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Ministério Público Federal – MPF 

Museu de Arte Moderna da Bahia – MAM/BA

Plano de Regularização de Zonas Especiais de 
Interesse Social – PREZEIS

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – 
PDDU 

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS

Residência em Arquitetura, Urbanismo e Enge-
nharia – RAU+E 

Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB 
Superintendência de Patrimônio da União – SPU
Universidade Estadual da Bahia – UNEB
Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS 

SIGLAS RESUMO

PALAVRAS CHAVE

Este trabalho narra o caminhar da as-
sessoria técnica em arquitetura, urbanismo 
e engenharia para o território da Gamboa 
de Baixo em Salvador. O processo foi divi-
dido em duas etapas, que se iniciou com a 
atuação dos profissionais residentes em se 
aproximar território e de estabelecer vínculos  
com a Gamboa, visto as inúmeras interações 
com grupos universitários sem retorno efeti-
vo para os moradores. Em seguida, o traba-
lho irá discorrer sobre a atuação específica do 
profissional residente em questão no campo 
de projetos de melhorias habitacionais para 
habitações autoconstruídas da Gamboa. Con-
solidando um grupo paralelo de atuação da 
assessoria, juntamente com alunos bolsistas 
da graduação da Faculdade de Arquitetura da 
UFBA, para lidar com a demanda de assesso-
ria no território. Por fim, o trabalho aborda, 
sobretudo, a interação dos arquitetos aca-
demicistas com o moradores autoconstruto-
res na tentativa de construir coletivamente 
soluções para patologias construtivas, tanto 
como o planejamento da casa para o futuro.

AUTOCONSTRUÇÃO; GAMBOA DE BAI-
XO; ASSESSORIA TÉCNICA
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Situada numa área de aproximadamente 
22.730m², a comunidade da Gamboa de Baixo 
está localizada em área da União em terreno 
da marinha com barreiras físicas, naturais e 
artificiais, que a impedem de expandir seu ter-
ritório. Ao lado encontra-se a comunidade do 
Unhão e muito próximo, encontra-se o Solar 
do Unhão, uma construção do século XVI que 
hoje abriga o Museu de Arte Moderna - MAM/
BA e o Parque das Esculturas, considerado o 
principal espaço para a arte contemporânea 

da Bahia e de renome nacional. No outro lado 
da Gamboa, em zonas confluentes, encontra-
-se o Edifício Morada dos Cardeais, edifício de 
luxo às margens da Baía de Todos os Santos, 
que como outros existentes no Corredor da 
Vitória, bairro de alto padrão da cidade, pos-
sui posição privilegiada de frente pra baía, o 
que torna a Gamboa um território passível de 
um processo de supervalorização fundiária. 
Seus acessos são feitos pela Avenida Lafaye-
te Coutinho, o que a torna invisível por quem 
transita na mesma, seja na direção do Bairro 
do Comércio, seja na direção de outras loca-
lidades circunvizinhas como Campo Grande, 
Bairro 2 de Julho, Politeama, Vitória  e  Canela. 

Pertencente ao bairro Centro, a comuni-
dade está próxima a diversas atrações turís-
ticas, monumentos e praças de grande valor 
cultural e artístico da cidade: Elevador Lacer-
da, Centro Náutico, Mercado Modelo, Igre-
ja da Conceição da Praia, Centro Histórico 
de Salvador, Praça do Campo Grande, Forte 
de São Pedro, Teatro Vila Velha, Passeio Pú-
blico, Teatro Castro Alves e Hotel Sheraton.

A comunidade foi delimitada como Zona 
Especial de Interesse Social 5, pelo Plano Di-
retor de Desenvolvimento Urbano de Salva-
dor em 2016, juntamente com a comunida-
de vizinha do Unhão, o que seria uma forma 
de garantir a sua permanência na região, 
entretanto, essa ZEIS ainda não foi regula-
mentada, tema a ser discutido mais adiante.

