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O início
O Centro Antigo de Salvador é uma área de 6,45 
km², que inclui em sua extensão territorial onze 
bairros da capital baiana. Esta área de Salvador 
corresponde a área contígua à de proteção 
rigorosa, sob o registro da Lei Municipal n° 
3.289/83. Por se tratar de uma área central com 
importante valor histórico, cultural e patrimonial 
da cidade, ao longo das últimas décadas, o Centro 
Antigo, CAS, se tornou cenário de intensas tensões 
e disputas protagonizadas pela atuação do Estado 
e empresas ligadas ao setor turístico e imobiliário, 
e pela resistência dos moradores e pequenos 
comerciantes locais.

Este processo de valorização imobiliária 
especulativa, somado a atuação desastrosa do 
Estado em sucessivas intervenções no sentido de 
“reabilitar” o CAS, resultou em um intenso 
processo de expulsão e periferização da população 
local, em sua maioria de baixa renda. Parte dessa 
população ainda resiste, lutando para permanecer. 
Frente a esse processo segregador, nós do NOME 
DO ESCRITORIO, tendo como principio o direito à 
c i d a d e  a m p l o  e  i r r e s t r i t o ,  
entendemos/defendemos que para manutenção 
da vida urbana, com toda sua rica dinâmica 
cotidiana, inerente aos centros das grandes 
cidades, faz-se necessário garantir a pluralidade 
social e econômica no espaço urbano. Desta 
forma, buscamos trabalhar com duas dessas 
comunidades de forma a potencializar a sua luta, 
na tentativa de ajudar a viabilizar a sua 
permanência: o Movimento nacional da população 
em situação de rua da Bahia e a Associação de 
amigos e moradores do Centro Histórico (AMACH).

AMACH

Mov. Pop. em 
Situação de Rua

A Associação de Moradores e Amigos do Centro 
Histórico de Salvador, foi formada em 1992 como 
forma de resistência aos processos de expulsão 
das famílias do CHS. Atualmente a associação 
possui sede e atua diretamente no auxílio aos 
moradores que ali permanecem. 

Fundado em 2010 e com sede no Centro Histórico 
de Salvador, o Movimento de População de Rua 
visa lutar pelos direitos que a eles são negados. 
São responsáveis por importantes processos na 
cidade e no Estado, a exemplo da recente 
aprovada Política Estadual para População em 
Situação de Rua.

O escritório
METODOLOGIA DO GRUPO
Princípio
A metodologia utilizada por nosso Escritório se 
baseia nos princípios da participação efetiva dos 
atores envolvidos, desde o diagnóstico, definição 
e consolidação de demandas, passando pela 
elaboração dos produtos, até o projeto final. 
Acreditamos no processo democrático de gestão 
e planejamento das cidades – no qual seus 
habitantes devem decidir onde e como intervir –, e 
tentamos potencializar essa lógica na escala local 
e em parceria com as comunidades que 
desenvolvemos os projetos. 

 

 
Atuação
O processo de parceria com as comunidades se 
deu, principalmente, através da aproximação dos 
Residentes em espaços de discussões, debates e 
projetos que envolviam os grupos do Centro 
Antigo de Salvador, de forma a identificação e 
conhecimento mútuo. Após estabelecidas as 
parcerias, nossa atuação se deu através de 
encontros e oficinas com as comunidades com o 
objetivo de produzir e identificar conjuntamente 
d iagnóst icos  e  demandas,  de forma a  
compatibilizá-las com o tempo e recursos 
disponíveis para todos.  

Por que ?

Localização
Sem escala

Áreas de atuação
Limite instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional - IPHAN,1984

Área de Proteção Rigorosa - APR
Lei Municipal 3.289/1983

Área Contígua à APR-Lei 3289/1983

ESCALA: 1/16000

Fonte: Reabilitação sustentável do centro Antigo de Salvador

Pontos notáveis
Zona de especial interesse social
ZEIS

Marcos e pontos nodais

ESCALA: 1/16000

Fonte: Reabilitação sustentável do 
centro Antigo de Salvador

População: - 8.255 hab
Área: 78,28 Ha ou 0,78Km²
Densidade: 105,4 hab./Ha
Domicílios Ocupados: 2.610 unid.

