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CASA PRÓPRIA NO SISTEMA HABITACIONAL SOCIAL BRASILEIRO: 

DIREITO À MORADIA OU DIREITO À CIDADE 

 

Louise Garcia Soares 

RESUMO 

 

O suprimento da habitação social brasileira ganhou força a partir de 1930, no período 

nacional-desenvolvimentista do governo populista de Getúlio Vargas. Desde então, diversos 

organismos se dedicaram à construção de unidades habitacionais populares em grande escala, 

como é exemplo dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), Fundação da Casa Popular 

(FCP), Banco Nacional da Habitação (BNH), até chegar no atual Programa Minha Casa 

Minha Vida (PMCMV). Contudo, à medida em que os organismos/programas entraram em 

crise, foram sendo substituídos por sucessores com características muito semelhantes, 

principalmente em relação à forma de provimento das unidades, que prioriza a aquisição da 

casa própria – com exceção dos IAPs, que previam também a locação dos imóveis. A maior 

parte dos conjuntos habitacionais sociais construídos até então são implantados nos 

perímetros urbanos, sem infraestrutura e equipamentos adequados em seu entorno, atendendo 

aos beneficiados somente no quesito moradia, negando-lhes o direito à cidade. A necessidade 

emergencial de propor modelos habitacionais que garantam a todos o acesso à cidade é o que 

impulsiona a pesquisa desse artigo, que tem como objetivo apresentar e discutir a Locação 

Social como uma alternativa de provimento habitacional oposta ao modelo hegemônico da 

casa própria. Esse programa, que é previsto pelo Plano Nacional de Habitação (PNH) do 

Ministério das Cidades, obtém sucesso nos EUA, em países da Europa e, desde 2002, vem 

sendo implantado na cidade de São Paulo. 

 

Palavras-chave: Casa própria. Habitação social brasileira. Locação social. 

 

OWN HOME IN THE BRAZILIAN SOCIAL HOUSING SYSTEM: 

RIGHT TO HOUSING OR RIGHT TO CITY 

 

ABSTRACT 

 
The supply of Brazilian social housing gained strength from 1930, during the national-developmental 

period of the populist government of Getúlio Vargas. Since then, several organizations have dedicated 

themselves to the construction of popular housing units on a large scale, such as the Institutes of 

Retirement and Pensions (IAPs), Fundação da Casa Popular (FCP), National Housing Bank (BNH), 

until reaching the current Minha Casa Minha Vida Program (PMCMV). However, as the organizations 

/ programs went into crisis, they were replaced by successors with very similar characteristics, mainly 

in relation to the provision of units, which prioritizes the acquisition of home ownership - with the 

exception of IAPs, which also provided for the lease of the properties. Most of the social housing 

complexes built up to that point are implanted in urban perimeters, without adequate infrastructure and 

equipment in their surroundings, serving the beneficiaries only in terms of housing, denying them the 

right to the city. The emergency need to propose housing models that guarantee everyone access to the 

city is what drives the research in this article, which aims to present and discuss Social Leasing as an 

alternative for housing provision opposite to the hegemonic model of home ownership. This program, 

which is provided for by the National Housing Plan (PNH) of the Ministry of Cities, is successful in 

the USA, in European countries and, since 2002, has been implemented in the city of São Paulo. 

 

Keywords: Own home. Brasilian social housing. Social rental. 

 



4 

 

INTRODUÇÃO 

 

O modelo habitacional da casa própria ganhou prioridade a partir da década de 1930, 

quando surgiram novas discussões sobre a questão da moradia saindo do âmbito da questão 

sanitária, que foi deixada em segundo plano. Essas discussões vinham ao encontro do projeto 

político vigente no período, em que a habitação deveria ser vista como uma condição básica, 

um elemento de destaque na formação ideológica, política e moral do trabalhador, e um fator 

muito importante na economia como estratégia de industrialização do Brasil (BONDUKI, 

2011, p.73). 

 O entusiasmo na discussão sobre o tema influenciou e incentivou diversos eventos 

envolvendo equipes multidisciplinares, motivados por uma crise habitacional e, portanto, de 

uma reivindicação por alternativas ao modo de morar da classe operária, que era basicamente 

o cortiço. A partir disso, “a preferência pela casa própria manifesta-se na maioria dos 

discursos sobre moradia popular” e, de fato, todas as instituições e programas criados em 

sequência buscaram a viabilização do acesso à propriedade como solução para o problema da 

habitação (BONDUKI, 2011, p. 82). 

Investigar as raízes da “cultura” da propriedade individual no estudo das políticas 

públicas habitacionais ao longo da história permite colocar em pauta formas alternativas de 

provimento habitacional, como a locação social, que atende à dinâmica familiar e 

empregatícia, e também ao déficit de modo mais eficiente e rápido, em unidades bem 

localizadas no meio urbano, garantindo o direito à cidade às famílias beneficiadas. 

 Para o desenvolvimento e produção desse artigo, a metodologia adotada se apoia em 

uma pesquisa qualitativa e exploratória a partir do estudo das principais políticas 

habitacionais brasileiras, na tentativa da construção de uma linha cronológica desde os 

Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) até chegar no programa vigente atualmente 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com foco nas modalidades de provisão 

habitacional, especialmente quanto aos incentivos à propriedade privada. A análise permite 

avaliar as formas de provimento habitacional previstas no atual Plano Nacional de Habitação 

e a discussão acerca da Locação Social como alternativa à crise habitacional brasileira. A fim 

de enriquecer o debate, propõe-se um comparativo entre as políticas públicas praticadas na 

cidade de São Paulo, na Inglaterra e na França, onde a opção da Locação Social já é adotada. 
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1. Ideal da casa própria: políticas habitacionais entre 1930 e 2010. O que estava 

acontecendo em 1930? 

Até a década de 1930, o modelo habitacional que mais atendia à população de baixa 

renda – e até mesmo de classe média – em meio aos centros urbanos brasileiros era a locação. 

Isso foi consequência tanto de uma herança do Brasil Colônia, período de grande 

desigualdade e segregação entre o povo e os ricos proprietários, quanto da falta de 

preocupação por parte do Estado de prover subsídios ou linhas de financiamento para os 

trabalhadores. 

Com a ascensão do Estado Novo, a partir de 1930, a busca por um discurso que 

facilitasse o acesso à propriedade para o proletariado foi uma solução para garantir segurança 

ao regime político instaurado. Além disso, o governo, por meio da casa própria, tinha relação 

com o “papel da família”, que deveria “reproduzir a ordem e a moral”, ao contrário do cortiço 

e moradias coletivas que corrompiam a família com tentações e criminalidade. (BONDUKI, 

2011, p. 84) 

Em consequência disso, além da propriedade ser considerada na época algo essencial 

para o trabalhador, o influenciaria a reproduzir o comportamento da elite e também 

simbolizava que a sociedade, sobretudo o governo, estavam valorizando o trabalho e 

mostrando que ele resulta em riqueza. Para que isso se tornasse algo concreto e um desejo por 

parte dos trabalhadores, era necessário que eles fossem convencidos, como mostra Bonduki 

(2011, p. 87), a “abandonar soluções habitacionais já consolidadas e partir, sem medir 

sacrifícios, para uma nova aventura de morar”. 

Essa discussão, tornando-se uma obstinação, gerou oportunidade para que os Institutos 

de Aposentadoria e Pensões (IAPs), recém-criados com objetivo de prover benefícios 

previdenciários aos trabalhadores de cada categoria profissional, listassem a questão da 

moradia como um de seus objetivos.  

 

1.2. 1930 - 1964 Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) e Fundação da Casa 

Popular (FCP) 

 Os IAPs foram os primeiros departamentos públicos brasileiros que se dedicaram à 

produção da habitação, porém esse não era a princípio seu objetivo principal, colocando em 

dúvida a produção habitacional e o caráter social, gerando ambiguidade, conforme apresenta 

Bonduki (2011, p. 101)): 
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Assim, a habitação sempre apareceu de maneira ambígua entre as 

finalidades dos IAPs: ora como objetivo importante, ligado à ideia da 

seguridade social plena, ora como mero instrumento de capitalização 

dos recursos captados e, portanto, desprovido de fins sociais. Essa 

ambiguidade presente durante o período populista, [...] tornou-se um 

entrave à formulação de uma política consistente de habitação social.  

 

 

 A pressão criada pela classe dos trabalhadores para que houvesse um foco maior nas 

políticas habitacionais, levaram o governo a lançar um decreto, em 19371, com requisitos para 

o exercício dos IAPs no plano da habitação. Esse decreto marcou o real início da produção 

habitacional pelos institutos e também o surgimento de políticas de habitação social no Brasil. 

 Diante disso, o IAPI – umas das subdivisões dos institutos –, que era voltado à classe 

dos industriários, pautou normas baseadas em três planos, que aos poucos foram sendo 

aderidas pelos outros institutos pertencentes aos IAPs. Conforme lista Bonduki (2011, p. 104), 

os planos funcionavam da seguinte forma: 

 

1) Plano A: locação ou venda de unidade habitacionais em conjuntos 

residenciais adquiridos ou construídos pelos institutos, como o objetivo 

de proporcionar aos associados moradia digna, sem prejuízo da 

remuneração mínima do capital investido. 

2) Plano B: financiamento aos associados para aquisição da moradia ou 

construção em terreno próprio. 

3) Plano C: empréstimos hipotecários feitos a qualquer pessoa física ou 

jurídica, bem como outras operações imobiliárias que o instituto 

julgasse conveniente, no sentido de obter uma constante e mais elevada 

remuneração de suas reservas. 

 

 Analisando os planos, percebe-se a princípio que o Plano A, teoricamente, é o que 

possui caráter social para atender a famílias de baixa renda e até se contradiz com a discussão 

da época por ter como foco a produção de unidades para a locação. O modelo adotado, no 

entanto, visa apenas a questão financeira, ou seja, a preservação do patrimônio e dos recursos 

dos institutos. Consequentemente, os valores requeridos eram cobrados pelo valor de 

mercado, dificultando o acesso a pessoas de baixa renda. O provimento habitacional em todos 

os três planos, propiciou o crescimento de construtoras e incorporações imobiliárias devido à 

                                                           
1 BRASIL. Decreto n° 1.749, de 28 de junho de 1937. Aprova novo regulamento para a aquisição de prédios 

destinados à moradia dos associados e à sede dos Institutos e Caixas de Aposentadorias e Pensões. Diário 

Oficial da União, Rio de Janeiro, RJ, 28 jun. 1937. 
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verticalização de grandes conjuntos multifamiliares e também intensificou a especulação 

imobiliária. 

  De acordo com Bonduki (2011, p. 109), as informações disponíveis em relação à 

produção por faixa de renda não são confiáveis, portanto, há muitos indícios de que famílias 

de renda média e alta foram as mais beneficiadas, até mesmo pelo plano A, enquanto os não-

assalariados foram excluídos por não serem associados a nenhum dos institutos. 

 Embora houvesse essa ambiguidade em relação ao cunho social dos IAPs e por atuar 

de forma secundária no ramo da habitação, atingindo uma pequena parte de seus associados 

(AZEVEDO, 1988, p. 108), foi a partir desses institutos que a discussão sobre habitação 

social ganhou força em um âmbito multidisciplinar. A criação de estruturas que focaram em 

projetos arquitetônicos baseados nos princípios do movimento moderno, a quantidade 

produzida, as alterações de parâmetros urbanísticos e a experimentação de novas técnicas 

construtivas e materiais (BRUNA, 2010, p. 167), resultaram em produções com qualidade 

arquitetônica e urbanísticas muito significativas. 

 A qualidade dos conjuntos habitacionais dos Institutos é resultado da associação 

planejada das habitações a serviços e infraestrutura de educação, esporte e lazer, como forma 

de atribuir dignidade aos beneficiados, assim como previa o modelo de desenvolvimento 

nacional do Estado (BRUNA, 2010, p. 150). O conjunto Residencial Rua Japurá, de produção 

do IAPI em São Paulo, é um dos exemplos de boa localização na malha urbana por estar 

inserido na área central da cidade, e essa proximidade com equipamentos de mobilidade 

urbana é um dos fatores mais importantes que garantem o acesso à cidade toda. 

 

 

Fonte: https://chc.fau.usp.br/japura.html. Acesso em: 15 jul. 20. 

https://chc.fau.usp.br/japura.html
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 Em meio à produção dos IAPs, foi criada em 1946 a Fundação da Casa Popular (FCP) 

com finalidade de construir exclusivamente casas populares para famílias de baixa renda, o 

que garantiu também um suporte social ao Estado através do discurso da casa própria 

(AZEVEDO, 1988, p. 108), assim como pretendia o governo Vargas. 

 A atuação da FCP tinha como objetivo baratear a produção das unidades habitacionais 

e subsidiar a construção por meio de terrenos doados, baixas taxas de juro e longo prazo das 

parcelas do financiamento como forma de estender o acesso à classe específica de baixa 

renda. Além disso, a fundação não só previa o financiamento das casas, mas também serviços 

de infraestrutura e saneamento básico. 

 Embora a Fundação tivesse boas intenções em suas operações, uma série de conflitos 

culminaram em um completo fracasso. Seu propósito era possuir autonomia, contudo, 

começou a depender de recursos federais e, concomitantemente, da boa vontade dos 

governantes, resultando em uma baixa produção quantitativa. Ademais, as regras de seleção 

das famílias atendidas foram distorcidas: o que deveria privilegiar famílias numerosas de 

trabalhadores, passou a favorecer quem tinha apadrinhamento político. 

 Mediante à diversas tentativas de reforma sem sucesso, a FCP foi considerada como 

irreparável em 1964, com o início do governo militar. A extinção da FCP não foi resultado 

apenas da crise sofrida, mas principalmente por ser uma instituição do governo anterior.  

 

1.3. 1964 – 2010 Banco Nacional da Habitação (BNH) e Programa Minha Casa Minha 

Vida (PMCMV) 

 Com a extinção da Fundação da Casa Popular em 1964, o governo autoritário tratou de 

criar, sem demora, outra instituição para tratar do assunto da habitação social: o Banco 

Nacional da Habitação, fundado no mesmo ano. O BNH, que foi apresentado na época como 

um órgão novo e sem nenhuma ligação com o passado, na verdade, carregava muitas 

influências da FCP e dos IAPs quanto ao projeto político que os fundamentava. 