1.5  A GAMBOA DE BAIXO

1.1. NOME DO BAIRRO E LOCALIDADE

1.2. NOME DA ASSOCIAÇÃO 
PARCEIRA E PERSONALIDADE 
JURÍDICA

1.3. ENDEREÇO COMPLETO E 
TELEFONE/E-MAIL/

1.4. NOME E FUNÇÃO DO 
REPRESENTANTE LEGAL E PRINCIPAIS 
LIDERANÇAS PARA CONTATO

Ana Cristina da Silva Caminha 

Gamboa de Baixo, Centro, Salvador, Bahia.

Associação Amigos do Gegê 
de Moradores da Gamboa de Baixo

Rua Barbosa Leal S/n, Gam-
boa de Baixo – Salvador, Bahia.
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BAHIA SALVADOR

GAMBOA DE BAIXO
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2.1 APROXIMAÇÃO DO GRUPO 
COM A GAMBOA DE BAIXO

O contato inicial dos residentes com a co-
munidade aconteceu através da Associa-
ção de Moradores da Gamboa de Baixo, que 
trouxe a demanda para elaborar um estudo 
propositivo de uso misto (habitação + ser-
viços) para o Forte de São Paulo da Gam-
boa, foco de estudo da residência em 2013, 
quando da implantação da RAU+E/UFBA. 
Através de oficinas realizadas com a 3ª Turma 
da RAU+E da Universidade Federal da Bahia, 
por um grupo composto de discentes, docen-
tes e os moradores do Forte, por meio de pes-
quisas, reuniões e levantamentos, elaboramos 
uma cartilha que propunha alternativas para 
uso e gestão do Forte como uso misto comu-
nitário, enfatizando a importância de morar 
no Forte, e de como a comunidade é, impor-
tante na preservação do patrimônio local. A 
cartilha foi apresentada em uma audiência 
pública no dia 14 de dezembro de 2017, com 
os diversos atores envolvidos e foi anexada ao 
processo que tramita no Ministério Público Fe-
deral sobre a retomada do Forte pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/
IPHAN, audiência que envolveu órgãos como 
o IPHAN, a Superintendência de Patrimônio 
da União/SPU, a Prefeitura Municipal de Sal-
vador através da Fundação Mário Leal Fer-
reira, a Defensoria Pública da União/DPU e o 

Ministério Público Federal/MPF. Sendo assim, 
a cartilha desenvolvida pela residência, tem 
o objetivo de somar às propostas elaboradas 
pela RAU+E, no período entre 2013 e 2015. 
Além disso, foi proposto por um residente da 
3ª turma, que além do uso misto comunitário, 
4 unidades habitacionais, já que na proposta 
de realocação dos moradores do Forte elabo-
rada pelo arquiteto urbanista Fabrício Zanolli, 
residente da primeira edição da RAU+E, só 
realoca no projeto de HIS 14 unidades, quan-
do a demanda no Forte seria de 18 famílias.
Com o avanço das discussões da retomada 
do Forte São Paulo da Gamboa pelo IPHAN 
e do processo na justiça federal com a SPU 
para cessão da área para gestão da Prefeitura 
Municipal, entendemos a importância de atu-
ar junto à comunidade da Gamboa de Baixo, 
pois como profissionais tínhamos muito a con-
tribuir, construindo coletivamente com os mo-
radores, através de metodologia participativa 
voltada para a assistência técnica. Assim, o 
desenvolvimento das propostas apresentadas 
por cada residente tinha o objetivo de somar 
forças com a comunidade na busca do direito à 
cidade e do real direito a moradia de qualidade.
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2.2 BREVE HISTÓRICO DO TERRI-
TÓRIO

