraordinárias.
Por trás do Edifício Rizkallah, há uma galeria comercial, que passa exatamente nos
fundos desse empreendimento residencial para ligar a Avenida Prestes Maia à Rua
Rizkallah Jorge. O local está atualmente subutilizado com alguns imóveis vazios.
Quanto às características arquitetônicas do Edifício Rizkallah Jorge:

•

foram alocados 167 apartamentos em 7.472 m2 no total;

•

apresenta-se com 16 tipos de plantas com área média de 32 m2 por
apartamento;

•

no térreo, há um salão comunitário (“mall” social), uma unidade
habitacional, Centros de medições e um salão de uso múltiplo, que foi
idealizado como área de recreação infantil. Observa-se que foram
utilizados aproximadamente 60 m2 para o abrigo dos centros de medição e
quase 300 m2 em um salão de uso múltiplo (Figuras 6 e 7, Anexo A),
tendo preservado as portas metálicas antes utilizadas pelo comercio
existente no térreo, agora essas portas são mantidas fechadas, conforme
se vê nas Fotografias 6, 7 e 8;

•

uma lavanderia coletiva foi implantada no 1º pavimento (Figura 8, Anexo
A/ Fotografia 9) próxima às escadas e ao poço de ventilação localizado
nos fundos do Edifício;

10

Os primeiros empreendimentos do PAR-Reforma foram feitos em parceria entre a Caixa e a
iniciativa privada. Tais empreendimentos, entre eles o Riskalla Jorge, não tiveram seus projetos
arquitetônicos definidos em parceria com a Cohab SP.
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•

Há, ainda, um subsolo que abrange toda a área do terreno, destinado
apenas aos reservatórios de água, caixas de esgoto e passagem de tubos
(Figura 9 no Anexo A/ Fotografia 10). Esse local costuma alagar com as
chuvas, causando desconforto pelos odores exalados, o que impede o uso
produtivo desse espaço por falta de uma ventilação e drenagem mais
eficiente,

tendo

sido

considerado

área

inabitável

pelos

idealizadores do projeto.

Fotografia 6- Edifício Rizkallah Jorge vista da Av. Prestes Maia
Fonte: do autor

técnicos
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Fotografia 7 - Edifício Rizkallah Jorge vista da Rua Rizkallah Jorge
Fonte: do autor

Pavimento Térreo (interior)
Fotografia 8 - Edifício Rizkallah Jorge vista interna de salão de uso
múltiplo
Fonte: do autor
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Fotografia 9- Ed. Rizkallah Jorge vista interna da lavanderia coletiva
Fonte: do autor

Fotografia 10 - Edifício Rizkallah Jorge vista interna do Subsolo
Fonte: do autor
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Em breve análise da relação entre as áreas construídas totais e as áreas privativas
(das unidades habitacionais), verificou-se o seguinte:

•

Uma vez que o Rizkallah contém 167 unidades habitacionais com uma média
de 32 m2, obtêm-se 5.344 m2 de área privativa, para 7.472 m2 de área total,
então, corresponde a um percentual de 71,52% de área útil (privativa);

•

Dividindo-se a área total construída por 167 (quantidade total de unidades
habitacionais) verifica-se que a área total (privativa mais fração ideal) por
unidade habitacional é de 44,74 m2;

•

De outra forma, verifica-se que no Rizkallah 28,48% do total da área
construída destinou-se às áreas comuns, ou ainda, uma área de 2.128 m2.

Nas unidades habitacionais produzidas entre os anos de 1997 a 2006, registrou-se
uma média anual de 80,37m2 de áreas úteis ou privativas? e 144,79m2 de áreas
comuns ou área total? por unidade habitacional. Ou seja, as áreas úteis (privativas)
correspondem em média a 55,78% das áreas comuns. Comparando-se esse
percentual com o utilizado pelo edifício Rizkallah Jorge (71% destinado a área útil)
nota-se uma disparidade com o praticado pelo mercado imobiliário, no que se refere
a apropriação das áreas construídas.
Contudo, há que se lembrar que esta análise está comparando um empreendimento
HIS com outros destinados às classes de maior poder aquisitivo. E, portanto, a baixa
disponibilidade de área coletiva no Rizkallah Jorge, está associada a um
aproveitamento máximo das áreas construídas, necessárias para viabilizar
economicamente o empreendimento e, por outro, para possibilitar economia
operacional, pois, quanto maior a área comum, maior o custo de conservação e
manutenção do condomínio.
Na verdade, a maioria das habitações sociais são ainda mais restritivas, no que se
refere a espaços não privativos, dado o impacto sobre o valor da unidade
habitacional e sobre a conservação e manutenção do condomínio.
No entanto, não há como se olvidar que essa metodologia de apropriação do espaço
edificado afeta diretamente a qualidade da unidade habitacional, uma vez que os
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edifícios ocupam todo o lote urbano, unem-se a outros edifícios e impedem uma boa
insolação e circulação de ar.
Nesse aspecto o Rizkallah Jorge, apresenta características arquitetônicas
implantadas que comprometeram a qualidade das unidades habitacionais, no que
tange à ventilação, iluminação natural e a segurança contra incêndio; aspectos que
diminuem a salubridade ambiental e aumentam os custos operacionais devido à
necessidade de iluminação e ventilação artificiais.
Analisando-se as plantas de arquitetura, na Figura 10 (Anexo A), nota-se que no 1º
andar inseriu-se uma unidade habitacional de modo inadequado, pois, não
apresenta nenhuma abertura interligada com o exterior do edifício, suas janelas ou
estão direcionadas a um poço existente ou para a lavanderia que já recebe uma
precária iluminação e ventilação. No mesmo, o banheiro ficou localizado no ponto
mais distante das aberturas, comprometendo inclusive a instalação de um sistema
mecânico de ventilação, porque a distância aumentaria o custo de implantação por
necessitar de ventilador mais potente e tubos de maior diâmetro.
Outro aspecto relevante para a gestão, por se tratar de aumento do risco patrimonial
e pessoal, e provavelmente o aumento substancial dos valores de seguro: referemse as unidades habitacionais foram implantadas com suas portas de entrada de
frente para os elevadores ou para as escadas, o que compromete a segurança
quanto aos riscos de incêndio. Pois, essa configuração espacial facilitará a
propagação do incêndio entre os pavimentos, pela falta de escadas enclausuradas,
e, devido à inserção de unidades no local de compartimentação desses espaços;
dessa forma, tanto a escada como o elevador poderão ser fonte de propagação de
incêndio para os demais pavimentos. No caso de incêndios ocorrerem nas unidades
habitacionais que estão junto a circulação principal, rapidamente o corredor impedirá
a evacuação do prédio, pela presença de fumaça ou chamas. Conforme pode-se ver
na figura 11 , Anexo A.
No que se refere às moradias internas, constata-se pelas plantas de arquitetura,
Figuras 11 e 12 (Anexo A), que os banheiros não apresentam ventilação ou
iluminação natural, o que também representará despesas a mais para o morador,
por necessitar de acendimento de luz constante, mesmo durante o dia, e ainda,
maior consumo elétrico se for instalado sistema de ventilação mecânica, necessário
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em banheiros com essas características; de outra forma, a não existência de
ventilação

mecânica

comprometerá

significativamente

a

qualidade

dos

revestimentos desses ambientes devido à umidade presente por ocasião do banho e
a conseqüente formação de mofo.
Entende-se que o afastamento da boa técnica de se produzir arquitetura, no caso
analisado, deve-se em parte aos critérios técnicos e econômicos exigidos pelo
Promotor Público habitacional, que, na busca de viabilidade financeira da proposta
resultaram na implantação do número máximo de unidades para serem
comercializadas; desse modo, conduziu a grandes prejuízos na qualidade das
características de implantação das moradias, no que se refere às áreas comuns e as
unidades habitacionais no caso do Rizkallah Jorge.