 Assim como anteriormente, um dos objetivos principais da instituição era que o 

desempenho na produção das unidades resultasse no apoio de grupos sociais ao regime militar 

em ascensão, tendo como meio de provimento a propriedade individual na busca de um 

comportamento defensor da ordem por parte do trabalhador (AZEVEDO, 1988, p. 109). 

 Embora o BNH quando comparado à FCP tenha atingido resultados melhores em 

relação à quantidade produzida e retorno dos investimentos, os resultados concernentes ao 

alcance social não foram satisfatórios. Isso se intensificou com a política de arrocho salarial, 

que aumentou o nível de inadimplência e, consequentemente, causou uma redução de 
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investimentos do instituto para a classe de baixa renda e ampliou as aplicações para famílias 

de classe média a alta a fim de garantir o retorno de recursos. Desse modo, após o fim da 

ditadura militar e a crise instalada no sistema do BNH, muitas discussões e sugestões vieram 

em pauta para decidir o futuro da instituição, e devido à dificuldade e opiniões divergentes, o 

Estado decidiu por extinguir o BNH em 1986. 

 Com a necessidade de apresentar uma solução imediata por parte do governo, as 

antigas atividades do BNH foram, sem um planejamento adequado, encarregadas à Caixa 

Econômica Federal. A Caixa, mesmo sendo uma empresa pública, ainda assim é uma 

instituição financeira que busca retorno de recursos e equilíbrio financeiro e, assim como 

aconteceu com os IAPs, não tem a habitação social como um objeto de estudo, análise e 

objetivo principal. 

 O período entre o fim do BNH até 2009, foi marcado por grande instabilidade da 

política habitacional, que “levaram vários municípios e alguns estados a assumirem, por conta 

própria, iniciativas no campo da habitação social” (CARDOSO, 2013, p. 23). Em meio a 

essas novas tentativas, a insuficiência e a escassez de recursos resultaram em um estímulo à 

criação de favelas. 

 Em 2002, com a eleição do presidente Lula, a política habitacional voltou a ser 

discutida. A criação do Ministério das Cidades foi o ponto de partida para colocar em prática 

os planos do presidente. No entanto, em meio à crise, a ausência de recursos para implementar 

as políticas habitacionais limita o exercício do Ministério em seu início. Apesar disso, o país 

não demorou para obter certo crescimento econômico que viabilizou a retomada e o 

desenvolvimento da política habitacional. Em 2009, o governo apresenta o Programa Minha 

Casa Minha Vida (PMCMV), associado ainda à Caixa Econômica Federal (CEF), com 

objetivo de atender a famílias com renda de até 10 salários mínimos, subsidiando 

proporcionalmente à renda (CARDOSO, 2013, p. 28). 

  A inspiração para a elaboração do programa veio de experiências do Chile e México, 

países onde as empresas da construção civil são fator principal para seu funcionamento, 

resultando, desse modo, em um impulso para a economia e combate à crise locais.  

Igualmente, o PMCMV foi encarado com muito êxito por esse setor no Brasil, mesmo com a 

ocorrência de alguns paradoxos em relação a determinados objetivos do programa, que 

esbarram justamente nas incorporadoras da construção. 
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Uma primeira contradição ocorre entre os objetivos de combater a 

crise, estimulando a economia, e os objetivos de combater o déficit 

habitacional; uma segunda, decorrente do privilégio concedido ao setor 

privado como agente fundamental para efetivar a produção 

habitacional, deixando de lado, ou em segundo plano, outras 

alternativas de produção baseadas na produção pública ou na 

autogestão, coletiva ou individual. (CARDOSO, 2013, p. 44-43) 

 

 Assim como os outros programas apresentados, o PMCMV também tem como foco o 

provimento habitacional por meio da casa própria, repetindo o que acontecera anteriormente. 

Um outro fator importante a ser destacado é a falta de regulamentação concernente ao uso do 

solo, que resultou em construções de conjuntos nas franjas da cidade devido à especulação 

imobiliária, favorecendo o processo de crescimento urbano horizontal sem a falta de 

infraestrutura adequada. Outra característica que impulsiona a implantação das unidades em 

áreas periféricas é a priorização do barateamento das unidades, que leva à busca de terrenos 

com custo mais baixo garantindo uma margem de lucro maior às incorporadoras em 

detrimento do direito à cidade para os futuros beneficiados. 

 

 

Fonte: https://www.saoluis.ma.gov.br/projetos.asp?id_projeto=26. Acesso em: 15 jul. 20. 

 

 Conforme apresenta Cardoso (2013, p.59), a maior preocupação em relação ao 

programa é sobre a quantidade produzida. Estar sob comando de uma instituição financeira, 

impossibilita que sejam tomadas medidas de controle de qualidade das unidades, o que torna 

o investimento de baixo risco, porém os resultados gerados são tradicionais, padronizados e 

com baixa qualidade arquitetônica e urbanística. 

 É considerável que, no quesito quantitativo, o PMCMV atendeu de forma satisfatória 

às famílias de baixa renda, principalmente nas capitais brasileiras, e também são inegáveis a 

https://www.saoluis.ma.gov.br/projetos.asp?id_projeto=26
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facilidade e a rapidez que a Caixa Econômica operou para a produção das unidades. O 

programa segue operando, por mais de 10 anos, com os mesmos princípios, características e, 

até mesmo, contradições, e após tanto tempo de operação, a defasagem já é uma realidade. A 

necessidade da reformulação da proposta também vem ao encontro da priorização da casa 

própria, que permanece e já se tornou uma cultura do brasileiro desde 1930. 

 

1.4. Quais são as conclusões sobre a comparação entre os programas e o governo?  

Os principais programas brasileiros voltados à habitação de interesse social tiveram e 

têm como foco, desde 1930, o provimento através do modelo da casa própria. Entretanto, 

adotar esse modelo como única alternativa não é efetivo para suprir o déficit, tornando 

evidente que trabalhar com um conjunto de estratégias torna-se mais eficaz. 

De acordo com Azevedo (1988, p. 113), as fases em que houveram mais investimentos 

na habitação social foi quando o Estado procurava aumentar sua popularidade e aceitação, 

principalmente nos governos populista e militar. E o argumento utilizado para estabelecer a 

casa própria como modelo hegemônico, é que seria um “progresso material”, fruto da 

valorização do trabalho (BONDUKI, 2011, p. 84). 

A propriedade privada não é ao todo negativa, pois conseguiu atender de forma 

quantitativa de modo eficiente, principalmente o BNH e PMCMV. No entanto, essa eficiência 

acontece muitas vezes apenas no âmbito teórico, porque na prática muitas famílias de baixa 

renda revenderam as unidades para compradores com renda mais alta (AZEVEDO, 1988, p. 

114), que não se encaixam no grupo ao qual foram destinadas. 

Além disso, o quesito qualidade arquitetônica e urbanística só pode ser vinculado aos 

IAPs, que embora não tenham alcançado um papel social tão eficaz, apresentaram unidades 

com qualidade muito significativa devido à criação de seções especializadas com equipes de 

arquitetos e engenheiros que estavam por trás do planejamento dos conjuntos. A produção do 

BNH e do PMCMV, por outro lado, é caracterizada pela padronização e péssima qualidade 

arquitetônica e urbanística, resultando, principalmente na negação do direito à cidade e na 

segregação urbana, através da implantação de conjuntos em áreas periféricas da cidade. 

Portanto, as políticas habitacionais brasileiras não tiveram como meta estruturadora 

dos programas o cunho social do déficit habitacional. Encarar o déficit apenas como números 

e colocar em primeiro lugar projetos políticos para popularizar o governo e impulsionar a 

economia não garante a eficiência da política habitacional, assim como a adoção de um único 

modelo para o provimento das unidades também não é viável. Por isso, a criação ou 
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adequação de programas que englobem outras alternativas de provimento habitacional, além 

do modelo da casa própria, é uma urgência em relação à política de habitação do Brasil. 

 

 

2. Soluções e alternativas em oposição ao modelo da casa própria. O que é apresentado 

no Plano Nacional de Habitação brasileiro? 

 Com o lançamento Plano Nacional de Habitação (PNH), elaborado pelo Ministério das 

Cidades em 2009, propostas e metas de longo prazo foram elaboradas para suprir a demanda 

por habitação até o ano de 2023. O objetivo precípuo do pacto é traçar estratégias para 

enfrentar questões habitacionais e urbanas, aliando o problema social com o desenvolvimento 

econômico do país (PNH, 2009). 

 Foi previsto no PNH que estados e municípios pré-determinados desenvolvessem 

gestões autônomas dos recursos federais e dos subsídios a fim de descentralizar a atuação do 

governo com a criação de secretarias, programas, projetos e ações especialmente para HIS que 

implementem políticas públicas para efetivar a produção social. 

 Faz parte da proposta a inclusão de outras formas de provimento habitacional, como o 

arrendamento, locação social, autogestão, regularização fundiária, promoção de unidades em 

áreas centrais e aquisição de unidades já existentes, além da construção e adequações de 

residências próprias por meio de financiamentos do PMCMV. 

Os programas que visam o arrendamento, a promoção de unidades em áreas centrais 

da cidade e a aquisição de unidades existentes, não abrangem as faixas de baixa renda, sendo 

ineficientes para combater o déficit na habitação social. Em contrapartida, as outras opções 

têm como foco o atendimento de famílias com renda menor ou igual a 3 salários mínimos. 

O objetivo do programa de autogestão é promover linhas de financiamento para que 

entidades privadas e sem fins lucrativos possam gerenciar a construção, aliados a agentes de 

assistência técnica, de empreendimentos individuais ou coletivos e cooperativos. Além de 

atender ao grupo de baixa renda, esse programa permite que famílias de renda média também 

sejam atendidas. A aquisição de unidades no modelo da casa própria, por outro lado, além de 

atender a uma faixa de renda bem extensa, concede subsídios compatíveis à renda das famílias 

atendidas, de faixa baixa à média. 

Um dos modelos com características mais inéditas, quando comparado aos modelos já 

adotados no Brasil, é a locação social. O objetivo dessa ação é subsidiar o aluguel em áreas 

centrais de municípios que integram regiões metropolitanas e municípios com mais de 100 

mil habitantes. Essa alternativa possui alta eficiência por dois fatores: a possibilidade de troca 
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de unidades e o atendimento às famílias em vulnerabilidade que não podem se responsabilizar 

por um financiamento para obtenção da propriedade privada. Conforme descrito no PNH, as 

taxas de subsídios são calculadas de acordo com o rendimento do grupo atendido. 

 

2.2. Como a locação social funciona e como vem sendo aplicada no Brasil após o PNH? 

 Embora a locação social seja prevista como modalidade de provimento habitacional 

pelo PNH, sua aplicação em políticas públicas dos municípios brasileiros ainda não está 

consolidada. Entre os municípios em que é permissível a aplicação desse modelo da locação, 

São Paulo é o que tem aplicado de modo mais palpável. 

 A capital mais populosa do país é uma das cidades com maior demanda por habitação 

voltada para setores de baixa e baixíssima renda. O trabalho informal exercido pela maior 

parte dessa classe dificulta o acesso à propriedade mesmo com a implantação do PMCMV, 

que garante altas taxas de subsídios, principalmente pelo fato de o local de implantação das 

unidades ser distante do centro da cidade, onde se concentra o trabalho dessa parcela da 

população. Consequentemente, a dificuldade de acesso à moradia digna estimula ocupações 

em favelas, cortiços e até mesmo a situação de rua. De acordo com Gatti (2015, p. 231), 

alternativas ao modelo da propriedade são necessárias para complementar as políticas 

habitacionais, estabelecer um equilíbrio no mercado da habitação e alcançar famílias em 

vulnerabilidade financeira e social. 

 O aluguel social se mostra com muitas potencialidades no ponto de vista de que 

permite um serviço público permanente, contínuo e intransferível (GATTI, 2015, p. 232), 

visto que os imóveis são de propriedade do poder público. Assim, o subsídio retorna ao 

governo através do valor pago pelo locatário, ao contrário do que acontece com as unidades 

da casa própria, em que o recurso público é transferido ao mercado imobiliário privado. Além 

disso, o programa possibilita a flexibilidade na localização dos imóveis e no atendimento a 

famílias com números de componentes variados. Diante desse cenário, antes mesmo da 

elaboração do PNH, a cidade de São Paulo encontrou na locação social outra forma de 

provimento habitacional desde de 2001. 

A regulamentação do programa, denominado “Morar no Centro”, formalizou-se em 

2002 e tinha como objetivo “melhorar as condições de moradias do centro, viabilizar moradia 

adequada para moradores e trabalhadores da região e combater a expulsão da população mais 

pobre residente na área” (GATTI, 2015, p. 233). 

  No período entre 2002 a 2014, várias unidades foram entregues, tanto por meio da 

construção em vazios urbanos, quanto por retrofit de edificações existentes que atenderam 
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famílias que viviam em ocupações irregulares e em situação de rua. Entretanto, após 

realizadas avaliações pela instituição financeira que financiava o programa, o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento identificou problemas como “a inadimplência no 

pagamento do aluguel e das taxas condominiais e a situação ocupacional irregular, que 

envolvia venda ilegal, cessão da unidade, invasão ou sublocação do imóvel” (GATTI, 2015, 

p. 249).  

 Não obstante, a provisão habitacional por meio da locação é bem estabelecida em 

cidades dos Estados Unidos e em países europeus, como por exemplo, a França, que criou a 

modalidade, e a Inglaterra, que obteve no modelo francês a base para elaboração de suas 

políticas. Conforme estudo e análises dos programas da França e da Inglaterra apresentados 

por Mello e Bezerra (2019), a criação das políticas de aluguel social no Brasil se basearam em 

práticas abolidas na experiência internacional, enquanto condutas bem-sucedidas não foram 

adotadas no planejamento do programa. 