Dentro do contexto de exclusão territorial, a 
comunidade da Gamboa de Baixo está locali-
zada dentro do considerado Centro Antigo de 
Salvador  (CAS), que sofre durante anos com 
a pressão de poderes hegemônicos do capital. 
Essa situação pode ser explicada pelo fato de 
a comunidade estar inserida em uma zona de 
disputa histórica na orla da Baía de Todos os 
Santos, entre os prédios de luxo do corredor 
da Vitória e o Complexo do Solar do Unhão 
composto do Museu de Arte Moderna (MAM) 
e do Parque das Esculturas. A mesma divide 
sua área com outra comunidade - a do Unhão.
Relatos de disputas por áreas de pesca em 
cartas enviadas à Capitania dos Portos desde 
1878 já demonstravam a ocupação da área 
que se situava entre os portos marítimos 
(Porto das Vacas e Porto da Gamboa) por uma 
comunidade de pescadores. Foi no contexto 
desses conflitos que surgiu a comunidade pes-
queira Gamboa de Baixo, objeto deste estudo.
A tradição da pesca artesanal foi passada de 
geração a geração, e ainda confere forte iden-
tidade à comunidade. O peixe que é retirado 
das águas da Gamboa não somente se faz pre-
sente na mesa de seus moradores, mas tam-
bém nos mercados de peixe e no comércio em 
geral de áreas circunvizinhas. Contudo, a re-
lação com o mar vai além da pesca, faz parte 
também do lazer de seus moradores que cres-

ceram às margens da Baía de Todos os Santos. 
A comunidade está situada à margem sudo-
este da baía, dentro da poligonal do CAS. Sua 
inserção nessa zona de rico valor histórico, 
patrimonial e paisagístico para a capital baia-
na trouxe à comunidade, durante anos, sen-
sação de insegurança quanto à sua perma-
nência no local. O privilégio da sua localização 
atraiu grande interesse do setor imobiliário, 
o qual implantou diversos empreendimentos 
residenciais de luxo em seu entorno, tornan-
do a zona um dos metros quadrados mais ca-
ros de Salvador. Esse processo, que valorizou 
intensa e bruscamente o território da Gam-
boa, fez sobressair não o valor de uso que 
a terra tem, com seu potencial paisagístico, 
relações sociais e tradições culturais que os 
moradores mantêm vivos até hoje, mas sim 
o valor de mercado da terra que a prevalên-
cia dos interesses privados trouxe à Gamboa. 

* 1  O Centro Antigo de Salvador abrange onze bair-
ros e cinco ZEIS e foi criado no através da Lei mu-
nicipal 3.289/1983, Área de Proteção Rigorosa-APR. 
Conforme Plano de Reabilitação do Centro Antigo 
de Salvador, informação disponível no Mapa 1- Cen-
tro Histórico e Centro Antigo de Salvador, Localiza-
ção e poligonais de delimitação, 1983 e1984, ela-
borado por Ângela Gordilho de Souza, 2009. 



Arquitetxs periféricxs: 
assessoria técnica para melhorias habitacionais em 
casas autoconstruídas na Gamboa de Baixo.

12

2.3. LUTA E PERMANÊNCIA

Seu histórico de luta e resistência é evi-
denciado bem antes da construção da Ave-
nida Lafayete Coutinho, que após sua finali-
zação segregou a comunidade da cidade e 
de sua vizinhança. A comunidade sofre uma 
forte segregação sócio espacial, constata-
da desde o seu principal acesso, por baixo 
da Avenida Contorno e até mesmo visto pela 
Baía de Todos os Santos, se tornando invisí-
vel para quem trafega e transita na avenida.

A resistência é constante diante das inú-
meras situações adversas que enfrentam e 

no histórico de sua luta pela permanência, 
pelo reconhecimento enquanto comunida-
de pesqueira e por melhorias na comunida-
de, estão registradas grandes conquistas, 
alcançadas através da união de seus mora-
dores. Nesse sentido, possui papel relevante 
a Associação Amigos de Gegê dos Morado-
res das Gamboa de Baixo, criada a partir de 
uma luta coletiva por saneamento básico e 
melhorias de infraestrutura, após uma epide-
mia de cólera em 1992, desde então atuan-
do em prol da comunidade, demandando do 
poder público desde melhorias de infraestru-
tura, urbanística e habitacional até a regula-
rização fundiária, urbanística e jurídico-legal. 