População: 2.883.682
População 2010 2.675.656
Área :  693,276 km²
Densidade (hab/km²):3.859,4

Salvador

Fonte: IBGE - Censo 2014 Fonte: Reabilitação sustentável do centro Antigo de Salvador

População - 22.718 hab.
Área - 196,48 Ha ou 1,96 km2
Densidade - 115,6 hab./Ha
Domic. Ocup. - 7.518 unid.

Quadra 28 - S
Centro histórico de Salvador
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O lugar

POP-RUA

Pró Cida / 
Cícero

Visita a sede da AMACH  com 
objetivo de aproximação ao 
grupo, identificação das 
demandas, possíveis projetos 
e terrenos

Reunião entre Defensoria 
Pública do Estado da Bahia, 
Movimento Nacional da 
População em Situação de 
Rua/Salvador e Residência, 
com objetivo de realizar o 
contato inicial, apresentar a 
Residência e identificar a 
demanda:  habitação de 
interesse social no Centro de 
Salvador;

Reunião entre Defensoria 
Pública do Estado da Bahia, 
Movimento Nacional da 
População em Situação de 
Rua/Salvador, CONDER e 
Residência com objetivo de 
identificar potenciais áreas 
para realização do projeto;

Visita ao Ponto de Cidadania 
na Praça Marechal Deodoro, 
c o m  M a r c e l a  S p a t h  
(terapeuta ocupacional – 
SCMBA) e Residência, com 
objetivo de conhecer o 
projeto, dialogar com os 
técnicos, imergir na realidade 
socioespacial.

Maria Lúcia

Encontros

E n c o n t r o s  c o m  
representantes e moradores, 
p a r a  a p r e s e n t a ç ã o  d a s  
demandas e  acervo de 
projetos;

V i s i t a  a o  C E A S  p a r a  
levantamento de referencial 
teórico e histórico da região;
E n c o n t r o  c o m  
representantes e moradores 
para visita aos terrenos na 7a 
Etapa com reconhecimento 
de possíveis áreas para 
projeto;

Visita ao Terreno 28-S;

Dinâmica «Como será nossa 
creche?»;
D i n â m i c a  « Q u e  c i d a d e  
q u e r e m o s ,  q u e  c i d a d e  
gostamos?»

Encontros

Terreno Terreno

Consolidação 
das demandas

Consolidação 
das demandas

DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Centro de Educação Infantil Habitação de Interesse Social

Aproximação com a comunidade

PERMANÊNCIA NO CENTRO

TAC Sétima Etapa - 2005

Quadra 28-S

Atuação dos residentes

Visita a sede do Movimento 
Nacional da População em 
Situação de Rua/Salvador, 
com objetivo de aproximação 
e identificação de possíveis 
demandas

TUTORES: 
ARQ. ANY IVO
ARQ. MARCOS QUEIROZ
ARQ. SÉRGIO EKERMAN
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Por que o 28-s?
 Proposta da AMACH na Quadra 28S sejam implantados equipamentos comunitários previstos 
no TAC, sendo propostos: escola oficina, creche e cozinha comunitária

 De acordo ao item 5 do TAC: o projeto de recuperação da 7ª Etapa do CHS será objeto de 
discussão com a comunidade, definindo-se os equipamentos coletivos e o programa de ação. 
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 Projeto de estacionamento como parte integrante do projeto de recuperação da 7ª etapa, pelo 
ERCAS – 3 níveis, 150 vagas; e espaço aberto para uso público no nível superior. 

 Presidência da CONDER e SEDUR endossam proposta apresentada pela AMACH, e citam 
pesquisa que mostra o nível de ociosidade das vagas no CHS apresentando: 32% durante o dia, e 81% 
durante a noite.20

0
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 A quadra 28-S ainda permanece sem uso formal, apresentando alto índice de degradação dos 
imóveis do entorno.