 No início, os programas europeus eram totalmente públicos, ou seja, eram construídos 

e geridos pelo Estado assim como acontece aqui no Brasil; porém, devido à necessidade de 

uma grande estrutura para gestão e pela carência de constante manutenção dos edifícios, tais 

programas foram um fracasso. Em virtude dessas questões, o governo passou a ter o papel 

apenas de definir as regras e os subsídios, transferindo por meio de PPPs (parcerias público-

privadas) tanto a construção quanto a gestão para entidades sociais e/ou construtoras, 

(MELLO; BEZERRA, 2019, p.37). 

Outra característica em comum entre os programas dos dois países é o cuidado com a 

inserção urbana, que é um dos fatores que influenciam a adimplência das famílias, podendo 

ocorrer pela vontade de permanecer em determinado local por possibilitar melhor inserção 

social e acesso à cidade. Ambos países também prezam pelo mix social, mas abordam o 

assunto de maneira bem diferente. Na França, existe um percentual obrigatório para cidades 

com mais de 50 mil habitantes, em que 25% dos imóveis devem atender ao programa. Porém, 

a legislação permite que esse percentual seja transferido de um município para outro, ou seja, 

cidades de alta renda transferem a cota para cidades de renda mais baixa, podendo causar 

processo de periferização e impossibilitar acesso da população de baixa renda a zonas com 

maior disponibilidade de equipamentos públicos e serviços. Já na Inglaterra, 40% das 

habitações de cada bairro devem ser destinadas ao aluguel social, o que permite também que 

sejam construídos grandes empreendimentos somente para um determinado tipo de renda, 

contribuindo com a formação de ilhas de segregação social e formação de guetos em alguns 

pontos da cidade (MELLO; BEZERRA, 2019, p.38). No entanto, a formação dessa ilha de 
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segregação no meio urbano pode ser evitada pela própria arquitetura, por meio da tipologia da 

edificação e seu modo de implantação. 

 Os contratos com os beneficiados, garantem a permanência por tempo indeterminado 

e, mesmo que necessitem trocar de imóvel, em decorrência do emprego ou aumento da 

família, é permitido continuar no programa e atualizar as novas características no cadastro dos 

beneficiados. Isso confere sucesso ao programa por garantir que esse é um serviço público 

que está disponível por tempo indeterminado e, portanto, sempre atenderá a família em suas 

necessidades. 

 A análise de casos externos, buscando entender suas fragilidades e potencialidades, é 

de grande importância para saber como dominar novas práticas. Portanto, diante do contexto 

em que se encontra a implementação da política de locação social no Brasil, muitas são as 

contribuições dos casos europeus para fazer com que o programa reitere suas normas e 

obtenha resultados eficientes concernentes ao direito à moradia e à cidade. 

 

 

CONCLUSÃO 

 Mesmo após quase um século de discussões, criação e extinção de instituições e 

programas, a implementação da política de habitação de interesse social brasileira ainda não 

se estabeleceu de modo eficiente e permanente. Ademais, após a análise das ações do Estado 

no decorrer desse longo período, percebe-se que os projetos políticos, como de popularidade e 

econômico, foram colocados à frente do direito à moradia. 

A modalidade da casa própria, mesmo que teoricamente tenha obtido resultados 

quantitativos satisfatórios, possui uma eficiência muito baixa quando exercida de modo 

hegemônico. Além disso, após todo esse tempo de provimento desse modelo e todo o 

marketing envolvido, a casa própria se tornou o sonho de todo brasileiro, independentemente 

de sua situação social. 

Aproveitar o cenário da ascensão da locação social, que é prevista por lei assim como 

a propriedade privada, é fundamental para complementar o provimento das unidades, 

aumentando a eficiência tanto quantitativa como qualitativa dos imóveis, trazendo mais 

qualidade de vida e igualdade à população. 
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Palavras-chave: Casa própria. Habitação social brasileira. Locação social.

O suprimento da habitação social brasileira ganhou força a partir de 1930, no 

período nacional-desenvolvimentista do governo populista de Getúlio Vargas. 

Desde então, diversos organismos se dedicaram à construção de unidades 

habitacionais populares em grande escala, como é exemplo dos Institutos de 

Aposentadoria e Pensões (IAPs), Fundação da Casa Popular (FCP), Banco 

Nacional da Habitação (BNH), até chegar no atual Programa Minha Casa Minha 

Vida (PMCMV). Contudo, à medida em que os organismos/programas entraram 

em crise, foram sendo substituídos por sucessores com características muito 

semelhantes, principalmente em relação à forma de provimento das unidades, 

que prioriza a aquisição da casa própria – com exceção dos IAPs, que previam 

também a locação dos imóveis. A maior parte dos conjuntos habitacionais sociais 

construídos até então são implantados nos perímetros urbanos, sem 

infraestrutura e equipamentos adequados em seu entorno, atendendo aos 

beneficiados somente no quesito moradia, negando-lhes o direito à cidade. A 

necessidade emergencial de propor modelos habitacionais que garantam a todos 

o acesso à cidade é o que impulsiona a pesquisa desse artigo, que tem como 

objetivo apresentar e discutir a Locação Social como uma alternativa de 

provimento habitacional oposta ao modelo hegemônico da casa própria. Esse 

programa, que é previsto pelo Plano Nacional de Habitação (PNH) do Ministério 

das Cidades, obtém sucesso nos EUA, em países da Europa e, desde 2002, vem 

sendo implantado na cidade de São Paulo.

Keywords: Own home. Brasilian social housing. Social rental.

The supply of Brazilian social housing gained strength from 1930, during the 

national-developmental period of the populist government of Getúlio Vargas. 

Since then, several organizations have dedicated themselves to the construction 

of popular housing units on a large scale, such as the Institutes of Retirement and 

Pensions (IAPs), Fundação da Casa Popular (FCP), National Housing Bank (BNH), 

until reaching the current Minha Casa Minha Vida Program (PMCMV). However, 

as the organizations / programs went into crisis, they were replaced by successors 

with very similar characteristics, mainly in relation to the provision of units, 

which prioritizes the acquisition of home ownership - with the exception of IAPs, 

which also provided for the lease of the properties. Most of the social housing 

complexes built up to that point are implanted in urban perimeters, without 

adequate infrastructure and equipment in their surroundings, serving the 

beneficiaries only in terms of housing, denying them the right to the city. The 

emergency need to propose housing models that guarantee everyone access to 

the city is what drives the research in this article, which aims to present and 

discuss Social Leasing as an alternative for housing provision opposite to the 

hegemonic model of home ownership. This program, which is provided for by the 

National Housing Plan (PNH) of the Ministry of Cities, is successful in the USA, in 

European countries and, since 2002, has been implemented in the city of São 

Paulo.

CASA PRÓPRIA NO SISTEMA HABITACIONAL BRASILEIRO:

DIREITO À MORADIA OU DIREITO À CIDADE
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OWN HOME IN THE BRAZILIAN SOCIAL HOUSING SYSTEM:

RIGHT TO HOUSING OR RIGHT TO CITY



O entusiasmo na discussão sobre o tema influenciou e incentivou diversos 

eventos envolvendo equipes multidisciplinares, motivados por uma crise 

habitacional e, portanto, de uma reivindicação por alternativas ao modo de morar 

da classe operária, que era basicamente o cortiço. A partir disso, “a preferência 

pela casa própria manifesta-se na maioria dos discursos sobre moradia popular” 

e, de fato, todas as instituições e programas criados em sequência buscaram a 

viabilização do acesso à propriedade como solução para o problema da habitação 

(BONDUKI, 2011, p. 82).

O modelo habitacional da casa própria ganhou prioridade a partir da década de 

1930, quando surgiram novas discussões sobre a questão da moradia saindo do 

âmbito da questão sanitária, que foi deixada em segundo plano. Essas discussões 

vinham ao encontro do projeto político vigente no período, em que a habitação 

deveria ser vista como uma condição básica, um elemento de destaque na 

formação ideológica, política e moral do trabalhador, e um fator muito 

importante na economia como estratégia de industrialização do Brasil 

(BONDUKI, 2011, p.73).

Investigar as raízes da “cultura” da propriedade individual no estudo das políticas 

públicas habitacionais ao longo da história permite colocar em pauta formas 

alternativas de provimento habitacional, como a locação social, que atende à 

dinâmica familiar e empregatícia, e também ao déficit de modo mais eficiente e 

rápido, em unidades bem localizadas no meio urbano, garantindo o direito à 

cidade às famílias beneficiadas.

Para o desenvolvimento e produção desse artigo, a metodologia adotada se apoia 

em uma pesquisa qualitativa e exploratória a partir do estudo das principais 

políticas habitacionais brasileiras, na tentativa da construção de uma linha 

cronológica desde os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) até chegar no 

programa vigente atualmente Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com 

foco nas modalidades de provisão habitacional, especialmente quanto aos 

incentivos à propriedade privada. A análise permite avaliar as formas de 

provimento habitacional previstas no atual Plano Nacional de Habitação e a 

discussão acerca da Locação Social como alternativa à crise habitacional 

brasileira. A fim de enriquecer o debate, propõe-se um comparativo entre as 

políticas públicas praticadas na cidade de São Paulo, na Inglaterra e na França, 

onde a opção da Locação Social já é adotada.

INTRODUÇÃO
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IDEAL DA CASA

PRÓPRIA:
políticas habitacionais entre

1930 e 2010. O que estava

acontecendo em 1930?

Em consequência disso, além da propriedade ser considerada na época algo 

essencial para o trabalhador, o influenciaria a reproduzir o comportamento da 

elite e também simbolizava que a sociedade, sobretudo o governo, estavam 

valorizando o trabalho e mostrando que ele resulta em riqueza. Para que isso se 

tornasse algo concreto e um desejo por parte dos trabalhadores, era necessário 

que eles fossem convencidos, como mostra Bonduki (2011, p. 87), a “abandonar 

soluções habitacionais já consolidadas e partir, sem medir sacrifícios, para uma 

nova aventura de morar”.

Com a ascensão do Estado Novo, a partir de 1930, a busca por um discurso que 

facilitasse o acesso à propriedade para o proletariado foi uma solução para 

garantir segurança ao regime político instaurado. Além disso, o governo, por 

meio da casa própria, tinha relação com o “papel da família”, que deveria 

“reproduzir a ordem e a moral”, ao contrário do cortiço e moradias coletivas que 

corrompiam a família com tentações e criminalidade. (BONDUKI, 2011, p. 84)

Até a década de 1930, o modelo habitacional que mais atendia à população de 

baixa renda – e até mesmo de classe média – em meio aos centros urbanos 

brasileiros era a locação. Isso foi consequência tanto de uma herança do Brasil 

Colônia, período de grande desigualdade e segregação entre o povo e os ricos 

proprietários, quanto da falta de preocupação por parte do Estado de prover 

subsídios ou linhas de financiamento para os trabalhadores.

Essa discussão, tornando-se uma obstinação, gerou oportunidade para que os 

Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), recém-criados com objetivo de 

prover benefícios previdenciários aos trabalhadores de cada categoria 

profissional, listassem a questão da moradia como um de seus objetivos. 
¹ BRASIL. Decreto n° 1.749, de 28 de junho de 

1937. Aprova novo regulamento para a 

aquisição de prédios destinados à moradia 

dos associados e à sede dos Institutos e 

Caixas de Aposentadorias e Pensões. Diário 

Oficial da União, Rio de Janeiro, RJ, 28 jun. 

1937.

Os IAPs foram os primeiros departamentos públicos brasileiros que se dedicaram 

à produção da habitação, porém esse não era a princípio seu objetivo principal, 

colocando em dúvida a produção habitacional e o caráter social, gerando 

ambiguidade, conforme apresenta Bonduki (2011, p. 101)):

  Assim, a habitação sempre apareceu de maneira ambígua entre as finalidades 

dos IAPs: ora como objetivo importante, ligado à ideia da seguridade social 

plena, ora como mero instrumento de capitalização dos recursos captados e, 

portanto, desprovido de fins sociais. Essa ambiguidade presente durante o 

período populista, [...] tornou-se um entrave à formulação de uma política 

consistente de habitação social. 

3) Plano C: empréstimos hipotecários feitos a qualquer pessoa física ou 

jurídica, bem como outras operações imobiliárias que o instituto julgasse 

conveniente, no sentido de obter uma constante e mais elevada remuneração 

de suas reservas.

A pressão criada pela classe dos trabalhadores para que houvesse um foco maior 

nas políticas habitacionais, levaram o governo a lançar um decreto, em 1937¹, 

com requisitos para o exercício dos IAPs no plano da habitação. Esse decreto 

marcou o real início da produção habitacional pelos institutos e também o 

surgimento de políticas de habitação social no Brasil.

1) Plano A: locação ou venda de unidade habitacionais em conjuntos 

residenciais adquiridos ou construídos pelos institutos, como o objetivo de 

proporcionar aos associados moradia digna, sem prejuízo da remuneração 

mínima do capital investido.

2) Plano B: financiamento aos associados para aquisição da moradia ou 

construção em terreno próprio.

Diante disso, o IAPI – umas das subdivisões dos institutos –, que era voltado à 

classe dos industriários, pautou normas baseadas em três planos, que aos poucos 

foram sendo aderidas pelos outros institutos pertencentes aos IAPs. Conforme 

lista Bonduki (2011, p. 104), os planos funcionavam da seguinte forma:

1930-1964
Institutos de

Aposentadorias e Pensões

(IAPs) e Fundação da

Casa Popular (FCP)
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Analisando os planos, percebe-se a princípio que o Plano A, teoricamente, é o que 

possui caráter social para atender a famílias de baixa renda e até se contradiz com 

a discussão da época por ter como foco a produção de unidades para a locação. O 

modelo adotado, no entanto, visa apenas a questão financeira, ou seja, a 

preservação do patrimônio e dos recursos dos institutos. Consequentemente, os 

valores requeridos eram cobrados pelo valor de mercado, dificultando o acesso a 

pessoas de baixa renda. O provimento habitacional em todos os três planos, 

propiciou o crescimento de construtoras e incorporações imobiliárias devido à 

verticalização de grandes conjuntos multifamiliares e também intensificou a 

especulação imobiliária.