Dentre as conquistas do coletivo está a 
construção da escada de acesso à comunida-
de feita em mutirão pelos moradores; obras 

Figura 1. Linha do tempo da luta e resistência 
da comunidade. Fonte: Elaboração Residência em Ar-
quitetura, Engenharia e Urbanismo – RAU+E. 2018
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2.4. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

de infraestrutura realizadas pela CONDER na 
área de saneamento básico, melhorias habi-
tacionais e construção de novas moradias; a 
luta frente às remoções para obras do Edifício 
Morada dos Cardeais e a contrapartida execu-
tada pela construtora; além de posicionamen-
to civil frente às entidades governamentais e 
a defesa da manutenção do Forte São Paulo 
da Gamboa como patrimônio da comunida-
de e moradia para as famílias ali existentes. 

Como resultado da luta da Associação pela 
regularização fundiária, a área da Gamboa. jun-
tamente com a comunidade do Unhão, foi deli-
mitada no Plano Diretor do Município de Salva-
dor, regido pela Lei N.º 9.069/2016, como Zona 
Especial de Interesse Social 5, que correspon-
de aos assentamentos ocupados por comuni-
dades quilombolas e comunidades tradicionais 
vinculados à atividade de pesca e mariscagem.

Com a consolidação de diversos dados e 
informações sobre essa luta e resistência da 
comunidade na garantia de sua permanên-
cia foi elaborada uma linha do tempo descre-
vendo os diversos atores envolvidos até hoje.

Diante de todo o processo de luta e resis-
tência da comunidade da Gamboa de Baixo, a 
regularização fundiária se tornou a maior ga-
rantia de permanência da comunidade. Inseri-
da em terreno da marinha, conforme já citado 
anteriormente, no ano de 2007 a Superinten-

dência de Patrimônio da União - SPU cedeu às 
áreas das comunidades Gamboa de Baixo e 
Unhão para o Município de Salvador para fins de 
regularização fundiária, com recursos do Pro-
grama Papel Passado do Ministério das Cidades. 
Essa área incluía também o Forte de São Pau-
lo, totalizando aproximadamente 22.730m².

Nesse mesmo ano a Prefeitura Municipal de 
Salvador contrata através de licitação a empresa 
IP Empreendimentos, Consultoria e Engenharia 
Ltda., vencedora do certame, para levantamen-
tos, cadastramentos técnicos e regularização 
das habitações das comunidades envolvidas 
com fins de regularização fundiária. Esse con-
trato de Cessão sob Regime de Aforamento tinha 
uma duração prevista de 05 anos. Com o atraso 
constante na execução do objeto pela a prefei-
tura e a mesma não cumprindo o prazo para a 
Regularização Fundiária dentro do prazo estabe-
lecido, em 2012 a propriedade da área retorna 
à SPU não sendo renovada a sua cessão à PMS.

Nesse período, a prefeitura termina por 
rescindir o contrato com a empresa, e re-
alizando ela própria um cadastro, que ge-
rou uma planilha constando nomes, en-
dereços e o cálculo médio das áreas das 
casas das duas comunidades envolvidas. 