5.2 Análise Financeira

A seguir será exposta uma análise financeira realizada de modo comparativo sobre
os demonstrativos apresentados pela administradora do Edifício Rizkallah Jorge
(ACESSIONAL LTDA, 2005), Período entre novembro 2004 a abril de 2005, e os
dados registrados nas pesquisas do IPEVECON.
A apresentação será realizada por meio de gráficos e planilhas para se obter
informações visuais mais esclarecedoras quanto a situação financeira e se possam
verificar as reais condições de sustentação econômica no estudo de caso em
epígrafe.

5.2.1 Período entre novembro 2004 a abril de 2005

Foram analisados os demonstrativos financeiros do Ed. Rizkallah Jorge, entre os
meses de novembro de 2004 e abril de 2005 e comparados aos índices publicados
pelo Índice Periódico de Variação dos Custos Condominiais (IPEVECON) do mesmo
período, apresentado no tabela 3, para se obter parâmetros necessários à análise
dos valores e percentuais avaliados.
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Para se avaliar as receitas e as despesas do condomínio, os dados fornecidos pela
administradora foram anotados em uma planilha resumo (Tabela 3). Foram
acrescentados: o valor médio das despesas e receitas e, ainda, o índice de
inadimplência e, para se ter uma leitura mais precisa, foram gerados os gráficos
apresentados nos Gráficos 1 a 5.

Tabela 3 – Participação percentual de despesas em condomínios
Índice Periódico de Variação dos Custos Condominiais
Pessoal
Encargos
Benefícios
Água
Luz
Manutenção
Material de Construção
Administração
Gerais
Eventuais

36,66%
16,65%
2,10%
10,98%
36,66%
10,62%
1,17%
9,31%
2,47%
4,05%

Fonte: SINDICO NET (2006)

a) Análise das Receitas

Juntamente com as receitas, foi exposta uma linha representativa da inadimplência
para se verificar a significância dessa em relação aos valores recebidos ou não pela
administradora (Gráfico 1). Verifica-se nas linhas das receitas certo desequilíbrio
entre valores recebidos (taxas arrecadadas) e não efetivada (taxas não recebidas)
as duas encontram-se muito próximas, no topo do gráfico. Ainda no Gráfico 1, podese notar que as contas das taxas pagas pela CEF são inconstantes, tendo sido
recebidos os valores em meses intercalados, o que denota que a CEF deposita
fundos quando detecta a falta de cobertura dos custos do condomínio.
Em entrevista com o Sr. Henrique Parras,11, questionou-se sobre esses valores de
condomínio pagos, presentes nas contas verificadas especificamente desse período
11

Superintendente Regional da Sé da CEF. Realizada em julho de 2005.
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analisado. Foi informado que esses valores referem-se aos custos das unidades não
comercializadas ou devolvidas em desistência do contrato de arrendamento. Quanto
à quantidade de unidades vagas, ou ao percentual de vacância do Edifício Rizkallah
Jorge, foi informado que, naquele momento, essa quantidade ou percentual não era
conhecido.
Os valores provenientes da CEF destinados ao pagamento de condomínio eram
equivalentes

ao

suprimento

do

déficit

de

inadimplência,

que

ocorreu

intermitentemente. Uma vez que o índice de inadimplência verificado era superior a
50% e que em visita ao local constatou-se que não existia índice de vacância tão
elevado, evidenciou-se que a CEF cobre parte das despesas do condomínio para
suprir as necessidades temporárias apenas durante o período avaliado, pois muitos
problemas ainda permeavam o Rizkallah Jorge, como uma dívida com a Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), porém, esses pontos
serão abordados e melhor esclarecidos mais adiante após a análise das despesas.

30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00

Total de Txs. Arrecadadas
Txs. pagas pela CAIXA

10.000,00

Outras Receitas
txs. NÃO RECEBIDAS

5.000,00
0,00
1

2

3

4

5

6

Gráfico 1 - Resumo das receitas efetivadas e não realizadas no período de
novembro de 2004 à abril de 2005.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 4 – Resumo dos demonstrativos financeiros avaliados
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Período de Nov.04/ Abr.05
Receitas
DESCRIÇÃO
1. Condomínio arrecadado
2. Taxas pagas pela CAIXA
3. Outras Receitas

Nov.04
21.618,70
0,00
58,47

Sub-total 21.677,17
4. Taxas não recebidas
5. Índice de INADIMPLÊNCIA

Despesas

DESCRIÇÃO

16.420,00
59,88%

Nov.04

Dez.04
25.415,7
3
13.062,6
1
3,40
38.481,7
4
13.957,0
0
50,90%

Jan.05
20.256,9
1
0,00
0,00
20.256,9
1
14.768,4
0
55,69%

12.327,43
0,00

Dez.04

Jan.05
11.045,5
0
0,00
14.729,3
0
1.706,53
0,00
298,26
27.779,5
9

Fev.05

1. PESSOAL

8.765,13 9.818,51
0,00 4.409,87
15.979,5
CONCESSIONÁRIAS
8.253,95
7
MANUT. E CONSERVAÇÃO
4.030,64 1.582,13
MATERIAL DE CONSUMO
59,00
0,00
ADMINISTRAÇÃO
443,52
554,78
32.344,8
Sub-total 21.552,24
6

2. ADMINISTRADORA (10%)
3.
4.
5.
6.

Fev.05
17.944,89

30.272,32
17.150,40
64,67%

3.219,45
5.874,52
15.237,36
4.331,38
0,00
499,26
29.161,97

Mar.05
23.023,6
0

Abr.05

Média

19.846,83

21.351,11

0,00
68,90

4.539,85
21,80

19.915,73

25.912,76

13.504,40
58,68%

15.227,10
58,08%

Mar.05
10.724,3
1
0,00

Abr.05

Média

3.616,10
0,00

7.864,83

4.328,71
6.009,89
0,00
591,30
21.654,2
1

14.620,84
2.114,36
0,00
803,60

12.191,62
3.295,82
9,83
531,79

21.154,90

25.607,96

Mar.05
2.726,43
24.872,6
7
21.654,2
1
5.944,89

Abr.05
5.944,89

Média
4.217,50

19.915,73

25.912,76

21.154,90
4.705,72

25.607,96
4.522,29

Abr.05
137,80
25/04/05
167

Média
157,10

23.012,60
10%

26.235,70

13.504,40

15.227,10

1.849,07
0,00
24.872,6
7
15.562,4
0
58,68%

1.714,07

Resumo
DESCRIÇÃO
1. SALDO ANTERIOR
2. RECEITA DO MÊS
3. DESPESAS DO MÊS
4. SALDO DO MÊS

Nov.04
Dez.04
2.876,95 3.001,88
38.481,7
21.677,17
4
32.344,8
21.552,24
6
3.001,88 9.138,76

Jan.05
9.138,76
20.256,9
1
27.779,5
9
1.616,08

Nov.04
Dez.04
164,20
164,20
10/10/04 25/12/04
167
167
27.421,4
27.421,40
0
10%
10%
13.957,0
0
16.420,00