De acordo com Bonduki (2011, p. 109), as informações disponíveis em relação à 

produção por faixa de renda não são confiáveis, portanto, há muitos indícios de 

que famílias de renda média e alta foram as mais beneficiadas, até mesmo pelo 

plano A, enquanto os não-assalariados foram excluídos por não serem associados 

a nenhum dos institutos.

A qualidade dos conjuntos habitacionais dos Institutos é resultado da associação 

planejada das habitações a serviços e infraestrutura de educação, esporte e lazer, 

como forma de atribuir dignidade aos beneficiados, assim como previa o modelo 

de desenvolvimento nacional do Estado (BRUNA, 2010, p. 150). O conjunto 

Residencial Rua Japurá, de produção do IAPI em São Paulo, é um dos exemplos de

Embora houvesse essa ambiguidade em relação ao cunho social dos IAPs e por 

atuar de forma secundária no ramo da habitação, atingindo uma pequena parte 

de seus associados (AZEVEDO, 1988, p. 108), foi a partir desses institutos que a 

discussão sobre habitação social ganhou força em um âmbito multidisciplinar. A 

criação de estruturas que focaram em projetos arquitetônicos baseados nos 

princípios do movimento moderno, a quantidade produzida, as alterações de 

parâmetros urbanísticos e a experimentação de novas técnicas construtivas e 

materiais (BRUNA, 2010, p. 167), resultaram em produções com qualidade 

arquitetônica e urbanísticas muito significativas.

boa localização na malha urbana por estar inserido na área central da cidade, e 

essa proximidade com equipamentos de mobilidade urbana é um dos fatores 

mais importantes que garantem o acesso à cidade toda.

A atuação da FCP tinha como objetivo baratear a produção das unidades 

habitacionais e subsidiar a construção por meio de terrenos doados, baixas taxas 

de juro e longo prazo das parcelas do financiamento como forma de estender o 

acesso à classe específica de baixa renda. Além disso, a fundação não só previa o 

financiamento das casas, mas também serviços de infraestrutura e saneamento 

básico.

Em meio à produção dos IAPs, foi criada em 1946 a Fundação da Casa Popular 

(FCP) com finalidade de construir exclusivamente casas populares para famílias 

de baixa renda, o que garantiu também um suporte social ao Estado através do 

discurso da casa própria (AZEVEDO, 1988, p. 108), assim como pretendia o 

governo Vargas.

Fonte: https://chc.fau.usp.br/japura.html Acesso em: 15jul. 20.
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Embora a Fundação tivesse boas intenções em suas operações, uma série de 

conflitos culminaram em um completo fracasso. Seu propósito era possuir 

autonomia, contudo, começou a depender de recursos federais e, 

concomitantemente, da boa vontade dos governantes, resultando em uma baixa 

produção quantitativa. Ademais, as regras de seleção das famílias atendidas 

foram distorcidas: o que deveria privilegiar famílias numerosas de trabalhadores, 

passou a favorecer quem tinha apadrinhamento político.

Mediante à diversas tentativas de reforma sem sucesso, a FCP foi considerada 

como irreparável em 1964, com o início do governo militar. A extinção da FCP não 

foi resultado apenas da crise sofrida, mas principalmente por ser uma instituição 

do governo anterior. 

Com a necessidade de apresentar uma solução imediata por parte do governo, as 

antigas atividades do BNH foram, sem um planejamento adequado, encarregadas 

à Caixa Econômica Federal. A Caixa, mesmo sendo uma empresa pública, ainda 

assim é uma instituição financeira que busca retorno de recursos e equilíbrio 

financeiro e, assim como aconteceu com os IAPs, não tem a habitação social como 

um objeto de estudo, análise e objetivo principal.

Assim como anteriormente, um dos objetivos principais da instituição era que o 

desempenho na produção das unidades resultasse no apoio de grupos sociais ao 

regime militar em ascensão, tendo como meio de provimento a propriedade 

individual na busca de um comportamento defensor da ordem por parte do 

trabalhador (AZEVEDO, 1988, p. 109).

Com a extinção da Fundação da Casa Popular em 1964, o governo autoritário 

tratou de criar, sem demora, outra instituição para tratar do assunto da habitação 

social: o Banco Nacional da Habitação, fundado no mesmo ano. O BNH, que foi 

apresentado na época como um órgão novo e sem nenhuma ligação com o 

passado, na verdade, carregava muitas influências da FCP e dos IAPs quanto ao 

projeto político que os fundamentava.

Embora o BNH quando comparado à FCP tenha atingido resultados melhores em 

relação à quantidade produzida e retorno dos investimentos, os resultados 

concernentes ao alcance social não foram satisfatórios. Isso se intensificou com a 

política de arrocho salarial, que aumentou o nível de inadimplência e, 

consequentemente, causou uma redução de investimentos do instituto para a 

classe de baixa renda e ampliou as aplicações para famílias de classe média a alta a 

fim de garantir o retorno de recursos. Desse modo, após o fim da ditadura militar e 

a crise instalada no sistema do BNH, muitas discussões e sugestões vieram em 

pauta para decidir o futuro da instituição, e devido à dificuldade e opiniões 

divergentes, o Estado decidiu por extinguir o BNH em 1986.

1964-2010
Banco Nacional da

Habitação (BNH) e

Programa Minha Casa

Minha Vida (PMCMV)
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O período entre o fim do BNH até 2009, foi marcado por grande instabilidade da 

política habitacional, que “levaram vários municípios e alguns estados a 

assumirem, por conta própria, iniciativas no campo da habitação social” 

(CARDOSO, 2013, p. 23). Em meio a essas novas tentativas, a insuficiência e a 

escassez de recursos resultaram em um estímulo à criação de favelas.

Em 2002, com a eleição do presidente Lula, a política habitacional voltou a ser 

discutida. A criação do Ministério das Cidades foi o ponto de partida para colocar 

em prática os planos do presidente. No entanto, em meio à crise, a ausência de 

recursos para implementar as políticas habitacionais limita o exercício do 

Ministério em seu início. Apesar disso, o país não demorou para obter certo 

crescimento econômico que viabilizou a retomada e o desenvolvimento da 

política habitacional. Em 2009, o governo apresenta o Programa Minha Casa 

Minha Vida (PMCMV), associado ainda à Caixa Econômica Federal (CEF), com 

objetivo de atender a famílias com renda de até 10 salários mínimos, subsidiando 

proporcionalmente à renda (CARDOSO, 2013, p. 28).

A inspiração para a elaboração do programa veio de experiências do Chile e 

México, países onde as empresas da construção civil são fator principal para seu 

funcionamento, resultando, desse modo, em um impulso para a economia e 

combate à crise locais.  Igualmente, o PMCMV foi encarado com muito êxito por 

esse setor no Brasil, mesmo com a ocorrência de alguns paradoxos em relação a 

determinados objetivos do programa, que esbarram justamente nas 

incorporadoras da construção.

Uma primeira contradição ocorre entre os objetivos de combater a crise, 

estimulando a economia, e os objetivos de combater o déficit habitacional; 

uma segunda, decorrente do privilégio concedido ao setor privado como 

agente fundamental para efetivar a produção habitacional, deixando de lado, 

ou em segundo plano, outras alternativas de produção baseadas na produção 

pública ou na autogestão, coletiva ou individual. (CARDOSO, 2013, p. 44-43)

Além disso, assim como os outros programas apresentados, o PMCMV também 

É considerável que, no quesito quantitativo, o PMCMV atendeu de forma satisfatória 

às famílias de baixa renda, principalmente nas capitais brasileiras, e também são 

inegáveis a facilidade e a rapidez que a Caixa Econômica operou para a produção das 

unidades. O programa segue operando, por mais de 10 anos, com os mesmos 

princípios, características e, até mesmo, contradições, e após tanto tempo de 

operação, a defasagem já é uma realidade. A necessidade da reformulação da 

proposta também vem ao encontro da priorização da casa própria, que permanece e 

já se tornou uma cultura do brasileiro desde 1930.

tem como foco o provimento habitacional por meio da casa própria, repetindo o 

que acontecera anteriormente. Um outro fator importante a ser destacado é a 

falta de regulamentação concernente ao uso do solo, que resultou em construções 

de conjuntos nas franjas da cidade devido à especulação imobiliária, favorecendo 

o processo de crescimento urbano horizontal sem a falta de infraestrutura 

adequada. Outra característica que impulsiona a implantação das unidades em 

áreas periféricas é a priorização do barateamento das unidades, que leva à busca 

de terrenos com custo mais baixo garantindo uma margem de lucro maior às 

incorporadoras em detrimento do direito à cidade para os futuros beneficiados.

Conforme apresenta Cardoso (2013, p.59), a maior preocupação em relação ao 

programa é sobre a quantidade produzida. Estar sob comando de uma instituição 

financeira, impossibilita que sejam tomadas medidas de controle de qualidade das 

unidades, o que torna o investimento de baixo risco, porém os resultados gerados são 

tradicionais, padronizados e com baixa qualidade arquitetônica e urbanística.

Fonte: https://www.saoluis.ma.gov.br/projetos.asp?id_projeto=26 Acesso em: 15jul. 20.
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Quais são as conclusões

sobre a comparação entre

os programas e os

governos?

Os principais programas brasileiros voltados à habitação de interesse social 

tiveram e têm como foco, desde 1930, o provimento através do modelo da casa 

própria. Entretanto, adotar esse modelo como única alternativa não é efetivo para 

suprir o déficit, tornando evidente que trabalhar com um conjunto de estratégias 

torna-se mais eficaz.

De acordo com Azevedo (1988, p. 113), as fases em que houveram mais 

investimentos na habitação social foi quando o Estado procurava aumentar sua 

popularidade e aceitação, principalmente nos governos populista e militar. E o 

argumento utilizado para estabelecer a casa própria como modelo hegemônico, é 

que seria um “progresso material”, fruto da valorização do trabalho (BONDUKI, 

2011, p. 84).

Além disso, o quesito qualidade arquitetônica e urbanística só pode ser vinculado 

aos IAPs, que embora não tenham alcançado um papel social tão eficaz, 

apresentaram unidades com qualidade muito significativa devido à criação de 

seções especializadas com equipes de arquitetos e engenheiros que estavam por 

trás do planejamento dos conjuntos. A produção do BNH e do PMCMV, por outro 

lado, é caracterizada pela padronização e péssima qualidade arquitetônica e 

urbanística, resultando, principalmente na negação do direito à cidade e na 

segregação urbana, através da implantação de conjuntos em áreas periféricas da 

cidade.

A propriedade privada não é ao todo negativa, pois conseguiu atender de forma 

quantitativa de modo eficiente, principalmente o BNH e PMCMV. No entanto, essa 

eficiência acontece muitas vezes apenas no âmbito teórico, porque na prática 

muitas famílias de baixa renda revenderam as unidades para compradores com 

renda mais alta (AZEVEDO, 1988, p. 114), que não se encaixam no grupo ao qual 

foram destinadas.

Portanto, as políticas habitacionais brasileiras não tiveram como meta 

estruturadora dos programas o cunho social do déficit habitacional. Encarar o 

déficit apenas como números e colocar em primeiro lugar projetos políticos para 

popularizar o governo e impulsionar a economia não garante a eficiência da 

política habitacional, assim como a adoção de um único modelo para o 

provimento das unidades também não é viável. Por isso, a criação ou adequação 

de programas que englobem outras alternativas de provimento habitacional, 

além do modelo da casa própria, é uma urgência em relação à política de 

habitação do Brasil.
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SOLUÇÕES E

ALTERNATIVAS EM

OPOSIÇÃO AO

MODELO DA CASA

PRÓPRIA.
O que é apresentado no

Plano Nacional de

Habitação brasileiro?

Foi previsto no PNH que estados e municípios pré-determinados desenvolvessem 

gestões autônomas dos recursos federais e dos subsídios a fim de descentralizar a 

atuação do governo com a criação de secretarias, programas, projetos e ações 

especialmente para HIS que implementem políticas públicas para efetivar a 

produção social.

Com o lançamento Plano Nacional de Habitação (PNH), elaborado pelo 

Ministério das Cidades em 2009, propostas e metas de longo prazo foram 

elaboradas para suprir a demanda por habitação até o ano de 2023. O objetivo 

precípuo do pacto é traçar estratégias para enfrentar questões habitacionais e 

urbanas, aliando o problema social com o desenvolvimento econômico do país 

(PNH, 2009).

Os programas que visam o arrendamento, a promoção de unidades em áreas 

centrais da cidade e a aquisição de unidades existentes, não abrangem as faixas de 

baixa renda, sendo ineficientes para combater o déficit na habitação social. Em 

contrapartida, as outras opções têm como foco o atendimento de famílias com 

renda menor ou igual a 3 salários mínimos.

O objetivo do programa de autogestão é promover linhas de financiamento para 

que entidades privadas e sem fins lucrativos possam gerenciar a construção, 

aliados a agentes de assistência técnica, de empreendimentos individuais ou 

coletivos e cooperativos. Além de atender ao grupo de baixa renda, esse programa 

permite que famílias de renda média também sejam atendidas. A aquisição de 

unidades no modelo da casa própria, por outro lado, além de atender a uma faixa 

de renda bem extensa, concede subsídios compatíveis à renda das famílias 

atendidas, de faixa baixa à média.

Faz parte da proposta a inclusão de outras formas de provimento habitacional, 

como o arrendamento, locação social, autogestão, regularização fundiária, 

promoção de unidades em áreas centrais e aquisição de unidades já existentes, 

além da construção e adequações de residências próprias por meio de 

financiamentos do PMCMV.

Um dos modelos com características mais inéditas, quando comparado aos 

modelos já adotados no Brasil, é a locação social. O objetivo dessa ação é subsidiar 

o aluguel em áreas centrais de municípios que integram regiões metropolitanas e 

municípios com mais de 100 mil habitantes. Essa alternativa possui alta eficiência 

por dois fatores: a possibilidade de troca de unidades e o atendimento às famílias 

em vulnerabilidade que não podem se responsabilizar por um financiamento 

para obtenção da propriedade privada. Conforme descrito no PNH, as taxas de 

subsídios são calculadas de acordo com o rendimento do grupo atendido.
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Como a Locação Social

funciona e como vem sendo

aplicada no Brasil?