20
14  Considerando o atual momento da política urbana da cidade de Salvador, a qual aponta para o 

processo de repovoamento do Centro Antigo de Salvador mantendo a sua organicidade e dinâmica 
urbana, exigirá a atração e fixação desses futuros moradores. Para tanto, faz-se necessária a 
ocupação dos vazios, com equipamentos de interesse social.

«O Movimento da População de Rua de Salvador é um espaço no 
qual os moradores trazem suas demandas, problemas, 
expectativas, sonhos e esperanças. Os colaboradores do 
Movimento são moradores e ex-moradores de rua, que dedicam 
seu tempo e trabalho na luta pelos direitos e no cumprimento dos 
seus princípios, sem receber nenhum tipo de remuneração. 
Mensalmente, recebem uma cesta básica das Voluntárias Sociais 
do Estado da Bahia, organização que trabalha no apoio a ações de 
inclusão social, para alimentação do dia-a-dia, que não é 
suficiente para uma refeição diária.»

DATA: DEZ/2014

02/06

Áreas de grande concentração de 
Pessoas em Situação de Rua

TUTORES: 
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Escritório de assistência técnica

As demandas

Creche comunitária do centro histórico
Creche Comunitária da AMACH

A demanda de Creche comunitária surgiu em reunião com a 
AMACH, a qual defende a realização desse projeto como 
equipamento necessário para a permanência das famílias da 7° 
Etapa do Programa de Recuperação do Centro Histórico de 
Salvador. Atualmente o CHS não conta com nenhuma creche, 
sendo atendida pelo CEI da Santa Casa da Misericórdia e a creche 
do Desterro, ambas em Nazaré. 

4 Ø¥° ¨ P ercentual (%)

Fortaleza   282 285   44 021 15,6

Belo Horizonte   264 722   37 575 14,2

Recife   179 699   36 710 20,4

Rio de Janeiro   607 392   101 392 16,7

Salvador   293 990   53 747 18,3

São Paulo  1 248 387   138 989 11,1

Fortaleza   288 665   78 646 27,2

Belo Horizonte   248 220   60 982 24,6

Recife   166 176   53 557 32,2

Rio de Janeiro   621 436   172 389 27,7

Salvador   291 744   95 044 32,6

São Paulo  1 209 976   249 841 20,7

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991 e 2000. Nota: Domicílios particulares permanentes.

 � � 

2000

Crianças de 0 a 6 anos de idade, total e as que residem em domicílios com responsáveis mulheres,

segundo os municípios das capitais - 1991/2000

M unicí pio s das capitais

C rianças de 0 a 6 ano s de idade

T o tal
Em do micí lio s co m respo nsáveis mulheres

Fonte: Arquivo do grupo RAUE CAS Fonte: Arquivo do grupo RAUE CAS

Pontos de referência e escolas

Fonte: Arquivo do grupo RAUE CAS

Ponto de Cidadania

Sede do Movimento Pop. Rua

Restaurante Popular

Centro POP/Casa de Pernoite/Albergue

Proj. Levanta-te e Anda - Igreja da Trindade

Secretaria Municipal de Promoção Social

Legenda

Fonte: Dados do grupo RAUE CAS

A demanda de equipamentos coletivos no CAS é alta, e a 
relação de escolas e creches públicas existentes é baixíssima, e 
nota-se certa apatia da administração pública em cumprir o 
TAC. Assim, a necessidade de apoio técnico à AMACH para a 
produção dessa Creche Comunitária vem reforçar e empoderar 
a comunidade do Centro Histórico.

O por que?

De acordo com coletados pela Prefeitura Municipal de Salvador, 
através da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate 
à Pobreza (SEMPS) estima-se que em toda a cidade, atualmente, 
existam 3.500 pessoas vivendo em situação de rua.