Jan.05
158,80
25/01/05
167
26.519,6
0
10%
14.768,4
0

Valores de Referência

DESCRIÇÃO
1. TAXA DE CONDOMÍNIO
2. DATA DE VENCIMENTO
3. No. DE ARRENDATÁRIOS
4. ARRECADAÇÃO PREVISTA
5. ADMINISTRAÇÃO (%)
6. INADIMPLÊNCIA DO MÊS

Fev.05
1.616,08
30.272,32
29.161,97
2.726,43
Fev.05
158,80
25/02/05
167
26.519,60
10%
17.150,40

Mar.05
158,80
25/03/05
167
26.519,6
0
10%
15.562,4
0

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados enviados pela Acessional Ltda.
Administradora do Edifício Rizkallah Jorge (2005)
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Mas esse não é o foco desse trabalho, pelo que não cabe aqui julgar as ações dos
promotores habitacionais que buscam equilibrar as deficiências temporárias desses
moradores, e, sim, verificar as dificuldades inerentes à uma produção arquitetônica
desencadeadora de problemas administrativos das habitações sociais.
O fato é que a administração desse empreendimento enfrentou, no período
analisado, um grave problema de arrecadação do condomínio e de fundos para
auto-sustentação, pois mesmo que os inadimplentes, as unidades desocupadas e as
devolvidas estivessem representadas em uma única conta, esses representaram
58% (cinqüenta e oito por cento) das despesas ordinárias do período verificado,
quantia que foi coberta pela CEF.
A administradora (ACESSIONAL LTDA, 2005) nomeou os pagamentos realizados
pela CAIXA como: taxas pagas pela CEF. Os valores recebidos por essa conta são
suficientes para cobrir as despesas de meses anteriores e, quando recebidos,
atingem número suficiente para equilibrar o saldo negativo apresentado pela
administradora. Essa situação denota o grande empenho dos agentes envolvidos
com o Programa Habitacional para cobrir o alto índice de inadimplência e mitigar os
problemas relacionados a zeladoria e a manutenção do Rizkallah (Gráficos 2 e 3).
O fato da inadimplência atingir mais de 50% do valor previsto para a arrecadação
sugere a não-condição desses moradores custearem a operação desse Edifício e a
grande necessidade de se obter outros meios de subsídios para a cobertura de suas
taxas condominiais conforme já ocorreu no período entre novembro de 2004 e abril
de 2005, quando a CEF cobriu as despesas.
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Receitas
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00

Total de Txs.
Arrecadadas
Txs. pagas pela CAIXA

10.000,00

Outras Receitas

5.000,00
0,00
1

2

3

4

5

6

Meses
Gráfico 2 – Demonstrativo das receitas no período de novembro de 2004 à abril de 2005.
Fonte: Elaborado pelo autor

A inadimplência identificada no período avaliado flutuava próximo dos 58,08% o que
se considerou um índice bastante elevado e muito prejudicial à conservação e
manutenção da infra-estrutura predial implantada. Sabe-se, contudo, que esse é um
problema enfrentado pela maioria dos condomínios brasileiros, conforme já foi
comentado na seção 3.
A inadimplência condominial gera outros problemas relacionados a gestão, como o
atraso ou o não pagamento de contas com os prestadores de serviços,
concessionárias fornecedoras de água, luz e outros credores, que insatisfeitos pela
quebra contratual irão gerar litígios e descontinuidade de fornecimento de produtos e
serviços básicos que comprometerão a qualidade da moradia, e ainda, envolverão
juros, multas e aumento das despesas.
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Gráfico 3 - Demonstrativo das receitas previstas e da inadimplência no período de
novembro de 2004 à abril de 2005.
Fonte: Elaborado pelo autor

b) Análise das Despesas Realizadas

Através da análise das três despesas mais significativas constatou-se que:

As despesas com as concessionárias destacavam-se com 47% do total das
realizadas no período analisado, ou seja, os custos com as contas de água, luz, e
telefone representavam quase a metade do total das despesas. Esse percentual
representa principalmente um alto consumo de água nos primeiros meses de uso e
operação das unidades habitacionais, os quais não foram pagos, e que resultou em
acordo administrativo com a empresa fornecedora (SABESP). Portanto, quanto ao
consumo de consumo de água, esse alto índice encontrado deve-se também ao
acúmulo entre o pagamento do consumo mensal de água e dos valores de
pagamento de parcelas do acordo com a SABESP.
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Pelo que, para melhor analisar a despesa com o consumo de água desse período,
foi necessário que se subtraísse o valor da parcela desse acordo com a SABESP.
Assim, o resultado foi a constatação de que as despesas com o consumo de água
representavam 25% do total das despesas realizadas no período. Ao se comparar
esse percentual com o índice de despesas de consumo de água apresentado pelo
Índice Periódico de Variação dos Custos Condominiais - IPEVECON (Gráfico 7),
onde consta que o índice com o consumo de água entre os condomínios está
próximo dos 11%, conclui-se que o consumo de água é muito superior ao
convencionado pelo IPEVECON, ou seja, os moradores do Ed. Rizkallah Jorge,
quando comparados a outros condomínios, consumiram um pouco mais que o dobro
de água nesse período analisado. (Gráficos 2 ao 6)

DESPESAS
16.000,00
14.000,00
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00

PESSOAL
ADMINISTRADORA
(10%)
CONCESSIONÁRIAS

1

2

3

4

Meses

5

6

MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO
MATERIAL DE
CONSUMO
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

Gráfico 4 – Despesas representadas em torres, no período de novembro de 2004 à
abril de 2005.
Fonte: Elaborado pelo autor

Em segundo lugar de representação das despesas, estavam as contas com
empregados (pessoal 31% - Gráfico 5), porém, essas despesas apresentavam
oscilação entre os meses, conforme demonstrado no Gráfico 6, que denotou uma
descontinuidade dessas despesas, com queda acentuada nos meses de fevereiro e
abril de 2005. Os motivos que geraram essa oscilação, não foram investigados por
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ocasião dessa avaliação, pois, no período avaliado são comuns ocorrências como
essa devido ao pagamento parcelado de 13o salários, demissões, admissões, novas
contratações entre outros fatores de rearranjo de pessoal.

Despesa Média de 6 meses

2%
0%

PESSOAL

13%

ADMINISTRADORA
(10%)
CONCESSIONÁRIAS

31%

MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO
MATERIAL DE
CONSUMO
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

7%
47%

Gráfico 5 – Despesas representadas em percentual , no período de novembro de
2004 à abril de 2005
Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 6 – Gráfico em linha das despesas realizadas, no período de novembro de 2004 à
abril de 2005
Fonte: Elaborado pelo autor
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Quanto às despesas com a manutenção e conservação (Gráfico 5), essa conta
representava 13% das contas pagas no período avaliado. Ao se comparar com o
IPEVECON de maio de 2005 (Gráfico 7), nota-se uma disparidade entre os dois
gráficos: a administradora divide as contas em 6 (seis) e o IPEVECON os divide em
10 (dez), o que dificulta a leitura comparativa proposta neste trabalho. Para facilitar
uma análise comparativa transformou-se o gráfico do IPEVECON em 6 (seis)
contas, conforme proposto no gráfico 8, onde se realizou uma releitura do gráfico. A
conta de pessoal incorporou as contas de encargos e benefícios, que, para o
IPEVECON, são separadas; a conta de concessionárias foi composta pelas contas
de água e luz (IPEVECON); as de manutenção e material de construção
(IPEVECON) uniram-se para formar a conta manutenção e conservação; Gerais
transformam-se em material de consumo; eventuais, em despesas administrativas.
Todas essas mudanças para se focar em uma leitura mais próxima possível da
apresentada pela Acessional Ltda, administradora do Rizkallah Jorge.