Embora a locação social seja prevista como modalidade de provimento 

habitacional pelo PNH, sua aplicação em políticas públicas dos municípios 

brasileiros ainda não está consolidada. Entre os municípios em que é permissível 

a aplicação desse modelo da locação, São Paulo é o que tem aplicado de modo 

mais palpável.

A capital mais populosa do país é uma das cidades com maior demanda por 

habitação voltada para setores de baixa e baixíssima renda. O trabalho informal 

exercido pela maior parte dessa classe dificulta o acesso à propriedade mesmo 

com a implantação do PMCMV, que garante altas taxas de subsídios, 

principalmente pelo fato de o local de implantação das unidades ser distante do 

centro da cidade, onde se concentra o trabalho dessa parcela da população. 

Consequentemente, a dificuldade de acesso à moradia digna estimula ocupações 

em favelas, cortiços e até mesmo a situação de rua. De acordo com Gatti (2015, p. 

231), alternativas ao modelo da propriedade são necessárias para complementar 

as políticas habitacionais, estabelecer um equilíbrio no mercado da habitação e 

alcançar famílias em vulnerabilidade financeira e social.

O aluguel social se mostra com muitas potencialidades no ponto de vista de que 

permite um serviço público permanente, contínuo e intransferível (GATTI, 2015, 

p. 232), visto que os imóveis são de propriedade do poder público. Assim, o 

subsídio retorna ao governo através do valor pago pelo locatário, ao contrário do 

que acontece com as unidades da casa própria, em que o recurso público é 

transferido ao mercado imobiliário privado. Além disso, o programa possibilita a 

flexibilidade na localização dos imóveis e no atendimento a famílias com 

números de componentes variados. Diante desse cenário, antes mesmo da 

elaboração do PNH, a cidade de São Paulo encontrou na locação social outra 

forma de provimento habitacional desde de 2001.

A regulamentação do programa, denominado “Morar no Centro”, formalizou-se 

em 2002 e tinha como objetivo “melhorar as condições de moradias do centro, 

viabilizar moradia adequada para moradores e trabalhadores da região e 

Não obstante, a provisão habitacional por meio da locação é bem estabelecida em 

cidades dos Estados Unidos e em países europeus, como por exemplo, a França, 

que criou a modalidade, e a Inglaterra, que obteve no modelo francês a base para 

elaboração de suas políticas. Conforme estudo e análises dos programas da 

França e da Inglaterra apresentados por Mello e Bezerra (2019), a criação das 

políticas de aluguel social no Brasil se basearam em práticas abolidas na 

experiência internacional, enquanto condutas bem-sucedidas não foram 

adotadas no planejamento do programa.

No período entre 2002 a 2014, várias unidades foram entregues, tanto por meio da 

construção em vazios urbanos, quanto por retrofit de edificações existentes que 

atenderam famílias que viviam em ocupações irregulares e em situação de rua. 

Entretanto, após realizadas avaliações pela instituição financeira que financiava o 

programa, o Banco Interamericano de Desenvolvimento identificou problemas 

como “a inadimplência no pagamento do aluguel e das taxas condominiais e a 

situação ocupacional irregular, que envolvia venda ilegal, cessão da unidade, 

invasão ou sublocação do imóvel” (GATTI, 2015, p. 249). 

No início, os programas europeus eram totalmente públicos, ou seja, eram 

construídos e geridos pelo Estado assim como acontece aqui no Brasil; porém, 

devido à necessidade de uma grande estrutura para gestão e pela carência de 

constante manutenção dos edifícios, tais programas foram um fracasso. Em 

virtude dessas questões, o governo passou a ter o papel apenas de definir as regras 

e os subsídios, transferindo por meio de PPPs (parcerias público-privadas) tanto a 

construção quanto a gestão para entidades sociais e/ou construtoras, (MELLO; 

BEZERRA, 2019, p.37).

Outra característica em comum entre os programas dos dois países é o cuidado 

com a inserção urbana, que é um dos fatores que influenciam a adimplência das 

combater a expulsão da população mais pobre residente na área” (GATTI, 2015, p. 

233).
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A análise de casos externos, buscando entender suas fragilidades e 

potencialidades, é de grande importância para saber como dominar novas 

práticas. Portanto, diante do contexto em que se encontra a implementação da 

política de locação social no Brasil, muitas são as contribuições dos casos 

europeus para fazer com que o programa reitere suas normas e obtenha 

resultados eficientes concernentes ao direito à moradia e à cidade.

Os contratos com os beneficiados, garantem a permanência por tempo 

indeterminado e, mesmo que necessitem trocar de imóvel, em decorrência do 

emprego ou aumento da família, é permitido continuar no programa e atualizar 

as novas características no cadastro dos beneficiados. Isso confere sucesso ao 

programa por garantir que esse é um serviço público que está disponível por 

tempo indeterminado e, portanto, sempre atenderá a família em suas 

necessidades.

famílias, podendo ocorrer pela vontade de permanecer em determinado local por 

possibilitar melhor inserção social e acesso à cidade. Ambos países também 

prezam pelo mix social, mas abordam o assunto de maneira bem diferente. Na 

França, existe um percentual obrigatório para cidades com mais de 50 mil 

habitantes, em que 25% dos imóveis devem atender ao programa. Porém, a 

legislação permite que esse percentual seja transferido de um município para 

outro, ou seja, cidades de alta renda transferem a cota para cidades de renda mais 

baixa, podendo causar processo de periferização e impossibilitar acesso da 

população de baixa renda a zonas com maior disponibilidade de equipamentos 

públicos e serviços. Já na Inglaterra, 40% das habitações de cada bairro devem ser 

destinadas ao aluguel social, o que permite também que sejam construídos 

grandes empreendimentos somente para um determinado tipo de renda, 

contribuindo com a formação de ilhas de segregação social e formação de guetos 

em alguns pontos da cidade (MELLO; BEZERRA, 2019, p.38). No entanto, a 

formação dessa ilha de segregação no meio urbano pode ser evitada pela própria 

arquitetura, por meio da tipologia da edificação e seu modo de implantação.

A modalidade da casa própria, mesmo que teoricamente tenha obtido resultados 

quantitativos satisfatórios, possui uma eficiência muito baixa quando exercida de 

modo hegemônico. Além disso, após todo esse tempo de provimento desse 

modelo e todo o marketing envolvido, a casa própria se tornou o sonho de todo 

brasileiro, independentemente de sua situação social.

Aproveitar o cenário da ascensão da locação social, que é prevista por lei assim 

como a propriedade privada, é fundamental para complementar o provimento 

das unidades, aumentando a eficiência tanto quantitativa como qualitativa dos 

imóveis, trazendo mais qualidade de vida e igualdade à população.

Mesmo após quase um século de discussões, criação e extinção de instituições e 

programas, a implementação da política de habitação de interesse social 

brasileira ainda não se estabeleceu de modo eficiente e permanente. Ademais, 

após a análise das ações do Estado no decorrer desse longo período, percebe-se 

que os projetos políticos, como de popularidade e econômico, foram colocados à 

frente do direito à moradia.

CONCLUSÃO

30 habnovocentro | tfg 31habnovocentro | tfg



REFERÊNCIAS

<https://www.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoe

s/Publiicacao_PlanHab_Capa.pdf > . Acesso em: 21 abr. 2020.

BRUNA, Paulo J. V. Os Primeiros Arquitetos Modernos: Habitação Social no 

Brasil 1930-1950. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010.

CARDOSO, Adauto Lúcio. O Programa Minha Casa Minha Vida e seus Efeitos 

Territoriais. Rio de Janeiro: Letra Capital Editora, 2013.

BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, 

lei do inquilinato e difusão da casa própria. 5.ed. São Paulo: Estação Liberdade, 

2011.

AZEVEDO, Sérgio. Vinte de Dois Anos de Política Habitacional Popular (1964-

86): criação, trajetória e extinção do BNH. Revista de Administração Pública, 

Rio de Janeiro, 22(4), p. 107-119, out.-dez. 1988.

BRASIL. Lei n.° 11.124, de 16 de junho de 2005. Dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesso Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 jun. 2005. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivel_03/_Ato204-2006/2005/Lei/L11124.htm>. 

Acesso em: 21 abr. 2020.

BRASIL. Ministério das Cidades (Secretaria Nacional de Habitação). Plano 

Nacional de Habitação. Brasília, DF, mai. 2010. Disponível em:

GATTI, Simone Ferreira. Entre a Permanência e o Deslocamento. ZEIS como 

instrumento para a manutenção da população de baixa renda em áreas 

centrais: o caso da ZEIS 3 C 016 (Sé) inserida no perímetro do Projeto Nova Luz. 

2015. 344f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo – Área de Concentração: 

História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

MELLO, Cristina Maria Correia de; BEZERRA, Maria do Carmo de Lima. 

Contribuição para o provimento da moradia por locação social: o que aprender 

com a experiência internacional. Guaju: UFPR, Matinhos, v.5, n.2, p. 30-41, jul. 

/dez. 2019.

32 habnovocentro | tfg 33habnovocentro | tfg





2
INTRODUÇÃO

Esse capítulo, como o próprio nome já diz é a introdução dessa etapa do trabalho.

Aqui são apresentadas as ideias do artigo de forma sintetizada para embasar o início do projeto.

FONTE

Google Images



Entre as diversas alternativas existentes para atender à demanda, a Locação 

Social é de alta eficiência por amparar famílias vulneráveis que não podem se 

responsabilizar por um financiamento para obtenção de moradia pelo sistema da 

casa própria.

Ademais, em alguns casos, a aquisição de uma habitação não garante que a 

família não voltará a fazer parte dos números do déficit, pois as unidades podem 

ser revendidas para pessoas de renda mais alta, que não são atendidas pelo 

programa, em uma eventual dificuldade financeira. Portanto, diante de quase um 

século de políticas habitacionais que estimulam a propriedade privada e do ainda 

alto déficit habitacional, a necessidade de propor alternativas a esse modelo 

hegemônico é uma emergência no Brasil. 

A maior parte dos programas de Habitação Social brasileiros já implantados até 

então, tem como base o provimento das unidades por meio da propriedade. Isso 

se prolonga desde 1930, e mesmo com a mudança de programas, a casa própria 

continua sendo a única alternativa para atender ao déficit habitacional e, por 

estar há tanto tempo em nosso meio, se tornou o “sonho” das famílias.

Embora seja uma alternativa com vantagens, a habitação nesse modelo é 

encarada apenas como um bem negociável e não como um serviço social, o que 

resulta em conjuntos padronizados afastados dos centros urbanos e desprovidos 

de equipamentos públicos e infraestrutura adequada.

A Locação Social tem como objetivo subsidiar o aluguel de modo proporcional à 

renda das famílias atendidas e se trata de um serviço público permanente, pois os 

imóveis disponíveis são de propriedade do poder público e, portanto, são 

intransferíveis. Ao contrário do que ocorre nos modelos da casa própria, em que o 

subsídio do governo é transferido ao mercado imobiliário, o valor pago pelo 

locatário retorna ao próprio governo, que pode reverter em manutenção das 

unidades existentes ou até adquirir novas.

MODELO CASA PRÓPRIA

MODELO LOCAÇÃO SOCIAL

SUBSÍDIOS DO ESTADO MERCADO IMOBILIÁRIO BENEFICIADO

SUBSÍDIOS DO ESTADO

CONJUNTOS/UNIDADES

HABITACIONAIS
BENEFICIADOS

LOCAÇÃO SOCIAL
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O conjunto de vantagens do Aluguel Social é amplo e se destacam a variação de 

tipologias – com um, dois ou três dormitórios –, permitindo atender a famílias 

com número de componentes diversos; a possibilidade de requalificar 

edificações já existentes na malha urbana e construir em vazios urbanos, 

melhorando a localização dos imóveis e garantindo melhor acesso à cidade.

Os casos internacionais analisados por Mello e Bezerra (2019), são dos países 

europeus Inglaterra e França, que foi o berço da modalidade de aluguel social. A 

partir dos dados e análises apresentados pelas autoras, foi elaborado o quadro 

abaixo, com o propósito de demonstrar as características e alguns pontos 

positivos e negativos das políticas desses países.

Esse “jeito de morar”, que é previsto pela Política Nacional de Habitação, está 

sendo implantado no município de São Paulo desde 2002, a exemplo de países da 

Europa e dos Estados Unidos, em que a Locação Social é uma alternativa 

consolidada desde o pós-guerra. Dado que países internacionais são experientes 

no tema, analisar a aplicação de suas políticas e entender suas fragilidades e 

vantagens deve ser o início do processo de implantação da Política de Locação 

Social no Brasil.

VARIAÇÃO DE TIPOLOGIAS RETROFIT DE EDIFICAÇÕES

EXISTENTES

CONSTRUÇÃO EM

VAZIOS URBANOS

No início, os programas eram totalmente públicos, ou seja, eram construídos e geridos pelo 

Estado, porém, devido a necessidade de uma grande estrutura para gestão e pela carência de 

alta manutenção dos edifícios, foi um fracasso. Portanto, o governo passou a ter o papel 

apenas de definir as regras e os subsídios, transferindo tanto a construção quanto a gestão 

para entidades sociais e/ou construtoras, por meio de parcerias público-privada.

Os usuários atendidos, desde que cumpram as regras, podem permanecer por tempo 

indeterminado no imóvel. Além disso, é possível trocar de moradia pela justificativa de 

localização, aumento ou diminuição do número de componentes da família ou melhoria da 

renda. 