A maioria encontra-se há mais de 05 anos dormindo na rua ou em 
albergue (35%)
A Cidade Baixa é a região com mais pessoas em situação de rua, 
seguida da área do Centro Antigo e o Centro da Cidade.
A SEMPS pretende consolidar ações não apenas voltadas para o 
acolhimento, mas que possam contribuir para a promoção e 
inclusão social da população atendida.

Habitação de interesse social
Movimento Pop. em Situação de Rua

Usos e funções Espaços livres e ruínas Hierarquia de vias

Fechado
Comercio / Serviço

Institucional
Habitação

Ruína
Estacionamento

Espaço livre
Via Local

Via Coletora I
Via Coletora II

Av. José Joaquim Seabra
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Fonte: Arquivo do grupo RAUE CAS Fonte: Arquivo do grupo RAUE CAS Fonte: Arquivo do grupo RAUE CAS

Quantos são...

Onde estão...

Por que a assessoria?
A demanda por um projeto de habitação de interesse social, que 
contemple todas as especificidades de um grupo como o da 
população de rua surgiu como um desafio para os Residentes. Em 
uma tentativa de levantamento de referenciais teóricos e 
projetuais, revelou a insuficiência de produção acerca do tema no 
Brasil, sendo localizada apenas uma experiência na cidade de 
Fortaleza. Desta forma, a produção de um projeto de habitação de 
interesse social voltado a população em situação de rua, 
contemplando todas as suas especificidades, visa atender não 
apenas com o atendimento de uma demanda real, mas também 
contribuir com a reflexão acerca do tema. 

28 - S
Centro histórico de Salvador

0 50 100

Escala 1/500
Terreno 28-S

Fonte: Arquivo do grupo RAUE CAS

atendimento a grupos em vulnerabilidade no CAS 
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Escritório de assistência técnica

Encontros com a Defensoria Pública do Estado e o Movimento de População em Situação de Rua

atendimento a grupos em vulnerabilidade no CAS

 A proposta tem como eixo principal a resistência e 
permanência da população do Centro Antigo de Salvador no 
bairro. Tendo isso como foco, buscou-se a aproximação com o 
Movimento da População em Situação de Rua. O primeiro 
encontro foi na sede do Movimento, na Rua São Francisco, 
Pelourinho, onde a líder, Maria Lúcia, onde foi apresentada a 
demanda por uma habitação que atendesse a população em 
situação de rua.

 No encontro seguinte, já na Defensoria Pública do Estado, 
no Canela, onde foi apresentado o projeto de habitação de 
interesse social para população em situação de rua em Fortaleza, 
Ceará.  O projeto, elaborado em parceria com o Estado e a 
Pastoral do Povo da Rua, tem como objetivoa implantação de 
um sistema de moradia que leve em conta a heterogeneidade do 
público e também a necessidade de envolvimento dos 
beneficiados desde a formulação até a entrega do 
empreendimento. Cada unidade possui sua entrada única, com 
cozinha, área de serviço e banheiro.  Serão 84 unidades 
habitacionais divididas em seis blocos com quatro pavimentos, 
sendo o térreo reservado para as unidades com famílias com 
mais de dois membros, e os três pavimentos superiores 
destinados às unidades individuais, com dois ou um único 
morador. Deste total, seis moradias são adaptadas para pessoas 
com deficiência. Para os espaços coletivos, a proposta reúne 
uma área de convivência, com bancos e local de lazer infantil, e 
um espaço de reunião e convívio comunitário, que ficam 
próximo ao bloco da administração. A administração, por sua 
vez, conta com três salas de apoio, bem como banheiros, copa e 
almoxarifado. O objetivo desta área é reservar espaço para 
atendimento de equipes multidisciplinares, com psicólogos, 
educadores sociais e outros profissionais.

Apresentado esse projeto, o próximo passo foi buscar um 
terreno em Salvador para o desenvolvimento do projeto 
arquitetônico.