Participação Percentual de Despesas
4%
2%
9%
1%

36%

11%

7%
11%

2%

17%

Gráfico 7 – Representação das Despesas segundo o IPEVECON
Fonte: SINDICO NET (2006)
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Gráfico 8 - Índice das despesas (RELEITURA)
Fonte: Elaborado pelo autor

Por essa análise comparativa ao gráfico do IPEVECON alterado para seis contas,
pôde-se fazer a comparação entre as três mais significativas:

o 1o. Concessionárias - Rizkallah Jorge apresenta 47% de suas despesas
enquanto o IPEVECON de maio de 2005 apresenta 18% das despesas
realizadas. Ou ainda, conforme já explicado, excluindo-se os pagamentos do
acordo com a SABESP tem-se a porcentagem de 25% com as despesas das
concessionárias.

o 2o. Pessoal – Rizkallah Jorge, com 31%, e IPEVECON indica 55%.

o 3o. Manutenção e conservação – Rizkallah, com 13% e IPEVECON aponta
12%.
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A análise comparativa dos índices das despesas apresentadas pelo Rizkallah Jorge
revela que, em relação às contas de manutenção e conservação, estão próximas
dos condomínios avaliados pelo IPEVECON, porém, ao que se refere às despesas
com as concessionárias públicas demonstraram uma disparidade dos índices
médios, revelando um elevado consumo de água e luz. As despesas com
empregados encontram-se muito abaixo da média. As despesas com manutenção
estão próximas das médias condominiais.
O valor do rateio gira em torno de R$157,10, tendo dentro do período avaliado,
diminuído de R$164,20 (novembro 2004) para R$137,80 (abril 2005) na contramão
da prática entre os condomínios e da conjuntura econômica. Isso se deve ao fato de
a avaliação ter ocorrido ainda no primeiro ano de operação do Edifício Rizkallah
Jorge, e o valor aplicado para os primeiros meses de rateio condominial foram
aplicados de modo aleatório, sem nenhum estudo prévio quanto ao custo
operacional do Edifício e em conseqüência não se conhecer ao certo o valor do
condomínio. Pelo que o valor do rateio encontrava-se em fase de adequação à
realidade prática.
A inadimplência que girava em torno de 58,08% ou R$15.000,00 ao mês
representou o grande problema que vem sendo solucionado pela CEF quando
pagou parte das despesas para equilibrar as contas do condomínio durante o
período avaliado.
Para melhor entender a razão deste alto índice de inadimplência é importante
analisar o quanto representa o custo do condomínio na renda do morador. Uma vez
que essas habitações foram destinadas às famílias com 3 (três) salários mínimos de
renda, ao se verificar a participação do valor do condomínio na receita familiar (três
salários mínimos), nota-se que o valor do condomínio representará 12 % do salário
dessa família. Percentual bastante significativo se somado aos valores das outras
despesas com habitação, como as prestações do contrato de arrendamento com a
Caixa Econômica Federal e as despesas com o fornecimento de luz.
Portanto, pode-se verificar que há fortes indícios da possibilidade de uma nova
depreciação desse edifício, devido aos problemas detectados, principalmente, pela
dificuldade dos moradores em arcar com os custos operacionais do condomínio, que
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poderá acarretar em baixa qualidade da manutenção e conservação do espaço
edificado.
No entanto, apesar de algumas características peculiares desse empreendimento,
muitos dos problemas relacionados a gestão são comuns, e uma grande parte das
soluções dos problemas verificados estão relacionadas as características prediais, a
uma gestão participativa dos moradores, e na implantação de medidas mitigadoras
que aliviem os custos operacionais, conforme será exposto na seção 6.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não olvidamos ainda, que o direito a moradia é um direito de
solidariedade, pois está relacionado ao trabalho, à educação e à
saúde do indivíduo. É um direito relacionado ao aspecto comunitário,
ou seja, a um Estado que busca a construção de uma ordem social e
jurídica com fundamento na solidariedade, um Estado de ação
positiva, na busca de uma melhor qualidade de vida. A moradia é
elemento de cidadania e um direito público subjetivo. (SOUZA, 2004,
grifo nossa)

O conceito de direito a moradia hoje vislumbrado pelos estudiosos do assunto da
habitação, principalmente no campo jurídico, agrega valores muito mais abrangentes
e diretamente relacionados com o bem estar social do indivíduo que apenas a oferta
de um teto para abrigar as famílias.
Sabe-se que as normas jurídicas são reflexos de uma sociedade, e como tal, vem se
modificando para exigir do Estado ações mais eficazes de combate às
desigualdades sociais.
No Brasil, a presença do Estado através de políticas públicas habitacionais limitavase à programas de vendas de imóveis, conforme já exposto na seção 3; mais
recentemente foram implementados programas públicos de locação social
promovidos inicialmente pelo governo municipal de São Paulo, na gestão 2001-2004
(Prefeita Marta Suplicy). Iniciando-se a geração de um parque habitacional público.
No entanto, os programas de locação social exigem uma gestão pública permanente
sobre um mesmo empreendimento, que só é possível com meios específicos
relacionados à conservação desse espaço edificado, e, requer um intenso trabalho
social para acompanhar o desempenho e a acomodação dessa população nas
novas condições habitacionais. Conforme já exposto, essa era a grande
preocupação da administração que implantou o programa, e, para que programas
similares aos de locação social obtenham sucesso, é fundamental que a gestão
incorpore além dos técnicos, a participação de agentes sociais, e de representantes
da sociedade organizada (ONGs), de forma a contribuir com a gestão muito mais
participativa e integrada com os moradores.
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Para esse programa, haviam sido inicialmente previstas equipes específicas,
multidisciplinares,

integradas

com

a

sociedade,

para

realizar

o

devido

acompanhamento técnico, econômico e social do condomínio, porém, não teve
continuidade após a mudança do poder executivo municipal. Isso tem desencadeado
um processo de degradação precoce do espaço edificado e conflitos entre os
moradores e os promotores habitacionais.
Observa-se, portanto, uma prática de interrupção de programas, quando ocorre
mudança nas administrações públicas, que é extremamente danosa aos interesses
da população. É compreensível que os novos administradores queiram implantar
suas próprias prioridades. Contudo, há que se esperar e se exigir uma conduta
responsável de não interrupção de ações que se encontram em andamento. Neste
caso do programa de locação social, a interrupção dos cuidados com a gestão afeta
sobremaneira não só a qualidade de vida dos moradores, mas os próprios
interesses do poder público, na medida em que permanece proprietário dos imóveis,
sujeitos, agora, a acelerado processo de degradação.
Outro problema que entrava a expansão dos programas habitacionais, e a
sustentação dos empreendimentos em operação, é a assustadora inadimplência,
que vem prejudicando principalmente a SEHAB/ COHAB, que gira em torno de 70%
12

). Na CDHU, onde há subsídios significativos sobre o custo do imóvel, esse índice

é bem menor. No entanto, no que se refere aos condomínios, existe uma grande
inadimplência.
Uma das causas dessa inadimplência está relacionada à incompatibilidade entre o
orçamento desses moradores e o custo com a moradia, que prejudica diretamente a
gestão e tecnicamente a conservação e a manutenção preventiva das edificações
destinadas às Habitações Sociais. Sabe-se que isso irá, futuramente, onerar mais
ainda o equilíbrio financeiro do condomínio, pois, a manutenção corretiva implicará
rateios extras e custos muito mais elevados, por comprometer outras instalações e
equipamentos.
No caso avaliado (Rizkallah Jorge), demonstrado no seção 5, o comprometimento
da renda dos moradores com o condomínio chega a 12 % da renda familiar,
percentual considerado significativo, pois, se somados aos custos com prestação do
12