Outra característica em comum entre os programas dos dois países, é o cuidado com a 

inserção urbana, que é fundamental para influenciar a adimplência das famílias, que pode 

ocorrer pela vontade de permanecer no local que possibilita melhor inserção social e acesso 

à cidade. Ambos países também prezam pelo mix social, mas abordam o assunto de maneira 

bem diferente. Na França, existe um percentual obrigatório para cidades com mais de 50 mil 

habitantes, em que 25% dos imóveis devem atender ao programa. Porém, a legislação 

permite que esse percentual seja transferido de um município para outro, ou seja, cidades de 

alta renda transferem a cota para cidades de renda mais baixa, podendo causar o processo de 

periferização e impossibilitar acesso da população de baixa renda a zonas com maior 

disponibilidade de equipamentos públicos e serviços. Já na Inglaterra, 40% das habitações 

de cada bairro devem ser destinadas ao aluguel social, o que permite também que sejam 

construídos grandes empreendimentos somente para um determinado tipo de renda. Isso 

pode contribuir com a formação de ilhas de segregação social e formação de guetos em 

alguns pontos da cidade.

As unidades são disponibilizadas através da construção e requalificação de imóveis ociosos, 

o que possibilita a implantação em vazios urbanos bem localizados na malha urbana, 

evitando o crescimento urbano horizontal, que é um dos efeitos dos conjuntos habitacionais 

na modalidade da casa própria.

A
G

E
N

T
E

S
 E

G
E

S
T

Ã
O

B
E

N
E

F
IC

IA
D

O
S

IN
S

E
R

Ç
Ã

O

U
R

B
A

N
A

U
N

ID
A

D
E

S

quadro elaborado pela autora com base nos dados de

MELLO, Cristina Maria Correia de; BEZERRA, Maria do Carmo de Lima. 2019.
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De início, com a finalidade de atender à demanda, pode ser considerado a 

construção de empreendimentos que atendam a uma faixa de renda específica, 

como é o caso da Vila dos Idosos e do Parque do Gato, ambos implantados sob a 

Política de Aluguel Social do município de São Paulo. Portanto, a implantação a 

longo prazo deve priorizar uma política que atenda a diversas faixas de renda, 

cada qual com seu subsídio correspondente, estabelecendo um mix social em 

bairros e edifícios.

O alto número do déficit habitacional brasileiro confere um caráter emergencial 

ao provimento de unidades. O que pode resultar em uma política que deve ser 

executada em etapas estabelecendo medidas a curto e longo prazo.

Após a leitura desses dados, a contribuição com a elaboração da Política de 

Locação Social do Brasil atinge grandes proporções. A necessidade de 

descentralizar o programa da gestão pública e proporcionar o mix de renda tanto 

no edifício quanto no meio urbano, são algumas das práticas que devem ser 

detalhadas na política brasileira. Porém, existe a necessidade de adotar tais 

práticas de acordo com a realidade habitacional do Brasil.

CONJUNTOS/UNIDADES

DE RENDA MISTA

DISTRIBUÍDOS DE

MODO UNIFORME

NA MALHA URBANA

CONJUNTOS COM

100% DAS UNIDADES

ATENDENDO À

POPULAÇÃO DE

BAIXA RENDA

curto prazo longo prazo
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3
ÁREA DE INTERVENÇÃO

Maringá, vista aérea

Google Images

Para a escolha do terreno, foram estabelecidas algumas premissas norteadoras e, ao encontrar uma área que atendesse à 

elas, as análises urbanas do entorno (raio de 1000m) e do entorno imediato (raio 200m) reforçam a justificativa da 

escolha. Embora seja uma área com grande potencialidade, as análises permitiram encontrar deficiências, que serão 

retomadas e melhoradas no desenvolvimento do Partido Arquitetônico.



A área escolhida para inserção do projeto é resultado da integração de dois lotes 

situados em uma quadra inteiramente vazia e rodeada por avenidas de fluxo 

intenso. Uma das características que teve uma grande influência no momento da 

escolha foi a proximidade com o Terminal Intermodal Urbano, que fica a cerca de 

300m do terreno. Isso permite uma grande facilidade de acesso a qualquer área da 

cidade e região metropolitana.

A escolha do terreno foi guiada por alguns fatores estabelecidos como essenciais 

para que o espaço seja ativo e atenda aos usuários, de modo eficiente, nas 

necessidades do cotidiano. O primeiro fator importante se refere à localização na 

cidade, ou seja, o terreno deveria estar em região central, uma vez que ela é bem 

servida por equipamentos urbanos e serviços, além de ser de fácil acesso e fácil 

deslocamento para outros pontos da cidade através do transporte público 

coletivo. Além disso, a localização privilegiada é uma necessidade quando o 

assunto é habitação social, pois as áreas de ZEIS maringaenses são locadas em 

áreas descentralizadas, desprovidas de equipamentos e transporte públicos 

adequados.

Outra premissa estabelecida foi em relação ao uso do terreno, que deveria ser 

uma área de vazio urbano. Áreas subutilizadas, vítimas da especulação 

imobiliária, oferecem grande potencialidade pela infraestrutura já consolidada 

do seu entorno e pela necessidade de cumprir a função social no meio urbano, 

integrando-o à cidade.

O mapa de mobilidade representa como é acessível o transporte público e 

também modais alternativos ao carro, como a ciclovia. Embora sejam 

desconectadas a Prefeitura Municipal tem planos de ampliar as rotas e também 

disponibilizar serviços de aluguel das bicicletas. 

Após feita a escolha, foram realizadas análises de entorno mais aprofundadas 

sobre os equipamentos urbanos e serviços presentes em um raio de 1000m, com 

finalidade de possibilitar uma leitura mais específica e entender as 

potencialidades e fragilidades da região.

De início foram feitos mapeamentos da distribuição de equipamentos de 

educação, saúde, esporte e lazer, serviços e mobilidade. No mapa que representa 

os equipamentos de educação, foram levantadas as escolas de ensino público e 

privado e nota-se que a quantidade das escolas de ensino público é muito inferior 

e não atende de modo eficiente ao terreno, sendo necessário aplicar parcerias 

público-privadas com as escolas particulares para suprir a demanda da edificação 

em questão.

mapa elaborado pela autora com base nos dados de

sisweb.maringa.pr.gov.br

 

vazio urbano
delimitação do terreno

terminal intermodal
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200m 200m

EDUCAÇÃO SAÚDE

CMEI E EDUCAÇÃO INFANTIL
raio de 400m

ENSINO FUNDAMENTAL I
raio de 400m

HOSPITAL REGIONAL PRIVADO
raio de 5000m

ENSINO FUNDAMENTAL II
raio de 400m

ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO
raio de 800m

CMEI Vagalume

Escola Criarte

Colégio Paraná

Colégio Paraná

Hospital Memorial Uningá

Hospital e Maternidade São Marcos

Hospital Maringá

Hospital Santa Rita

Escola Estadual Ipiranga

Colégio Paraná

Instituto de Educação Estadual de Maringá

Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal

Colégio Axia

Colégio Anglo

mapa elaborado pela autora com base nos dados de

maringa.pr.gov.br
consultasescolas.pr.gov.br

 

mapa elaborado pela autora a partir da base de
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ESPORTES E LAZER SERVIÇOS

ESPORTES
raio de 500m

Corpo de Bombeiros de Maringá

Agência do Trabalhador de Maringá

Terminal Intermodal Urbano de Maringá

Secretaria Municipal de Assistência Social

Prefeitura

Secretaria da Mulher

Estádio Regional Willie Davids

Fórum

Vila Olímpica

Praça da Catedral

Bosque II

PRAÇAS
raio de 400m

Praça da Catedral

Centro de convivência Renato Celidônio

Praça Raposo Tavares

Praça Napoleão Moreira da Silva

Praça Presidente Kennedy

Praça Manoel Ribas

Praça José Bonifácio

200m 200m

mapa elaborado pela autora a partir da base de

Google Maps
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Supermercado

Farmácia



200m

mapa elaborado pela autora com base nos dados de

Vou de Ônibus TCCC - Maringá
sisweb.maringa.pr.gov.br

 

MOBILIDADE

TERMINAL INTERMODAL URBANO

Pontos de ônibus

Ciclovia

Linha do trem subterrânea

Linha do trem em superfície

Via pedestrianizada

Na segunda etapa das análises realizadas, foi adotado um raio menor para 

detalhar o existente no entorno imediato à área de intervenção e sua legislação 

vigente. É possível notar que o entorno conta com 3 tipos de zoneamentos 

diferentes que também se distinguem na paisagem, principalmente pelas alturas 

das edificações. Tanto na ZR4 quanto na ZCC, as edificações possuem altura 

média de 2 pavimentos, enquanto a ZE1A, que abrange o terreno em estudo, é 

marcada por altos prédios com térreo comercial e torre residencial. Dado que o 

terreno é um grande vazio urbano, ele está em uma faixa de transição entre alta e 

baixa densidade.

O mapeamento do uso do solo foi atrelado a um mapa de ativação do espaço 

público, o que facilita a compreensão de como o espaço funciona e quais os 

horários em que ele é ativo. Por se tratar de uma área central e ser ocupado 

basicamente por comércios e serviços, percebe-se que o espaço se torna mais 

ativo das 9h-18h, pois a quantidade de usos com horário estendido é muito 

pequena. Isso resulta em um esvaziamento noturno que pode gerar inseguranças 

ao pedestre.
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50m

mapa elaborado pela autora com base nos dados de

sisweb.maringa.pr.gov.br

LEGISLAÇÃO VIGENTE

ZCC - Zona de Comércio Central

ZR 4 - Zona Residencial 4

ZE1A - Zona Especial 1A

ALTURA DAS EDIFICAÇÕES

MAIS QUE 10 PAVIMENTOS

TÉRREO

DE 3 A 10 PAVIMENTOS

2 PAVIMENTOS

mapa elaborado pela autora a partir da base de

Google Maps
Google Street View
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COMÉRCIO E SERVIÇO

RESIDENCIAL
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MOBILIDADE
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4
ANÁLISE DE CORRELATOS

Figura 1: Figura 2: Figura 3:VILA DOS IDOSOS

Vigliecca & Associados

São Paulo, 2007

Área do terreno: 7.270m²

Área construída: 8.290m²

HABITAÇÃO SOCIAL

SANTA MADRONA

Pich-Aguilera Architects

Barcelona, 2013

Área do terreno: 1.300m²

Área construída: 5.704m²

CONJUNTO HABITACIONAL

ASSEMBLEIA

Andrade Morettin Arquitetos

São Paulo, 2004

Área do terreno: 2.346m²

Área construída: 12.750m²

Os projetos escolhidos como referência para esse trabalho também têm como tema o programa de Locação Social. 

Contudo, por terem condicionantes e discussões diferentes, cada um tem suas particularidades de grande importância, 

que contribui de modo muito significativo ao trabalho elaborado.

A Habitação Social Santa Madrona, faz parte de uma obra social que, por meio de parcerias público-privadas, atua na 

Espanha e atende jovens, famílias e idosos implantando edificações de 1 até 3 dormitórios. A edificação analisada, 

localizada em Barcelona, faz parte o grupo de unidades com 1 dormitório.

O projeto da Vila dos Idosos, como o próprio nome já diz, é direcionado ao público com mais de 65 anos e faz parte do 

programa Morar no Centro, do município de São Paulo. Com uma narrativa de integração ao espaço já consolidado o 

edifício tem como objetivo promover maior contato entre os moradores e a cidade. 

Ainda no papel, o projeto do Conjunto Assembleia foi vencedor do concurso HabitaSampa, programa da Prefeitura 

Municipal de São Paulo. O terreno escolhido para o estudo também está no localizado no centro de São Paulo, assim 

como o Vila dos Idosos. Como o próprio arquiteto diz, a edificação não é o destaque, mas sim parte de uma ‘costura 

urbana’ que busca integrar o entorno do terreno.



RELAÇÃO COM A CIDADE

A relação entre o entorno imediato e o térreo consegue traduzir boa parte do partido arquitetônico e urbanístico adotados pelo 

autor do projeto. Cada um dos três projetos aqui analisados, mesmo que tenham aspectos semelhantes foram abordados de 

maneira bem específica.

O terreno da Vila dos Idosos possui um traçado bem complexo que abraça o terreno da esquina, em que está implantada a 

Biblioteca Pública no município e, justamente por isso, o arquiteto cria uma relação visual (no limite do terreno destacado em 

amarelo) entre as duas edificações dividindo apenas com um gradil que permite permear a visão por todo o entorno. Essa 

mesma complexidade de limites do terreno também é percebida no Conjunto Assembleia, que alem disso conta com um grande 

declive, portanto, o que era problema virou solução e destaque. O arquiteto descreve o térreo desse projeto como uma área de 

integração, uma ‘costura urbana’ que conecta todas as fachadas do terreno, pois permite a livre circulação de pedestres.

O térreo comercial (ou parte dele), presente nos três projetos, além de contribuir com a ativação 

do espaço público, auxilia os moradores com gastos de manutenção do edifício.

A permeabilidade pelo terreno também é percebida no projeto Santa Madrona, por ser um 

terreno de esquina, o espaço livre deixado da faixa frontal permite a circulação de pedestres 

como um atalho nesse trecho. Além disso, a praça livre, presente no Santa Madrona e no 

Conjunto Assembleia, cria uma transição entre o espaço público e o espaço privado.

Destaque para grade que limita o terreno da biblioteca e da habitação. Um elemento 
sutil que permite a relação visual entre dos dois edifícios.

A praça cria uma transição entre o que é público e o que é privado, além de romper com 
o percurso do entorno que segue o alinhamento predial.

A praça (ao fundo) e a rampa (à frente) possibilita a livre circulação dos pedestres do 
entorno, criando uma transição suave do declive existente.

VILA DOS IDOSOS

30m

CONJUNTO ASSEMBLEIA

20m

SANTA MADRONA

10m

LEGENDA

Área do terreno

Acessos/ percurso de pedestres

Relação visual 

Área de uso comercial/público

Praça
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O EDIFÍCIO

15m 10m 10m

VILA DOS IDOSOS CONJUNTO ASSEMBLEIASANTA MADRONA

O programa de necessidades é traçado após caracterizar e entender o perfil do público alvo e isso fica claro quando comparamos 

o programa da Vila dos Idosos, que possui um público específico, com o dos outros dois projetos. A Vila dos Idosos possui áreas 

mais específicas, como é o exemplo da ATI, quadra de bocha e horta comunitária, enquanto os outros dois projetos, que atendem 

a um público diverso, contam com um programa menor.