A necessidade de regularização fun-
diária e/ou a regulamentação da ZEIS se-
ria uma garantia de trazer investimentos 
e intervenções nas áreas de melhorias ha-
bitacionais e infraestrutura para a comuni-
dade, consolidando o fortalecimento das orga-
nizações sociais e diversos atores envolvidos.
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3. DIAGNÓSTICO TÉCNICO 3.1. ACESSOS E CIRCULAÇÃO
A comunidade não possui via local in-

terna que permita o acesso de veículos, con-
tando com quatro para pedestres: um aces-
so pela pracinha que fica na Rua Gamboa de 
Cima e três pela Avenida Lafayete Coutinho, 
um em paralelo ao da pracinha, outro senti-
do bairro do comércio e outro sentido Vale do 
Canela, ao lado do Edifício Morada dos Carde-
ais, não possuindo nenhum tipo de sinaliza-

Mapa 2. Localização das Ruas e Acessos à co-
munidade. Fonte: Elaboração Residência em Arqui-
tetura, Engenharia e Urbanismo – RAU+E. 2018
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3.2. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 3.3. PERFIL DAS HABITAÇÕES

ção ou indicação sobre a existência e localiza-
ção da comunidade, tornando-a invisível para 
quem transita na Avenida Lafayete Coutinho. 

A circulação interna se dá através de 03 
ruas que variam de 1,20 a 2,80 metros de lar-
gura, destinadas, como já referido, somente 
a pedestres (Rua Hamilton Sapucaia, Rua da 
Resistência e Rua Barbosa Leal), o que ter-
mina por dividir a comunidade internamente.

Todas essas ruas e acessos principais da 
comunidade não possuem nenhuma infra-
estrutura, com péssimas condições de aces-
sibilidade não seguindo normas vigentes ou 
padrões construtivos, sendo nítidos fatores 
como: sinalização inexistente, degraus eleva-
dos e irregulares, falta de corrimões nas esca-
das, inclinações elevadas, falta de rampa para 
cadeirantes ou pessoas portadoras de neces-
sidades especiais, iluminação precária. Outro 
fator de dificuldade da comunidade é o aces-
so ao transporte público, praticamente ine-
xistente, devido à distância da localidade aos 
pontos de ônibus existentes, o que termina 
gerando desconforto pelo deslocamento lon-
go e insegurança dos moradores, tema a ser 
abordado por um dos residentes da equipe.

A comunidade da Gamboa de Baixo é uma 
ocupação que existe desde meados do século 
XX, tendo-se originado a partir de um núcleo 
de pescadores, que aos poucos, pela sua loca-
lização no centro da cidade, atraiu novos ha-

bitantes. No fim da década de 90, ocorreu um 
processo de urbanização através do Governo 
do Estado da Bahia, com investimentos nas 
áreas de saneamento, circulação, com cons-
trução de novas moradias e melhorias habi-
tacionais. Mesmo assim, a intervenção não 
alcançou uma das maiores reivindicações da 
população: a regularização fundiária dos lotes. 

Hoje possui aproximadamente 260 casas, 
que apresentam um padrão construtivo seme-
lhante, tendo a maioria das casas 02 a 03 pavi-
mentos, sendo grande parte de uso residencial. 

Por conta da falta de equipamentos na 
localidade, registra-se a existência de mui-
tas edificações com uso misto (comércio no 
pavimento térreo, com habitação nos pavi-
mentos superiores), principalmente na Rua 
Barbosa Leal, onde são encontrados peque-
nos mercados, depósito de bebidas, igrejas, 
lavanderia, píer para apoio à pesca, bares 
e restaurantes. Além disso, possui diver-
sos minadouros espalhados pela comuni-
dade e um até mesmo canalizado, servin-
do de abastecimento para os moradores.

Grande parte das casas da comunida-
de possui diversos problemas construtivos, 
uma característica comum no processo de 
autoconstrução. Tendo como tipologia unida-
des construídas pelo programa do Governo 
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do Estado da Bahia através da CONDER, no 
fim da década de 90, concentradas próximas 
à Avenida Contorno e lateralmente ao terre-
no do Edifício Morada dos Cardeais na Rua da 
Resistência; unidades que surgiram sob os 
arcos da estrutura da avenida; unidades es-
palhadas pela comunidade pelo processo de 
ocupação espontânea da encosta, e casarões 
antigos que foram ocupados e ampliados pe-
los moradores na orla, sendo ligadas à ati-
vidades comercial e pesqueira; além de uni-
dades ocupadas e ampliadas dentro do Forte 
São Paulo da Gamboa e nos seus arredores. 
A maioria dos imóveis foi construída em al-
venaria com reboco e pintura, com cober-
tura em telha de fibrocimento ou cerâmica.