Conforme relatado pela arquiteta Tereza Herling, Superintendente de projetos da COHAB no
período de 2001-2004, entrevistada em agosto de 2007.
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financiamento, gás e luz, essas despesas irão comprometer uma boa parte dos
ganhos. Ou seja, a moradia absorve uma parcela expressiva dos rendimentos dessa
população e gera problemas sociais ainda maiores ao comprometer o investimento
no aprimoramento pessoal.
Quanto ao custo operacional, ainda no processo de produção dessas moradias (na
modalidade aquisição e reforma)13, verificou-se que os técnicos estão muito
absorvidos nos estudos de viabilidade técnica e econômica, necessários para que o
empreendimento habitacional seja financeiramente viável, e assim, compatibilizar o
orçamento de reforma com o preço e a quantidade de unidades habitacionais
proporcionadas, para, desse modo, atingir o equilíbrio entre o investimento (compra
do imóvel mais obra) e retorno proveniente da comercialização. Esses estudos são
realizados objetivando o equilíbrio financeiro do Fundo Habitacional.
Essa metodologia, dada a restrição de comprometimento de renda dos futuros
adquirentes do imóvel, impede o implemento de instalações e equipamentos de
melhor performance, pois, geralmente, produtos de melhor qualidade apresentam
preço elevado. Por esse motivo, é comum que os materiais de acabamento ou
equipamentos empregados sejam de qualidade inferior, o que colabora com a
elevação do custo operacional do edifício durante o seu uso. A pintura de uma
fachada, por exemplo, devido à baixa qualidade da tinta, necessitará de reparos
constantes. Se fossem utilizados nessa fachada revestimentos cerâmicos, o
investimento inicial seria maior, porém, a manutenção seria menos freqüente e de
menor custo.
Notadamente a gestão condominial depende de uma qualidade de materiais e
equipamentos para obter menor custo operacional, e ainda, estará sujeito aos custos
provenientes de uma configuração espacial geradora de despesas constantes
(acendimento de luz mesmo durante o dia), decisões essas, tomadas ainda na etapa
de projetos arquitetônicos.

13

Nas situações de produção de unidades novas, a Cohab desenvolveu projetos inovadores,
como é o caso do Residencial Parque do Gato, cujo projeto privilegiou iluminação e ventilação, assim
como espaços de lazer, de esporte e voltados à atividades comunitárias, comerciais e institucionais.
Estas últimas encontravam-se em processo de licitação ao final da gestão Marta. Dadas as
características da população, egressa da favela que ali existia, a concepção do Residencial levou
também a esforços de articulação com grupo privado (Grupo Accord) que propiciou a implantação /
operação da creche voltada ao atendimento das famílias do Residencial.
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Entretanto, verificou-se por meio de entrevistas aos técnicos da CDHU e SEHAB /
COHAB, que não faz parte do escopo dessa produção uma análise prévia e precisa
dos projetos, no que se refere aos custos operacionais da proposta arquitetônica a
ser implantada, e isso, tem propiciado determinadas características arquitetônicas
desencadeadoras de custos adicionais para os moradores. Deste modo, mesmo
havendo a consciência e o conhecimento de que características de projeto
arquitetônico, bem como de materiais poderão impactar a futura gestão do
condomínio, tais aspectos não foram privilegiados nas reformas já realizadas, que se
caracterizam por serem as primeiras reformas.
Nos empreendimentos realizados pelo PAR-Reforma o valor do condomínio só é
conhecido após três meses de operação, realizando-se um rateio inicial com valor
estimado, o que demonstra uma certa fragilidade do programa no que se refere a
gestão condominial.
Verificou-se na seção 5 que parte das despesas condominiais foram, naquele
período, suportados pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e que já vem
absorvendo gastos condominiais. Apesar das novas medidas adotadas pelo
Ministério das Cidades e pela CEF, quanto aos recursos alocados e destinados aos
suprimentos condominiais (manutenção), há um risco iminente de depreciação
precoce desses Edifícios, principalmente após a transição, que ocorrerá entre 5
(cinco) à 15 (quinze) anos de arrendamento, ou seja, quando o contrato for
encerrado com a CEF (gestora do programa), e a administração passar para a
responsabilidade dos moradores, de que os moradores venham a herdar um Edifício
com alta taxa de inadimplência e com elevado custo operacional.
Outro aspecto relevante que poderá contribuir ou prejudicar o desempenho da
gestão habitacional é a tipologia habitacional adotada para abrigar essa população.
Nos programas principalmente do PAR-Reforma, por utilizar edifícios com uma
média de 50 anos originalmente projetados para fins não residenciais para que a
reforma desse edifício seja economicamente viável do ponto-de-vista de
empreendimento inicial e custo operacional, a obra de reforma exigirá inúmeras
adequações, entre as quais, algumas não são executadas por comprometer o
orçamento previsto para o empreendimento.
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A produção arquitetônica, em décadas passadas, apresentava características de
projeto de arquitetura muito distintas dos dias de atuais, pois, as referências eram
outras, não havia uma maior preocupação com a ventilação e iluminação natural,
com o consumo de energia elétrica e de água, aspectos que sobrecarregam o custo
operacional da edificação. Como no caso da localização das cozinhas e dos
banheiros, onde o ideal seria que fossem implantadas em áreas iluminadas e
ventiladas naturalmente, para proporcionar maior conforto e economia para a
unidade habitacional.
Nas intervenções realizadas pelo PAR-Reforma, tem sido comum, mesmo depois de
implantadas as novas instalações elétricas e hidráulicas, das mudanças realizadas
nos espaços, a preservação de determinadas características arquitetônicas que
representam despesas constantes, conforme se pode notar no estudo de caso
exposta na seção 5.
Nos Edifícios adquiridos pelo programa PAR–Reforma, é comum a aquisição de
edifícios originalmente com uso misto, que foram construídos para abrigar atividades
comerciais no térreo e nos pisos superiores destinavam-se ao uso de escritórios ou
hotel. Na maior parte desses projetos arquitetônicos de reforma, o Edifício passa a
ter uso estritamente residencial, ao contrário do projeto inicial. No caso do piso
térreo do Rizkallah Jorge, foi implantado um salão de uso múltiplo.
Em empreendimentos com a tipologia do Rizkallah Jorge, ao ficarem com o térreo
sem convergir para o passeio público, como antes, nota-se que parte das
características arquitetônicas originais ficam descaracterizadas do contexto, e,
quanto à implantação e a revitalização urbana pretendida, implantações realizadas
dessa forma, com as portas fechadas e janelas sem vida inseridas junto ao passeio
público, não agregam o aspecto de revitalização pretendido. Pois, as portas voltadas
para o passeio público são apenas pintadas e seladas e, por fora, resta ao
transeunte pensar que aquele lugar continua fechado, abandonado. O que se torna
um contraponto à requalificação ambiental pretendida pelo poder público.
Outro problema identificado quanto à ocupação espacial, diretamente relacionado ao
desperdício de áreas nobres do espaço construído, refere-se à distribuição interna
do piso térreo, onde as áreas disponíveis poderiam ser mais bem aproveitadas. No
projeto do Edifício Rizkallah Jorge, nota-se que grandes áreas são consumidas para
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dar lugar aos centros de medição de água, gás e luz (Figura 7, Anexo A). Em uma
análise técnica ainda superficial, percebe-se que esses centros de medição
poderiam ter sido facilmente implantados no Subsolo, sem envolver grandes custos
adicionais.
A existência de um forte comércio é uma característica do Centro que deverá ser
utilizada a favor desses programas habitacionais e poderá funcionar como um
agente equacionador da sustentabilidade na Habitação Social. Pelo que, deverá a
ocupação do piso térreo ser cuidadosamente planejada, de modo a não desperdiçar
essa área e esse potencial comercial peculiar do empreendimento, que é favorável
ao uso misto.
Como o jurídico da CEF tem a visão de que o recurso é para o uso estrito em
habitação, em outros edifícios adquiridos e reformados pela CEF, para HIS, não
somente em São Paulo, mas eventualmente, também em outras Regiões
Metropolitanas, o potencial dos pisos térreos dos Edifícios reformados podem estar
sendo desprezados. E o mesmo poderá ocorrer em novos projetos de aquisição e
reforma pelo PAR.
Na Região Central, isso repercute como um desperdício, pois, conforme já exposto
no Tabela 2, em simulação realizada, há possibilidade de se criar subsídios
significativos para a Habitação Social sem onerar permanentemente o recurso
público. Isso representaria um investimento de capital a mais nas instalações
comerciais, compensado pelo retorno social e na redução ou até mesmo a extinção
do uso de parte dos recursos dos fundos habitacionais que hoje são direcionados à
manutenção e gestão condominial.
Segundo