A Vila dos Idosos prioriza áreas para convivência e desenvolvimento de atividades ao ar livre devido ao público ser de  

aposentados e necessitarem de ocupação, seja na realização de atividades físicas, áreas para bate-papo com os vizinhos e cultivo 

de hortaliças, que ainda permite o consumo do que é produzido.

Contudo, os outros edifícios, por não terem espeficidade no público alvo, não contam com áreas de convivência e priorizam o 

espaço para as unidades habitacionais e salas comerciais.

A tipologia adotada é diferente nos três projetos, portanto, cada um permite que o usuário tenha 

experiências diferentes dentro do espaço. A edificação Santa Madrona é divida em dois blocos e não 

conta com áreas de convivência e espaços mínimos de circulação comum, o que garante um ambiente 

mais intimista e individualista. Ao contrário disso, o projeto da Vila dos Idosos, que adotou a tipologia 

em fita, conta com uma grande área de circulação que se torna também uma área de convivência e 

apropriação em toda a sua extensão. Já o Conjunto Assembleia é uma mistura dos dois projetos, em que 

uma área do pavimento tipo é destinada à convivência e o restante à área de circulação mais intimista.

LEGENDA

Unidades

Circulação vertical

Circulação horizontal

Área de convivência

PROGRAMA DE NECESSIDADES

Apartamento (1 dormitório)

VILA DOS IDOSOS SANTA MADRONA CONJ ASSEMBLEIA

Apartamento (monoambiente)

Área verde

ATI

Estacionamento rotativo

Horta comunitária

Praça

Quadra de bocha

Sala de convivência

Salas comerciais

Salão comunitário

Terraço

Nessas imagens da Vila dos Idosos é possível perceber a apropriação do espaço, com 
vasos e plantas de cada morador e também o encontro e interação entre eles.
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A UNIDADE

LEGENDA

Área para ampliação/ divisão

Sacada/ relação com externo

Ventilação

2m 2m2m

VILA DOS IDOSOS CONJUNTO ASSEMBLEIASANTA MADRONA

No item anterior, que descreve o programa de necessidades de cada projeto, é apresentado que se trabalha com duas tipologias 

de unidades na Vila dos Idosos e no Conjunto Assembleia, uma monoambiente e outra com dormitório separado. Devido ao 

arranjo familiar e a cultura do maringaense, aqui será analisado a tipologia com dormitório privativo.

A característica de ter a circulação como área de interação na Vila dos Idosos é reforçada quando a 

escala permite analisar o layout. O arquiteto preveu um banco ao lado externo da unidade que, 

com a repetição das unidades de forma espelhada, permite que os vizinhos tenham contato entre 

si e com a área externa. Esse contato com o externo aparece na unidade Santa Madrona também, 

por meio da ampla sacada.

Como modo de flexibilidade do espaço, tanto a unidade da Vila dos Idosos, quanto do Conjunto 

Assembleia, possibilitam a ampliação. Na Vila dos Idosos é possível criar mais um dormitório a 

partir da divisão do dormitório existente e no Conjunto Assembleia é possível ampliar o banheiro 

para torná-lo acessível.

Em relação à ventilação, os arquitetos da Vila dos Idosos e do Conjunto Assembleia, utilizam boas estratégias que já foram 

adotadas desde o partido arquitetônico, principalmente pela tipologia em fita, como foi mostrada no item de analise 

anterior. Em contrapartida, a unidade Santa Madrona não utiliza dessas estratégias justamente por estar implantada em 

um país de clima mais frio que o Brasil.
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5
PARTIDO ARQUITETÔNICO

Após realizar todas as análises necessárias, nesse capítulo final são expostas as ideias de 

projeto. Elas vão desde a definição do programa de necessidades até a implantação 

esquemática. Todo o estudo realizado nesse capítulo embasa a elaboração do projeto 

propriamente dito.

FONTE

vigliecca.com.br/



Levando em consideração que o edifício será implantado na área central da 

cidade, o pedestre e os habitantes do entorno também devem ser considerados 

usuários. A constante circulação na área e a falta de espaços livres qualitativos 

abre oportunidade para implantação de uma pequena praça que atenda quem 

está no espaço público e quem está no espaço privado.

Por se tratar de um conjunto habitacional, as unidades serão disponibilizadas 

para famílias com renda de 0-6 salários mínimos, que receberão subsídio e/ou 

contribuirão com o aluguel de modo proporcional à renda. 

A família de Maringá é basicamente composta por: mulher sem cônjuge e com 

filhos, que corresponde à maior parte, com 51%, seguido por casais sem filhos 

(27%) e casais com filhos (21%). A densidade de cada habitação é, em sua maioria 

(52%), de 1 até 2 pessoas por dormitório,  o que resulta em domicílios que tenham, 

em média, de 2 a 4 pessoas no total. Entender esse arranjo familiar, foi um fator 

que auxiliou a delinear o programa de necessidades da unidade, que terá a maior 

parte das unidades com dois dormitórios, seguido por unidades com 1 dormitório 

e três dormitórios.

A análise do arranjo familiar maringaense foi o primeiro passo para iniciar o 

processo de elaboração do partido arquitetônico . Essa análise foi feita a partir dos 

dados do censo demográfico do IBGE, coletados em 2010, que foi aplicado a 

116.793 domicílios. 

o número de componentes médio

por domicílio é de 2-4 pessoas
maior porcentagem de

unidades com dois dormitórios

família com renda de

0 a 6 salários mínimos

CARACTERIZAÇÃO

DO USUÁRIO
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Como estratégia de tornar essa praça um espaço ativo, foi incrementado ao 

programa de necessidades a implantação de salas comerciais com usos 

específicos (como academia, restaurante, lanchonete, salão de beleza) a fim 

de ativar o térreo em horários alternativos ao comercial comum, que é 

maioria no entorno. Além de colaborar com a ativação, a renda do aluguel 

desse comércio pode auxiliar no condomínio, amortizando custos de 

manutenção do edifício. Embora tenha o espaço público, espaços privados 

de convivência também serão adotados, a fim de oferecer uma extensão da 

casa, como um quintal.

Com base em todos os levantamentos e análises feitos até aqui foi possível 

estabelecer guias relevantes para a elaboração do programa de 

necessidades, seguindo uma visão de projeto do macro para o micro, 

estabelecendo soluções a partir do terreno até chegar na unidade 

habitacional.

Por se tratar de um bairro da cidade essencialmente comercial, todas as 

edificações do entorno são implantadas no alinhamento predial, com 

fachadas envidraçadas e monótonas ao pedestres. Incluir no programa de 

necessidades uma pequena praça, além de ser um espaço para atender a 

clientela do projeto, também é importante para proporcionar 

imageabilidade e cumpre o papel de ser uma área de transição entre o que é 

público e o que é privado, funcionando como um elemento articulador dos 

espaços.

Por fim, as unidades terão programa de necessidades básico e tipologias de 

1, 2 e 3 dormitórios, para que possa atender à arranjos familiares diversos, 

atendendo assim, de forma eficiente aos conceitos da locação social.

área de

transição

espaço

privado

espaço

público

PROGRAMA

ARQUITETÔNICO

sala

cozinha

área de serviço

sanitário

dormitório

salão multiuso (festa)

terraço
salas comerciais

adm. condomínio

DML

sha�

central de resíduos

central de gás
estacionamento subsolo

praça pública

SERVIÇOS DE

ADM E LIMPEZA

ELEMENTO

ARTICULADOR

RENTABILIDADE

AO EDIFÍCIO

CONVIVÊNCIA

SUPORTE

UNIDADE
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PRE -

DIMENSIONAMENTO

FUNCIONOGRAMA

PRAÇA
SALAS

COMERCIAIS

ESTACIONAMENTO

SUBSOLO

UNIDADES

DORMITÓRIOS

SANITÁRIO SALA

COZINHA
ÁREA DE

SERVIÇO

ÁREA PARA

CHURRASCO

SALÃO MULTIUSO

TERRAÇO

ADM

CONDOMÍNIO

DML

ÁREA EXTERNA

CENTRAL DE

RESÍDUO

CENTRAL DE

GÁS

circulação

vertical

acesso

público

acesso

serviço

U
N

ID
A

D
E

sala

cozinha

área de serviço

sanitário

dormitório 01

dormitório 02

12m²

15m²

5m²

4m²

10m²

8m²

área útil 54m²

C
O

N
V

IV
Ê

N
C

IA

salão de multiuso

terraço

160m²

170m²

área útil 330m²

R
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

E

sala comercial 1

sala comercial 2

sala comercial 3

70m²

108m²

108m²

área útil 286m²

A
D

M
 E

 L
IM

P
E

Z
A

escritório

DML

sha�

central de resíduos

central de gás

20m²

10m²

10m²

6m²

6m²

área útil 102m²

A elaboração desse pré-dimensionamento funcionará com base para o raciocínio 

do esquema de implantação no terreno. Portanto, o estudo completo das áreas 

será apresentado mais adiante, de acordo com a implantação adotada e com os 

parâmetros urbanísticos que incidem sobre a área.

A intenção inicial é atender a um número mínimo de 60 famílias em uma tipologia 

única de apartamentos. A porcentagem de unidades acessíveis será prevista 

conforme o Decreto Federal nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004, que estabelece 

normas gerais para promoção da acessibilidade.
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O terreno escolhido para a intervenção hoje se encontra inteiramente 

impermeável, pois nele funciona um estacionamento rotativo de veículos, e 

devido a isso, sua topografia é relativamente plana.

Os parâmetros urbanísticos que incidem sobre ele apontam um potencial 

construtivo muito alto, devido ao coeficiente de aproveitamento ser igual a 6. Essa 

diretriz determina um fator condicionante que implica certo cuidado na 

implantação do edifício, que deve tentar atingir ao coeficiente, para justificar a 

viabilidade de inserção na área, e, ao mesmo tempo se integrar com o entorno 

com um gabarito de alturas tão contrastante. Por se tratar de uma habitação de 

interesse social e de um terreno com potencial construtivo tão alto, não foi 

considerado o uso do instrumento Outorga Onerosa.

TERRENO

AV. TAMANDARÉ

R. FERNÃO DIAS

AV. ADV. HORÁRIO RACCANELLO

AV. GUAÍRA

A
V

. 
P

A
R

A
N

Á

ALTURA MÁXIMA

cota 610
(cota do terreno = 559)

51m = T+16

6

11.988m²

COEFICIENTE MÁX

DE APROVEITAMENTO

térreo e sobreloja 90%

torre 50%

térreo e sobreloja 1.798m²

torre 999m²

TAXA MÁX DE

OCUPAÇÃO

10%

199m²

ÁREA

PERMEÁVEL

1.998m²

ÁREA TOTAL DO

TERRENO

tabela elaborada pela autora com base nos dados de sisweb.maringa.pr.gov.br³

51,36m

38
,9

0m

25m

mapa elaborado pela autora com base nos dados de

sisweb.maringa.pr.gov.br³
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ESTUDO DE

OCUPAÇÃO
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CONDIÇÕES AMBIENTAIS PRAÇA E PEDESTRES TÉRREO VERTICALIZAÇÃO

leste

oeste av. ta
mandaré

+

-
av. paraná

veículos

serviço

A orientação solar incidente no terreno indica que a 

maior fachada do edifício deve estar no sentido 

longitudinal do terreno, aproveitando ao máximo a 

insolação norte para as unidades habitacionais.

O trajeto feito por pedestres sempre busca atalhos, e 

por se tratar de um terreno de esquina, a arquitetura 

pode contribuir com essa busca inconsciente dos 

caminhantes. Devido a isso, a praça será implantada 

no centro no terreno de modo que induza o pedestre a 

cor tar caminho por ela.  Essa estratégia de 

implantação da praça pode contribuir com a 

experimentação do espaço, pois quando o pedestre 

passar por ela, experimentará uma paisagem 

diferente da calçada monótona, o que poderá 

influenciar na sua permanência e na concomitante 

ativação do espaço.

A própria delimitação da praça sugere a locação do 

edifício (representada em cinza na imagem) como 

uma barreira que abraça esse espaço público, a fim de 

conferir caráter mais reservado. Além disso, a locação 

de barreira na esquina, quando possui uso comercial, 

como é o que pede o programa de necessidades, pode 

funcionar como um convite para adentrar o espaço.

Os recuos laterais exigidos pela legislação serão 

usados como acesso de veículos e de serviços. O acesso 

de veículos será pela Av. Paraná por ter a calçada livre, 

o contrário do que acontece com a Av. Tamandaré, que 

tem implantados vários pontos de ônibus que limitam 

o acesso de veículos.

Como já foi mencionado nos textos de análise, o 

terreno é um grande vazio que divide um bairro denso 

e gabaritos altos de um bairro com edificações 

comerciais de até três pavimentos. Logo, o conjunto 

habitacional será verticalizado de modo gradual, 

respeitando a paisagem do entorno.
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ESQUEMA DE OCUPAÇÃO ‘A’ ESQUEMA DE OCUPAÇÃO ‘B’

QUADRO DE ÁREAS

ESQUEMÁTICO

Área total

Altura

Qtde de unidades

7.926m²

T +16

75

QUADRO DE ÁREAS

ESQUEMÁTICO

Área total

Altura

Qtde de unidades

6.085m²

T +12

64

Nas duas tentativas foi adotado o cuidado com a altura do edifício na Av. Tamandaré, que é o 

bairro comercial que segue um gabarito de alturas menos denso. Porém, o acesso à praça se 

torna uma experiência diferente em cada uma das propostas. No esquema ‘A’, o acesso se dá 

através de uma espécie de túnel, que pode oferecer abrigo aos pedestres e garantir uma praça 

com característica mais privativa. Porém, isso pode se tornar também uma barreira e intimidar 

o pedestre a acessar o espaço. No esquema de ocupação ‘B’ o acesso à praça foi deixado sem 

obstruções visuais , que garante acesso livre sem perder o caráter reservado da praça.
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SETORIZAÇÃO DO

EDIFÍCIO
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Como a proposta da tipologia é em fita, em que as 

unidades ficam dispostas uma ao lado da outra, o eixo 

de circulação horizontal será do tipo sacada, 

garantindo ventilação, iluminação e uma área 

externa à unidade que pode ser apropriada pelos 

moradores.