Algumas unidades são precárias, apre-
sentando problemas estruturais e degradação 
por efeitos da corrosão causados pela maré; 
algumas unidades estão em situações de ris-
co, enquanto outras estão em constante pro-
cesso de autoconstrução, seja pra ampliar 
um cômodo ou construir novos pavimentos. 

3.4. ASPECTOS MORFOLÓGICOS

3.5. POPULAÇÃO, FAIXA ETÁRIA E 
RENDA

A Gamboa de Baixo está situada numa to-
pografia acidentada, numa encosta, com qua-
se 40 metros acima do nível do mar, em áreas 
de solo, onde estão localizadas quase todas as 
edificações, em áreas com incidência de ro-
chas com grande quantidade de arborização e 

vegetação de pequeno e médio porte, não ocu-
padas por conta do alto grau de declividade.

Como as comunidades da Gamboa de 
Baixo e Unhão ocupam o mesmo setor censi-
tário, os dados obtidos referentes à população 
e faixa etária pertencem às duas comunida-
des. Segundo dados do IBGE (Censo 2010), 
a Gamboa de Baixo e Unhão, estão situadas 
no setor censitário n.º 292740805270156, 
localizado no distrito Vitória, com uma po-
pulação de 1.037 habitantes, na sua maioria 
negra e de baixa renda. Nas figuras 2 e 3, 
podemos ver mais informações referentes à 
faixa etária, à relação da população por do-
micilio, à distribuição da população por gê-
nero, e dados comparativos entre a popula-
ção do setor e a do distrito e a relação da 
razão por gênero em comparação ao Esta-
do da Bahia, ao Município de Salvador e ao 
distrito que ele está inserido. A sua popula-
ção em relação ao distrito representa 0,06% 
e a razão por gênero representa 97,52%.

Sua pirâmide etária apresenta um alar-
gamento nas faixas entre 0 e 4 anos e até 
45 a 49 anos, decrescendo nas faixas etá-
rias mais avançadas, a partir de 60 a 64 anos

Para esse setor censitário foi identificado 
uma renda média por responsável familiar de R$ 
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Figura 2. Dados do setor censitário po-
pulação. Fonte: Censo 2010 - https://cen-
so2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st 

Figura 3. Dados do setor censitário fai-
xa etária. Fonte: Censo 2010 - https://cen-
so2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st 

Figura 4. População e renda média do res-
ponsável – ZEIS. Fonte: Tabela I.12 Painel de In-
formações - Dados Socioeconômicos do Município 
de Salvador por Bairros e Prefeituras-Bairro. 2016

680,83, como mostra a figura a seguir – Tabela 
I.12 – extraída do Painel de Informações - Da-
dos Socioeconômicos do Município de Salvador 
por Bairros e Prefeituras-Bairro , organizado 
pelo Setor de Informações Geográficas Urba-
nas dos Estado da Bahia – INFORMS/CONDER
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3.7. ATIVIDADE PESQUEIRA
Desde o seu surgimento, a Gamboa de 

Baixo se consolidou como uma comunida-
de pesqueira, utilizando o mar e seus bene-
fícios como uma fonte de renda para seus 
moradores. A comunidade possui uma rela-
ção significativa com o mar, utilizando não só 
como fonte de renda como também de lazer. 

Atualmente a comunidade, pela fal-
ta de apoio, não possui nenhuma estrutu-
ra adequada para auxilio na pesca e venda 
do produto, que são negociados com mer-
cados formais ou vendidos pelos próprios 
pescadores a particulares ou peixarias.