informações

dos

promotores

habitacionais

entrevistados,

os

empreendimentos habitacionais sociais, com características de uso misto já foram
questionados pelos Tribunais de Contas, agentes fiscalizadores dos fundos
habitacionais. Porém, entre os técnicos, entende-se que esse impedimento jurídico
pode ser contestado, uma vez que a aplicação do capital na inserção de área
comercial agregada à habitação trará benefícios diretamente relacionados ao habitat
e significará um retorno financeiro e social de fundamental importância para a
qualidade habitacional proposta pelos programas habitacionais.
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No Hotel São Paulo, Empreendimento realizado em parceria entre o PAR-Reforma
(Caixa Econômica Federal) e a Prefeitura, o projeto foi concebido com uso misto,
institucional. O térreo destinou-se a uma creche e um Posto de Saúde a ser
incorporado pela Prefeitura Municipal de São Paulo em acordo firmado entre as
partes. Porém, ao se mudar a administração, a gestão atual até o momento não
implantou o que havia sido previsto. É preciso que Sehab retome as negociações
com a Secretaria da Saúde e da Educação visando garantir a implantação do posto
de Saúde e da Creche. Sem isto, há uma descaracterização do térreo, que ficou
inacabado, com características de abandono e não efetivou a revitalização urbana a
que se propôs, conforme se pôde verificar nas Fotografias 11 e 12.

Fotografia 11 - Edifício Hotel São Paulo Vista da Praça da Bandeira
Fonte: do autor
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Fotografia 12 - Edifício Hotel São Paulo Vista do Metrô Anhangabaú
Fonte: do autor

Nota-se, portanto, uma tendência e uma real necessidade de em Edifícios onde
esgotados os estudos de melhorias espaciais e mesmo assim, se constate que seu
custo operacional será elevado para a população a que se destina, o Programa
Habitacional venha a incorporar medidas mitigadoras para viabilizar a proposta.
No que se refere ao tipo de gestão, a autogestão é mais aceita pelos mutuários e
proporciona melhor equilíbrio das despesas porque os moradores assumem muitas
tarefas que seriam realizadas por mão-de-obra remunerada, porém, não é aceita
nos programas de locação social, ou até mesmo no PAR-Reforma, por se tratar de
arrendamento ou aluguel, onde o proprietário é o poder público que exige a
prestação de contas constante da administração, que deverá apresentar planilhas de
custos com os respectivos os documentos, e ainda, pela tipologia e porte dos
Edifícios utilizados nos Programas Habitacionais.
A Habitação Social necessita de acompanhamento constante para se avaliar a
gestão, e verificar mais profundamente os problemas inerentes ao uso contínuo
dessas moradias e as dificuldades dessa população para, assim, identificar e
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corrigir a tempo os problemas relacionados à incapacidade de sustentação
financeira do condomínio e conseqüente degradação do Edifício.
Ainda mais, em se tratando da inserção de um empreendimento habitacional em
meio a bens tombados pelo patrimônio histórico como tem sido implementado pelo
PAR-Reforma no Centro da capital de São Paulo, sua implantação deverá ser
compatível com as características desse entorno e considerar sua influência
paisagística, pois a degradação predial de empreendimentos, tipificados pelo Hotel
São Paulo ou pelo Rizkallah Jorge, Edifícios que se destacam na paisagem urbana,
causará prejuízos inestimáveis a esse contexto urbano.
Portanto, infere-se, à partir do estudo de caso do Rizkallah Jorge, que a oferta de
habitação para a população de baixa renda, através da reforma de prédios em áreas
centrais, tende a apresentar problemas de sustentabilidade – econômica, social,
ambiental – e requer medidas de aprimoramento dos programas e de gestão
condominial.

Recomendações
Para se assegurar que os programas habitacionais voltados às regiões centrais,
concebidos para revitalizar as áreas degradadas, possam obter pleno êxito em seus
objetivos, é desejável avançar em relação aos seguintes pontos:

1. Reavaliação por parte da Caixa Econômica Federal quanto à restrição ao uso
misto em HIS, em especial no PAR-Reforma. A importância desta medida é
determinada

pela

necessidade

de

se

equacionar

o

problema

de

sustentabilidade da HIS em áreas centrais. Acredita-se, a partir de relatos da
CDHU e da COHAB que é possível insistir junto ao tribunal de contas quanto
à defesa da tese de uso misto como condição de habitat saudável e
sustentável;
2. É verdade, ainda, que a gestão de uma área comercial em empreendimento
habitacional não é o foco da Caixa ou dos demais promotores públicos de
habitação. Contudo, esta gestão, tal como a da área habitacional, e com os
devidos cuidados, pode ser profissionalizada;
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3. Alternativamente ou cumulativamente, o uso misto pode ser viabilizado
através da separação da matrícula, o que permitiria a venda do espaço do
térreo para ente privado;
4. Até que a gestão do parque de locação social, no caso da Cohab SP e do
PAR, no caso da Caixa, “entre em rotina”, isto é, apresente parâmetros claros
e esteja devidamente dimensionado, é recomendável a constituição de
comissão interna à cada uma destas instituições, que atue no planejamento e
estruturação dos vários aspectos da gestão dos condomínios destes
programas. Aspectos sociais, administrativos, de manutenção e conservação
desse parque habitacional público edificado. O aspecto social é um problema
novo para a Caixa, que não costumava trabalhar com foco em famílias de
baixa renda. Talvez por isto mesmo, seja o aspecto mais desafiador.

Apresenta-se a seguir um conjunto de medidas indutoras da redução do custo com
manutenção do Edifício:

•

Projeto de arquitetura flexível que permita ajustes e mudanças de layout
tanto dos espaços coletivos como da unidade habitacional;

•

Implantação de uso misto nas Habitações Sociais de modo a subsidiar os
custos operacionais e, quando possível, gerar oportunidade de emprego e
renda aos moradores;

•

Mescla de tipologia (Unidades habitacionais com um e dois dormitórios no
mesmo empreendimento);

•

Uso de materiais de acabamento e de instalações de melhor desempenho
que proporcionem economia na operação;

•

Medidores independentes para o registro de consumo de água, luz e gás.