Está prevista a implantação de salas comerciais com 

dimensões distintas que irão atender a usos 

específicos (restaurante, lanchonete, salão de beleza, 

academia), para promover a ativação do espaço em 

horários alternativos ao comercial comum. Além 

disso, a renda dos alugueis podem auxiliar na 

manutenção do edifício.

Além da área de convivência pública, que é a praça, o 

6° pavimento do bloco maior foi destinado à área de 

convivência privativa dos moradores, com a sala 

multiuso e terraço. O terraço aproveita a cobertura do 

bloco perpendicular e tem o objetivo de funcionar 

como um quintal para os moradores.

EIXOS DE CIRCULAÇÃO CONVIVÊNCIA RENTABILIDADE



6
PROJETO

Nesse penúltimo capítulo será apresentado a proposta de projeto completa, que foi elaborada 

seguindo as diretrizes do capítulo anterior.

FONTE

andrademorettin.com.br/



A
V.

 P
A

R
A

N
Á

AV. TAMANDARÉ

ACESSO

SERVIÇO

A
C

E
S

S
O

V
E

ÍC
U

L
O

S

01 02

03

04

0506

07

08

09

10

11

12

13

14

16

IMPLANTAÇÃO + TÉRREO
nível 0.00m

690,65m²

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

sala comercial 01

sala comercial 02

sala comercial 03

sala comercial 04

sala comercial 05

sala comercial 06

sala do síndico

DML

sha�

bicicletário 01

bicicletário 02

acesso e circulação vertical (bloco B)

acesso e circulação vertical (bloco A)

unidade 1 dormitório

unidade 2 dormitórios

acesso e circulação vertical (subsolo)

65,05 m²

55,05 m²

56,60 m²

69,10 m²

83,35 m²

29,25 m²

5,65 m²

2,55 m²

1,95 m²

13,00 m²

10,80 m²

46,85 m²

31,20 m²

49,00 m²

60,95 m²

22,55 m²

PARÂMETROS URBANÍSTICOS

ATENDIDOS

área total do terreno

área total construída

área permeável

taxa de ocupação

coeficiente de aproveitamento

1998,00 m²

6431,00 m²

220,50 m²

34%

54%
alinhamento predial

passeio público

10m

IMPLANTAÇÃO E PLANTA BAIXA TÉRREO

esc 1:250
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ponto de ônibus

espelho d’água e

reserva de incêndio 12.000l

central de gás

carga e descarga

central de resíduos

paraciclo

área permeável
*as áreas não indicadas são como floreiras, em consequên-

cia da posição do subsolo (exceto áreas locadas no passeio

público)

área permeável nível -1.50m

15

LOCALIZAÇÃO

sem escala

B B

A A

D

DC

C



B B

A A

D

DC

C

LOCALIZAÇÃO

sem escala

UNIDADES LÂMINA + BLOCO
níveis +3.50m | +6.30m | +9.10m | +11,90m

690,65m²

01.

02.

03.

04.

05.

06.

unidade 2 dormitórios

unidade 1 dormitório

unidade acessível 2 dormitórios

unidade 3 dormitórios

circulação vertical (bloco B)

circulação vertical (bloco A)

60,95 m²

49,00 m²

63,50 m²

76,55 m²

46,85 m²

31,20 m²

10m

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TIPO 01

esc 1:250
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01

01 04

01 05

06

0102

02

03



B B

A A

D

DC

C

LOCALIZAÇÃO

sem escala

01 01 02 03

04

CONVIVÊNCIA
nível +14.70m

492,40m²

01.

02.

03.

04.

unidade 2 dormitórios

circulação vertcal (bloco B)

salão de festas

terraço

60,95 m²

46,85 m²

99,20 m²

132,00 m²

10m

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TIPO 02

esc 1:250

volume da caixa d’água
reservatório de 12.000l distribuídos em 8 caixas de 1.500l

* detalhamento em Planta de Cobertura
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B B

A A

D

DC

C
UNIDADES LÂMINA
níveis +17.50m | +20.30m | +23.10m | +25.90m | +28.70m | +31.50m | +34.30m

355,05m²

LOCALIZAÇÃO

sem escala

01.

02.

03.

unidade 2 dormitórios

unidade 1 dormitório

circulação vertical (bloco B)

60,95 m²

49,00 m²

46,85 m²
01 01 03 0102

10m

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TIPO 03

esc 1:250
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COBERTURA

2m
PLANTA DE ÁREA TÉCNICA 01

esc 1:125

2m
PLANTA DE ÁREA TÉCNICA 01

esc 1:125

10m

PLANTA DE COBERTURA

esc 1:250

termoacústica

i: 5%

termoacústica

i: 5%

termoacústica

i: 5%

laje imperm.

i: 2%

laje imperm.

i: 2%

termoacústica

i: 5%
B B

A A

D

DC

C

01.

02.

03.

04.

ático

barrilete 01

barrilete 02

casa de máquinas (elevador)

01. barrilete

01

01

02 03

04

laje piso - nível +14.70m

piso cimentício

cobertura - nível +14.70m

portinhola de acesso ao telhado

cobertura - nível +37.10m

cobertura - nível +18.55m projeção da caixa d’água

1.500l

portinholas de acesso ao telhado

portinholas de acesso ao telhado

cobertura - nível +39.05m

cobertura - nível +41.00m

calha

calha
portinholas de acesso ao telhado

pergolado em estrutura metálica
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B B

A A

D

DC

C

área permeável nível -1.50m
ESTACIONAMENTO
nível -2.80m

804,82m²

01.

02.

03.

acesso e circulação vertical pública

acesso e circulação vertical (bloco A)

acesso e circulação vertical (bloco B)

22,55 m²

12,85 m²

17,45 m²

10m

PLANTA BAIXA SUBSOLO

esc 1:250

01

02

03

1

1 7

201713 16

2 8

211814

3 9

221915

4 10

23

5

24

6

25

11

12

20

26 27

19

25

18

24

17

23

16

22

15

21

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LOCALIZAÇÃO

sem escala
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? O estacionamento funcionará de forma rotativa, ou seja, poderá atender tanto aos moradores quanto a 

clientes e comerciantes. 



CORTE AA

01.

02.

03.

04.

05.

06.

reservatório de água

salão de festas

sala comercial 02

sala comercial 01

estacionamento

fosso do elevador

guarda corpo em

chapa galvanizada

perfurada com

pintura amarela

cobogó

cimentício

janela tipo

maxim-ar

alvenaria com

pintura acrílica

cinza

volume

caixa d’água

10m

CORTE AA

esc 1:250

FACHADA NORTE

sem escala

LOCALIZAÇÃO

sem escala

0.00 m

+3.50 m

+6.30 m

+9.10 m

+11.90 m

+14.70 m

+17.50 m

+20.30 m

+23.10 m

+25.90 m

+28.70 m

+31.50 m

+34.30 m

+37.10 m

+39.05 m

+41.00 m

-1.50 m

-2.80 m

-4.20 m

01 01

02

04

05

06

03

veneziana

metálica com

trilho externo

e pintura cinza



CORTE BB

01.

02.

03.

04.

05.

06.

reservatório de água

escada subsolo

terraço

sala comercial 04

sala comercial 05

sala comercial 06

10m

CORTE BB

esc 1:250

0.00 m

+3.50 m

+6.30 m

+9.10 m

+11.90 m

+14.70 m

+17.50 m

+20.30 m

-2.80 m

01

02

040506

03

LOCALIZAÇÃO

sem escala

FACHADA SUL

sem escala

alvenaria com

pintura acrílica

cinza

pergolado metálico

com pintura

cinza

janela  de correr

em vidro com

requadro metálico

esquadrias das

salas comerciais

em vidro com

requadro metálico

alvenaria com

pintura acrílica

amarela

cobogó

cimentício

volume

caixa d’água

acesso principal

com porta em

vidro e requadro

metálico
guarda corpo em

chapa galvanizada

perfurada com

pintura amarela



LOCALIZAÇÃO

sem escala

d
e

sv
io

 d
e

 c
o

rt
e

0.00 m

+3.50 m

+6.30 m

+9.10 m

+11.90 m

+14.70 m

+17.50 m

+20.30 m

+23.10 m

+25.90 m

+28.70 m

+31.50 m

+34.30 m

+37.10 m

+39.05 m

+41.00 m

-2.80 m

CORTE CC

01.

02.

03.

04.

ático (área técnica)

bicicletário 01

estacionamento

sala comercial 05

10m

CORTE CC

esc 1:250
03

0402

01

FACHADA OESTE

sem escala

alvenaria com

pintura acrílica

cinza

cobogó

cimentício

guarda corpo em

chapa galvanizada

perfurada com

pintura amarela



LOCALIZAÇÃO

sem escala

CORTE DD

01.

02.

03.

04.

terraço

sala comercial 04

sala comercial 03

estacionamento

10m

CORTE DD

esc 1:250

0.00 m

+3.50 m

+6.30 m

+9.10 m

+11.90 m

+14.70 m

+17.50 m

+20.30 m

+23.10 m

+25.90 m

+28.70 m

+31.50 m

+34.30 m

+37.10 m

-2.80 m

01

02 03

04 04

FACHADA LESTE

sem escala

alvenaria com

pintura acrílica

cinza

guarda corpo em

chapa galvanizada

perfurada com

pintura amarela

veneziana

metálica com

trilho externo

e pintura cinza

pergolado metálico

com pintura

cinza
janela tipo

maxim-ar
porta de

correr
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m
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00

m

A

B

C D

E

F

G

H

2m

PLANTA BAIXA

UNIDADE 2 DORMITÓRIOS

esc 1:50

PERSPECTIVA ESQUEMÁTICA

sem escala

TIPOLOGIA 02 DORMITÓRIOS
60,95m²

A .

B .

C .

D.

E .

F .

G.

H.

varanda

sala

cozinha

área de serviço

sanitário

lavatório

dormitório 01

dormitório 02

2,31 m²

12,48 m²

6,58 m²

2,32 m²

2,47 m²

1,04 m²

9,24 m²

9,63 m²

LOCALIZAÇÃO

sem escala

Todas as aberturas foram dispostas de modo que possibilitem tanto a dinâmica das 

fachadas quanto a ventilação natural cruzada. Veja abaixo o esquema que exemplifica a 

ventilação no interior da unidade.

A definição da unidade de dois dormitórios foi o ponto de partida para traçar as outras 

tipologias, que contam com adição ou subtração de área e layout, conforme a 

necessidade de cada arranjo familiar atendido.

O dimensionamento dos ambientes foi feito de acordo com os equipamentos mínimos 

e suas respectivas áreas de atividades estabelecidos por Carolina Palermo, no livro 

Sustentabilidade Social do Habitar.

área de atividade

CORTE EE

sem escala

linha de interrupção

linha de interrupção

CIRCULAÇÃO COMUM SALA VARANDA

Essa tipologia, que pode atender confortavelmente à 

famílias de até 4 pessoas, corresponde à 62,5% do 

total das unidades, ou seja, 40 das 64 unidades 

possuem dois dormitórios.

parede em cobogós que 

confere privacidade entre 

cozinha e área íntima,

sem perder a ventilação 

entre os ambientes.

guarda-corpo em chapa 

galvanizada perfurada que 

protege  a  varanda e  a 

circulação comum entre as 

unidades; essa circulação 

tipo ‘sacada’ permite uma 

ventilação natural mais 

eficiente nos apartamentos.

?
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m
1.

00
m

1.80m

2.
70

m

2.30m

3.
30

m 2.70m

4.
45

m

4.05m

4.35m

2m

PLANTA BAIXA

UNIDADE ACESSÍVEL 2 DORMITÓRIOS

esc 1:50

TIPOLOGIA ACESSÍVEL
63,50m²

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

varanda

sala

cozinha

área de serviço

sanitário

dormitório 01

dormitório 02

2,61 m²

12,48 m²

9,51 m²

2,32 m²

4,86 m²

7,59 m²

12,00 m²

LOCALIZAÇÃO

sem escala

1.30m

1.10m

2.80m

2.80m3.85m
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m
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00
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m

0.
60

m

2m

PLANTA BAIXA

UNIDADE 1 DORMITÓRIO

esc 1:50

A

B

C D

E

F

G

LOCALIZAÇÃO

sem escala

TIPOLOGIA 01 DORMITÓRIO
49,00m²

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

varanda

sala

cozinha

área de serviço

sanitário

lavatório

dormitório

2,31 m²

12,48 m²

6,58 m²

2,32 m²

2,47 m²

1,04 m²

9,24 m²

São 4 unidades dessa tipologia, que corresponde à 

6,25% do total das unidades, percentagem mais alta 

que a exigida pela legislação federal.

As unidades com um dormitório correspondem à 16 

das 64 unidades, ou seja 25%.
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2m

PLANTA BAIXA

UNIDADE 3 DORMITÓRIOS

esc 1:50

TIPOLOGIA 03 DORMITÓRIOS
76,55m²

A .

B .

C .

D.

E .

F .

G.

H.

I.

varanda

sala

cozinha

área de serviço

sanitário

lavatório

dormitório 01

dormitório 02

dormitório 03

2,91 m²

17,68 m²

6,58 m²

2,32 m²

2,47 m²

1,04 m²

9,24 m²

9,63 m²

9,80 m²

LOCALIZAÇÃO

sem escala

Por fim, são 4 unidades com 03 dormitórios (6,25%) 

que podem atender à famílias com até 6 pessoas.
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7
PERSPECTIVAS

FONTE

andrademorettin.com.br/

Para finalizar a proposta, algumas imagens renderizadas do projeto, para fidelizar os 

acabamento e proporcionar uma visão mais real, sob a perspectiva do observador.





















louise soares
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