Apesar, de terem formado uma Associação 
de Pescadores, não possuem sede física e nem 
equipamentos adequados que subsidiem a ati-
vidade, com suporte e logística para à pesca. 

O atual píer encontra-se em estado de 
degradação, não dando suporte adequa-
do para as embarcações e as atividades de 
pesca, destruído em boa parte pelo mar, 
condenando a estrutura que ainda resiste. 
Intervenções no atual píer e o apoio e forta-
lecimento da pesca, teria grande importância 
para comunidade, por manter a preservação 
da Gamboa de Baixo como uma comunidade 
tradicional vinculada a atividade pesqueira.



19

Capítulo 03

Figura 5. Pescadores e embarcações da co-
munidade. Fonte: Fabricio Zanoli – RAU+E. 2017
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3.8. INFRAESTRUTURA

A Gamboa de Baixo é uma área consoli-
dada, mas com diversos problemas de infra-
estrutura básica, com falta de manutenção 
na rede de esgoto, coleta de lixo inexisten-

te, falta de iluminação pública, escoamento 
ineficiente das águas pluviais, falta de aces-
sibilidade adequada, o que termina gerando 
situações de risco aos moradores tanto de aci-
dentes quanto de contaminação por doenças. 
A comunidade sofre diariamente por conta de 
serviços ineficientes ou inexistentes geridos 
por órgãos públicos, cabendo à própria co-
munidade se organizar e promover mutirões 
de limpeza e conscientização dos morado-
res para coleta e descarte do lixo adequado.

Figura 6. Imagens das deficiências encontradas 
na comunidade. Fonte: Elaboração Residência em Ar-
quitetura, Engenharia e Urbanismo – RAU+E. 2018.
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4. PROPOSTA COLETIVA DE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1. MEIOS E PROCESSOS 
ADOTADOS PARA A PROPOSTA 
COLETIVA DO GRUPO COM A 
COMUNIDADE

A Gamboa, apesar de se localizar em uma 
área nobre da cidade de Salvador, sofre com 
diversos problemas relacionados à sua invisi-
bilidade territorial. Da dificuldade de acesso 
a serviços básicos como educação, saúde e 
lazer, problemas de infraestrutura de sanea-
mento básico e insalubridade das casas, até 
questões mais complexas relacionadas à pro-
priedade fundiária e à seguridade da posse.

Entende-se que a Gamboa de Baixo é um 
palco complexo para a intervenção arquitetô-
nica e urbanística, pois reúne em si todos es-
ses entraves políticos e sociais. Por inúmeras 
vezes já foi objeto de estudo por órgãos go-
vernamentais, setores privados e até mesmo 
pela academia para consolidação de melho-
rias - ou não - para a comunidade. Algumas 
delas foram concretizadas, mas a maioria não 
saiu do papel, gerando em seus moradores 
uma sensação de insegurança e desconfian-
ça quanto à proximidade desses agentes.

A atuação dos residentes se deu atra-
vés de contatos iniciais com representantes 
da comunidade para expor os trabalhos que 
os mesmos desenvolveriam durante o período 
da Residência. Dessa forma foi apresentado o 
Plano de Trabalho desenvolvido pelos residen-
tes a membros da Associação de Moradores. 
A proposta coletiva da equipe sempre foi a da 

assistência técnica continuada e, a partir daí 
cada residente buscaria desenvolver suas pes-
quisas e seus projetos específicos individual-
mente, utilizando as premissas estabelecidas 
nesse plano, visando a melhoria urbana, ha-
bitacional e o avanço das questões que envol-
vem a propriedade fundiária da comunidade. 