Para as Habitações Sociais coletivas, é fundamental adotar soluções habitacionais
de baixo custo operacional, mesmo que isso signifique maior investimento para o
empreendimento, pois, os materiais com melhor qualidade e desempenho
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apresentam maior custo de aquisição. Tais acréscimos no investimento, contudo,
precisam ser cobertos não através do aumento do preço da unidade habitacional,
mas por subsídios. Estes subsídios mais significativos poderiam incluir o uso misto
como uma das fontes de recursos para garantir a sustentabilidade do
empreendimento.

Quanto ao destino do piso térreo desses edifícios localizados em áreas centrais os
seguintes usos alternativos são sugeridos:

•

Venda da área para terceiros privados para uso comercial ou prestação
de serviços (ex: Banco, Farmácia, etc.), mediante separação da matrícula;

•

Transferência administrativa da área para órgão do poder público para
prestação de serviço (ex: creche, posto de saúde, etc.), mediante Auto de
Cessão;

•

Aluguel / comodato para terceiros exercerem atividades comerciais ou
prestação de serviço, mediante contrato; e/ou

•

Aluguel para condôminos que exerçam atividades comerciais ou
prestação de serviço, mediante contrato.

A alternativa de locação para condôminos é a que requer mais cuidado e estudos
complementares quanto aos custos de construção para se implantar os boxes
comerciais, quanto à viabilidade técnico-econômica da proposta de atividade
comercial, com a finalidade de se prever tecnicamente as chances de sucesso,
incluindo-se a verificação da demanda de mercado, parâmetros de fixação do preço
de aluguel e, também, estudos que prevejam a recuperação do valor investido para
esse fim. Os custos dessas pesquisas e estudos poderiam ser custeados por uma
parceria entre iniciativa privada, entidades sem fins lucrativos e escolas envolvidas
em programas sociais como o SESI, SEBRAE etc. Dessa forma, o empreendimento
habitacional além de atender ao provimento de moradias dignas, contemplaria meios
para promover a inserção social dessa população e, por outro lado, subsidiaria parte
dos custos da estrutura condominial.
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A alternativa de desmembramento do piso térreo para a venda gera a entrada de
recursos somente no momento inicial do empreendimento, recomendando-se a sua
aplicação em materiais de melhor qualidade, cujo preço é maior, mas que
contribuem para menor custo operacional.
A estrutura administrativa de um condomínio de empreendimento com uso misto é
bem mais complexa que a de um puramente habitacional. Apenas a título de insumo
ou ponto de partida para a reflexão dos agentes promotores de HIS, sugere-se a
seguir uma modalidade de estrutura na qual o corpo eletivo do condomínio é
representado por três categorias de síndicos, eleitos em assembléia ordinária a se
realizar anualmente. O condomínio seria representado da seguinte forma:

Corpo eletivo do condomínio

•

1º Síndico e subsíndico geral, representantes de todo o condomínio;

•

2º Síndico e subsíndico representantes dos moradores residenciais;

•

3º Síndico e subsíndico, representantes dos lojistas.

•

4o Cinco membros de conselho eleitos entre moradores e lojistas.
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PROMOTOR
HABITACIONAL
GESTOR DO
PROGRAMA
Gestor Condominial

Síndico das
Lojas

Síndico
Geral

Síndico das
Moradias

CONSELHO
(5 membros)
O.N.G.
Habitacional/ Social
Organograma 1 – Sugestão de estrutura administrativa em HIS com uso misto
Fonte: Elaborado pelo autor

O organograma acima expõe como seria o relacionamento entre os representantes
dessa estrutura administrativa, onde a ONG teria acesso a todos os outros
elementos da escala hierárquica, pois seu papel é a de mediador dos problemas
gerais e pontuais, realizando uma ponte entre os interesses individuais e coletivos,
propondo soluções aos problemas levantados e se utilizando da assessoria técnica
do gestor condominial e dessa forma, buscar o equilíbrio da moradia digna uma
vez que essa é sua função estatutária.
A estrutura administrativa proposta não deverá ser vista com rigor, pois, qualquer
que seja a forma de se administrar, essa deverá ser bastante flexível, para se
adaptar aos ideários organizacionais peculiares e às vocações e limitações da
população a que se destina; e assim, se conseguir a participação dos moradores de
modo efetivo, e adquirir a legitimidade necessária para se manter a estrutura
condominial de uso misto.
As atividades propostas para ocupar o piso térreo seriam regulamentadas no
ESTATUTO DO CONDOMÍNIO e previstas em regimentos internos de conduta; os

102

contratos de locação elaborados passariam pela aprovação formal do condomínio e
esses,

necessitariam

de

prever

de

horários

principalmente

as

seguintes

estratégias

administrativas:

1. Restrições

e

de

atividades

comerciais

julgadas

incompatíveis com o condomínio;

2. Proibição de uso das unidades habitacionais para fins relacionados às
atividades comerciais, a serviços ou, ainda, a depósito de mercadorias;

3. Proibição de uso de atividades comerciais ilegais ou que não estejam
regularmente cadastradas pelos órgãos públicos para exercer suas
atividades, como pessoa jurídica ou física;

4. O locatário deverá apresentar relatório que exponha com clareza as
suas atividades comerciais, resíduos (lixo), horários de funcionamento
etc;

5. Prazos curtos para renovação do contrato de locação;

6. Prever em contrato o máximo de ocorrências relacionadas ao tipo de
atividade a que se destina;

7. O inquilino proponente deverá apresentar certidões negativas sem as
quais não poderá ter sua proposta apreciada pelo condomínio;

8. Submeter o contrato e o relatório de atividades à apreciação do
condomínio após ter sido analisada pela administradora nomeada para
averiguar a proposta e os documentos legais exigidos;
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9. O valor do aluguel será determinado pela área ocupada, pelo tipo de
atividade a ser desenvolvida e estudos realizados no entorno pela
administradora;

10. Quaisquer

irregularidades

encontradas

nos

contratos,

sejam

administradores, representantes do condomínio ou lojista, sujeitará o
envolvido às punições legais e contratuais previstas.

Além dessas, outras estratégias deverão ser criadas para não se correr o risco de se
instalarem inquilinos indesejados, que venham a causar problemas relacionados ao
meio habitacional, pois não serão admitidas qualquer ação ou conduta que
prejudique a atividade principal a que se destina o Programa Habitacional: moradia
digna.

Para mitigar os problemas passíveis de ocorrer em empreendimentos com uso
misto, propõe-se:

1. Quanto aos ruídos da área comercial, a prioridade de conforto será dada à
moradia e não às atividades lucrativas. Deverá ser estabelecido horário de
funcionamento restrito com previsões de multas pelo descumprimento e
proibidas algumas atividades comerciais incompatíveis com o conforto
ambiental das habitações;

2. Os problemas gerados pelo aumento na produção de lixo terão solução na
elaboração de processo de coleta, guarda e transporte do lixo, o que deverá
ser muito bem estudado na etapa de projeto de arquitetura, com uma especial
atenção voltada ao fluxo gerado pelos meios de transporte adotados;

3. O comércio ilegal deve ser evitado através da proibição prevista em cláusula
específica do contrato de locação, que deverá estabelecer multas e outras
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punições para essa prática. O cumprimento às cláusulas estipuladas deverá
ser fiscalizado e denunciado pelos moradores, pois serão considerados coresponsáveis;

4. Outro problema é a inadimplência do locatário, no entanto, esse é um risco
que faz parte de todo empreendimento.

Por isso, a seleção do locatário

deverá ser bastante criteriosa e o contrato de locação deverá ser bem
elaborado e prever o máximo de eventos relacionados à atividade comercial a
ser desenvolvida. O contrato deverá conter, ainda, um prazo bastante curto e,
se possível, ser atrelado a títulos protestáveis (cheques).