Em Abril/Maio de 2014, o governo do Estado havia lançado quatro decretos, desapropriando imóveis na região do Centro Antigo, indo do 2 de Julho 
e rua Chile até o Santo Antônio Além do Carmo.  E confrontado com o Plano de Reabilitação Participativo do Centro Antigo de Salvador, que ao final 
de sua execução, em 2014, prevê a criação de um fundo imobiliário, vislumbrou-se a oportunidade de garantir um desses imóveis para o 
desenvolvimento da Habitação de Interesse Social pra População em Situação de Rua.

Um encontro entre a Defensoria, Movimento, residentes da RAU+E e CONDER/DIRCAS foi marcado para que fosse indicado um imóvel para o 
projeto.

Coube aos residentes, como preparação para a reunião, a marcação desses imóveis desapropriados no Google Earth, nas imagens a seguir.
Ao final do encontro com a Conder e a exposição dos mapas com os imóveis desapropriados, coube a eles a indicação de um imóvel ao fim do prazo 
de 30 dias, o que nunca ocorreu.

Ponto de Cidadania

Equipamentos para o atendimento a população 
em situação de rua visitados

Centro POP - Barroquinha

Parceria entre a Secretaria da Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos - SJCDH, a 
Comunidade Cidadania com Vida - COMVIDA, 
e o Centro de Estudos e Terapia do Abuso de 
Drogas - CETAD, o Ponto de Cidadania foi 
criado para atender a população em situação 
de rua. Um conteiner onde possui uma cabine 
com chuveiro, outra com vaso sanitário e pia 
e um espaço para os funcionários. Distribui 
kits de higiene pessoal e faz pequenos 
curativos. Dá encaminhamentos para retirada 
de documentos perdidos e questões de 
saúde. O Ponto de Cidadania também serve 
de apoio para outros projetos, como o Corra 
para o Abraço.  

O equipamento visitado foi o Centro POP da 
Barroquinha. Centro de Referência Especializado para 
População em Situação de Rua. Segundo o Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a 
unidade deve representar o espaço de referência para 
o convívio grupal, social e o desenvolvimento de 
relações de solidariedade, afetividade e respeito, mas 
na prática, não tem funcionado. Segundo a 
coordenadora do Centro, o local precisa urgentemente 
de reforma, pois algumas salas estão com goteiras e 
mofo. O refeitório, também destinado ao lazer e 
recreação, tem cobertura de telha de fibrocimento e 
perto de meio dia o calor se torna insuportável. Além 
do desconforto térmico, o passatempo usual é assistir 
à filmes de violência.
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Escritório de assistência técnica

Análise das edificações no entorno do terrenoDefinição do terreno, público alvo e programa 
arquitetônico

Referências de 
ações e projetos

Autonomia 
em foco

atendimento a grupos em vulnerabilidade no CAS

 Passaram-se o 30 dias e a Conder solicitou a prorrogação do prazo novamente. Enquanto isso, o grupo de 
residentes já estavam trabalhando com a AMACH no desenvolvimento da creche comunitária, na quadra 28-S. 
Surgiu, então, a ideias de trazer o equipamento do Movimento Pop Rua para o mesmo quarteirão. A primeira 
justificativa foi garantir mais uma entidade, a Defensoria Pública do Estado, na participação do projeto e assim 
aumentar as chances de viabilizar os dois projetos. A segunda razão para essa escolha do local é que, de acordo com 
a ZEIS do Centro Histórico, já estão previstas reformas nos edifícios abandonados no quarteirão para o uso como 
habitação de interesse social, financiados pelos programas PHIS e PROHABIT. Dessa forma, o projeto desenvolvido 
junto com o Movimento Pop Rua não alterava o que estava proposto.

 A proposta foi apresentada a todos os agentes envolvidos e aprovada. A partir desse momento, buscou-se a 
definição do público alvo e do programa.