Os benefícios da implantação de habitação com uso misto nos moldes a que esse
trabalho sugere superariam os problemas gerados. Necessitará ainda de teste, em
projeto piloto. E esse deveria ocorrer de forma restrita, em pequena escala, e se
configurar de acordo com diretrizes provenientes de debates entre estudiosos do
assunto, técnicos, promotores habitacionais e, principalmente, junto aos moradores.
Finalmente, espera-se que outros estudos venham a se somar ao estudo em pauta,
para que se identifiquem problemas iminentes, peculiares a determinadas tipologias
e entorno urbano, e que não foram identificados nesse estudo, bem como as suas
soluções ou trabalhos preventivos. Assim, possibilitar soluções viáveis de melhorias
tanto nos empreendimentos existentes quanto nos futuros e, também, para
implementar programas habitacionais mais arrojados e menos vulneráveis ao
processo de depreciação tão comum em empreendimentos voltados ao público de
baixa renda.

Sugestões pontuais quanto ao Edifício Rizkallah Jorge:

1. Dados os problemas que se avolumam no Riskallah, é recomendável
que

CEF,

pelo

empreendimento,

avalie

a

possibilidade

de

desmembramento da matrícula de parte da área do térreo, visando a
venda a privados. O recurso resultante da venda reverteria em prol de
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melhorias ainda possíveis de execução e que concorram para a redução
do custo operacional. Eventual proposta neste sentido deverá ser
discutida com a população moradora visando obter o seu apoio.
Considerando que o empreendimento já está com sua área habitacional
concluída e com seus contratos assinados tal operação implicará em
renegociar os valores das unidades habitacionais, agora sem o peso do
térreo incidindo no valor da moradia. Uma operação trabalhosa, sem
dúvida, mas que pode gerar resultados muito positivos, podendo mesmo
se recuperar situação de adimplemento tanto nos contratos do PAR,
quando junto ao condomínio;
2. Administrar ampla campanha de conscientização quanto ao consumo de
água, luz e gás;
3. Estimular o pagamento dos valores de condomínio por meio de
descontos para aqueles que pagarem em dia;
4. Planejar a inserção de uma melhor estrutura administrativa que seja
mais participativa e que tenha autonomia para agilizar reparos e
manutenção;
5. Reavaliar sistema de iluminação dos corredores (as que estão em uso
são do tipo incandescente e ficam acesas mesmo durante o dia);
6. Instalar medidores independentes entre as unidades habitacionais;
7. Iluminar os corredores com sistema de acendimento por detector de
presença;
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Anexo A – Plantas
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Ed. Labor

Ed. Rizkallah
Jorge

REPÚBLICA

SÉ
Ed. Maria Paula

Ed. São Paulo

Figura 1 – Planta de localização de empreendimentos do PAR no Centro da Capital
Paulista.
Fonte: Equipe Reabilita (2007)
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•

Localização: Rua Rizkallah
Jorge, no.50, esquina com a
Avenida Prestes Maia

•

Edifício com 17 pavimentos,
além do térreo e subsolo.

•

Obras

de

reabilitação

concluídas em fevereiro de
2002.

•

167 unidades habitacionais.

•

Projeto: Helena Saia.

•

Localização:

Figura 2 – Ed. Rizkallah Jorge
Fonte Equipe Reabilita, SP (2007)

Rua

Maria

Paula, no. 171

•

Edifício com 12 pavimentos,
além do térreo e subsolo.

•

Obras

de

reabilitação

concluídas em dezembro de
2003.

•

75 unidades habitacionais.

•

Projeto: Assessoria Técnica
Fábrica Urbana

•

Figura 3 – Ed. Maria Paula
Fonte Equipe Reabilita, SP ( 2007)
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•

Localização: Rua Brigadeiro
Tobias, no. 298.

•

Edifício com 9 pavimentos,
além do térreo e subsolo.

•

Obras

de

concluídas

reabilitação

em

janeiro

de

2004

•

84 unidades habitacionais.

•

Projeto:

Integra

Assessoria

Técnica.

•

Figura 4 – Ed. Labor
Fonte Equipe Reabilita, SP (2007)

•

Localização:

Rua

São

Francisco S/N.

•

Edifício com 21 pavimentos,
destinados a habitação, e
térreo,

1º.

Pavimentos
futuras

2º.

E

3º.

destinados
instalações

equipamentos

a
de

comunitários

municipais.

•

Obras

de

reabilitação

concluídas em dezembro de
2006.

•

155 unidades habitacionais.

•

Projeto: Assessoria Técnica
Fábrica Urbana

Figura 5 – Ed. Hotel São Paulo
Fonte Equipe Reabilita, SP ( 2007)
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Área comercial incorporada
para uso ao condomínio

Figura 6 – Planta de arquitetura do Ed. Rizkallah Jorge - Pav. Térreo.
Fonte: Caixa Econômica Federal (2002b)
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ÁREA UTILIZADA COMO CENTRO DE
MEDIÇÕES E DEPÓSITO DE LIXO, onde antes
eram lojas comerciais

Figura 7 – Planta de arquitetura do Ed. Rizkallah Jorge - Pav. Térreo
Fonte: Caixa Econômica Federal (2002b)
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JANELA de U.H. interligada
com a LAVANDERIA
COLETIVA

Lavanderia em Local com
pouca iluminação e ventilação.

Figura 8 – Planta de arquitetura do Ed. Rizkallah Jorge - 1º. andar
Fonte: Caixa Econômica Federal (2002b)
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Área existente considerada
inabitável

Reservatórios de Água

Figura 9 – Planta de arquitetura do Ed. Rizkallah Jorge - Subsolo.
Fonte: Caixa Econômica Federal (2002b)
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Corredores escuros,
iluminados
artificialmente

Banheiro sem ventilação
ou iluminação natural

Unidade habitacional
implantada sem nenhuma
comunicação direta com
o exterior do edifício.

Unidade habitacional
com entrada de frente
para os elevadores.

Unidade habitacional
com entrada de frente
para os elevadores.

Figura 10 – Planta de arquitetura do Ed. Rizkallah Jorge - 1º. Andar.
Fonte: Caixa Econômica Federal (2002b)
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BWCs. Enclausurados sem
qualquer ventilação ou
iluminação natural

BWC. Enclausurado sem
qualquer ventilação ou
iluminação natural

Corredores escuros,
iluminados
artificialmente.

ESCADAS não são
totalmente enclausuradas.
Dessa forma não há rota de
fuga de incêndio bem
definida.

U.H. com entrada
principal de frente para as
escadas.

U.H. com entrada
principal de frente para os
elevadores.

U.H. com entrada
principal de frente para as
escadas.

BWC. Enclausurado sem
qualquer ventilação ou
iluminação natural

Figura 11 – Plantas de arquitetura do Ed. Rizkallah Jorge - 2º. Andar.
Fonte: Caixa Econômica Federal (2002b)
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BWCs. Enclausurados
sem qualquer ventilação
ou iluminação natural

Figura 12 – Planta de arquitetura do Ed. Rizkallah Jorge. 2º. Andar.
Fonte: Caixa Econômica Federal (2002b)