O PÚBLICO ALVO

 Um dos objetivos que se tem com esse projeto é atender uma demanda que o programa habitacional Minha 
Casa Minha Vida não atende: população em situação de rua. Em encontro com Maria Lúcia, ela explicou quais são os 
passos para a saída de um individuo das ruas:

- Abordagem do assistente social e encaminhamento para Centro POP;
- No Centro POP, o indivíduo seria atendido e encaminhado ao CAPS AD ou outro equipamento para melhor 
acompanhamento;
- Depois seria encaminhado para a Casa de Passagem ou Albergue e lá seria avaliado e trabalhado para a reinserção 
social e profissional. 

 Ao fim dessa trajetória, o indivíduo estaria apto para morar em uma habitação formal. Entretanto, os 
equipamentos não funcionam da forma como deveria e todo esse processo se torna falho. Assim, o público alvo foi 
definido de forma que evite o contato de pessoas e famílias com as ruas e se torne mais difícil a retirada delas de lá. 

 O público alvo são:

- Pessoas em fase de transição, próximas de recber uma unidade do Minha Casa Minha Vida;
- Famílias que perderam suas moradias em deslizamentos de terra, por causa das chuvas ou ações do Estado;
- Pessoas com pequenos/leves transtornos mentais mas que possuem autonomia em suas vidas.

 Estima-se a duração da permanência no equipamento de 3 a 5 anos, sempre com acompanhamento e avaliação 
de assistentes sociais e psicólogos.

O PROGRAMA ARQUITETÔNICO

 Como programa, fica dividido assim:

- Áreas de apoio à saúde - espaços destinados ao acompanhamento dos usuários:
 - Consultório odontológico (será o primeiro equipamento para população em situação de rua com esse 
serviço);
 - Sala para psicólogo e profissionais de genero;
 - Sala para profissional responsável pela capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho;
 - Sala para assistente social coordenador do equipamento;
 - Sala de espera e sanitário.

- Áreas para a administração do equipamento:
 - Sede do Movimento Pop Rua, que será responsável pela administração do equipamento, bem como mediador 
de conflitos;
 - Loja para vender os materiais produzidos;
 - Copa, vestiários e DML.

- Áreas para o coletivo, para fortalecer o convívio:
 - Estacionamento para carrinhos de coleta de materiais recicláveis;
 - Armazenamento e oficina;
 - Pátio interno para recreação;
 - Espaço multiuso.

Hotel na região central de SP, 
gerido por uma entidade 
conveniada à administração 
municipal, mas com mais 
autonomia dos moradores.

O Projeto “Levanta-te e anda” é 
um Centro de Convivência 
Diurno para a população em 
situação de rua, vitimadas pela 
total exclusão objetivando o 
desenvolvimento de 
habilidades, o resgate da 
dignidade da pessoa humana e a 
cidadania.

Análise feita por se tratar de uma intervenção em pré existência. As fotos de 1 a 3 compreendem 
o trecho da rua São Francisco, que possui casas com fachadas repletas de adorno (1) e casas com 
recuo e sem adorno (2).  As fotos 4, 5 e 6  são da rua 28 de Setembro, com algumas casas já 
reformadas e outras em estado de arruinamento. A rua Saldanha da Gama compreende as fotos 
7, 8 e 9. A foto 8 ilustra bem o vazio que a edificação antes existente deixou. Esse é o terreno para 
o projeto. As fotos 1o, 11 e 12 ilustram a Ladeira da Praça.

Abrigo para famílias ou pessoas 
sozinhas em situação de rua que 
já possuem renda e estão 
próximas da autonomia plena. 
As famílias foram enviadas a 
dois hotéis na região central. 
Destaca-se o nível de 
acabamento dos quartos e 
sanitários

MCMV financia 
reforma de edifício 
no Centro para 
Unificação das 
Lutas de Cortiço
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Escritório de assistência técnica

O projeto Habitação de Interesse Social 
para População em Situação de Rua

Referência projetual

atendimento a grupos em vulnerabilidade no CAS

IMPLANTAÇÃO

 Afastado 1,5m do lado esquerdo e 1,70 do lado direito (pois o edifício vizinho possui 
aberturas para esse lado), o HIS POP RUA está implantado na cota 53.00 acima do nível do 
mar. Tem-se acesso pela portaria de controle, administrado pelo Movimento. Ao entrar na 
edificação, está a sala de espera e as demais salas da área de saúde. A circulação leva ao 
pátio interno de convívio e recreação, ao espaço multiuso, a unidade de 2 quartos adaptada 
para PNE e ao subsolo. Também está localizado no térreo a sede do Movimento, com um 
acesso independente e um acesso ao pátio interno e a loja, que também possui ligação com 
o pátio interno. Após a loja, está a casa de lixo e casa de gás. No lado esquerdo há uma 
acesso destinado aos moradores que estiverem com o carrinho de coleta de materiais 
recicláveis, que leva através de uma rampa ao estacionamento de carrinhos e subsolo.

SUBSOLO

 No subsolo está localizado a oficina, o depósito para armazenamento dos materiais 
recicláveis, além de vestiários e copa para os funcionarios.

PAVIMENTO TIPO

 No total são 19 unidades habitacionais, incluindo a unidade no térreo, sendo 7 com 
dois quartos e 12 com um quarto. Todas as unidades possuem varanda, cozinha, área de 
serviço e banheiro individuais e todos os cômodos com iluminação e ventilação natural. 

COBERTURA

 O telhado é dividido em duas águas, com calha no fim e tubo de queda embutido na 
alvenaria. Foi utilizado telha cerâmica tipo capa canal.

CONJUNTO HABITACIONAL BOX HOUSE - SÃO PAULO/SP - ARQ. YURI VITAL
 O Conjunto Habitacional Box House se destaca por ser uma iniciativa de projeto de 
habitação social que alia baixo custo de produção à preocupação estética. Destinado à 
população com renda entre 3 e 6 salários mínimos, este condomínio de casas com unidades 
em torno de 50 m², localizado no bairro de Brasilândia na região norte de São Paulo, mostra 
que a habitação popular pode ser viabilizada com um bom projeto arquitetônico, e que 
soluções criativas contribuirão para um resultado ainda mais econômico que os padrões de 
construção tradicionais.

Fotos: Fran Parente, em “Soluções para Cidades, da ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland

Térreo

Layout unidade 2 quartos

Seção Transversal

Layout unidade 1 quarto

Pavimento tipo

Cobertura
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Escritório de assistência técnica

Estrutura e Materiais

atendimento a grupos em vulnerabilidade no CAS

ESTRUTURA

 O projeto tem como meta utilizar 
materiais simples (assim como o programa 
Minha Casa Minha Vida) e obter um 
resultado de qualidade. Para tanto, o 
edifício será em alvenaria estrutural e laje 
treliçada valterrana, com vãos de 5,36 
metros. Dentro desse vão, as divisórias 
internas não possuem papel estrutural. 

MATERIAIS

 Todos as unidades possuem 
acabamento similar ao PMCMV. As áreas 
molhadas serão revestidas com cerâmica 
no piso em nas paredes. Os demais 
ambientes serão entregues com parede 
emassada e contrapiso nivelado.

 As esquadrias serão em alumínio 
anodizado natural. Pensando na 
ventilação, a esquadria dos quartos foi 
dividida em dois trechos de comprimentos 
diferentes, sendo a folha maior em vidro e 
de abrir e a folha menor em veneziana fixa. 
A porta da varanda também é em 
veneziana e o sistema de abertura tipo 
camarão. As esquadrias voltadas para o 
pátio interno possuem peitoril h: 2,20m e 
são em veneziana.

Simulação do edifício na situação atual

Implantação ao lado do edifício a ser reformado pelo PHIS/PROHABIT

Perspectiva do edifício
Perspectiva do edifício

Simulação das cores usadas nas varandas pelos moradores

Perspectiva do edifício

Simulação do edifício implantado