Mais que uma prática de projetos partici-
pativos, busca-se uma forma plural no senti-
do de agregar acadêmicos, profissionais, mo-
radores e movimentos sociais, dentro de um 
método horizontal que consiga reunir as vozes 
de todos esses atores, transformando sua ade-
são em instrumentos para a luta da comuni-
dade. Este trabalho tem a proposta de ser um 
exercício de inclusão no direito à cidade, para 
quem, diariamente, ele tem sido negligencia-
do. Dessa forma foram estabelecidos três eixos 
de atuação, um para cada residente, focados 
nas temáticas levantadas durante o processo 
do diagnóstico da área. Cada residente ficou 
responsável por um eixo: 1 – Regulamenta-
ção da ZEIS, 2 – Habitação (Melhorias Habi-
tacionais) e Espaços Livres e 3 – Mobilidade.

O processo de aproximação com os mo-
radores ocorreu a partir da leitura que en-
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volveu a compreensão do momento de baixa 
articulação e bastante desgaste nas relações 
entre os moradores e as interações univer-
sitárias anteriores (e paralelas também) a 
atuação desta edição da RAU+E 2017/2018. 
Entendendo a dificuldade, o processo me-
todológico  de aproximação foram divididos 
em três etapas: A de Planejar a atuação se-
torizada no território, a de Divulgar o traba-
lho a ser desenvolvido, por fim, a de Reu-
nir os moradores para discutir as propostas. 

A primeira estratégia surge através per-
cepção de um problema geológico da Gam-
boa, no qual altera a dinâmica do fluxo de mo-
radores por toda a extensão de seu território. 
A alta declividade do terreno setoriza a Gam-
boa em três glebas, uma referente a cada rua, 
com um único ponto de interseção entre elas. 
Esta separação dificulta o deslocamento de 
seus ocupantes para outras ruas. Portanto, a 
equipe tomou como estratégia descentralizar  
sua atuação no território, na intenção de se ar-
ticular com um número maior  de moradores.

Em seguida, inicia-se o processo de divul-
gação por rua da Gamboa. Que consistiu em 
organizar materiais gráficos (Cartazes e fan-
zines), falando sobre a equipe e que trabalho 
se pretendia desenvolver ao longo do ano den-
tro do território. Colando os cartazes através 
da técnica do lambe nas ruas, com auxílio da 
liderança comunitária, e distribuindo os fan-
zines batendo de porta em porta, falando com 
cada morador nas pretensões enquanto grupo 

de assessoria técnica à Gamboa de Baixo. A di-
vulgação aconteceu separadamente por ruas, 
e para além de apresentar a equipe, serviu 
também para convidar para a oficina que tava 
proposta na mesma semana, para aquela rua. 
Informando a dinâmica, local e hora do evento

A terceira estratégia foi a de concretizar 
as oficinas. Entendendo este momento como 
o espaço de diálogo e trocas em conjunto com 
os moradores, sobre questões pertinentes ao 
território, ao mesmo tempo em que se apro-
priava com os participantes a atuação proposta 
pela equipe para a Gamboa de Baixo. Essa es-
tratégia consolidou três oficinas, uma em cada 
rua, utilizando como base para as abordagens 
as temáticas de cada eixo de atuação de cada 
profissional residente, que foram: A regula-
mentação da Zona de Especial de Interesse 
Social (ZEIS) da Gamboa de Baixo; Mobilida-
de e Acessibilidade; e Melhorias Habitacionais.

Nessas interações, de forma geral, foram 
abordados temas relacionados com questões 
que atravessam o cotidiano dos moradores, 
o que envolveu o mapeamento dos percursos 
diários, mapeamento de problemas de infra-
estrutura e percepções gerais sobre o terri-
tório, passando por questões relacionadas 
às legislações urbanas e seus vínculos com 
a garantia dos direitos urbanísticos e de mo-
radia digna. Estes serão mais bem detalha-
dos no tópico 5, específicos de cada trabalho 
individual dos componentes desta equipe. 
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EIXO-
MELHORIAS HABIRACIONAIS



25

Capítulo 05

5.1. OBJETIVO GERAL 5.3. JUSTIFICATIVA

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Melhorar a qualidade de habitabilida-
de das edificações da Gamboa, consequen-
temente de seus habitantes, pautadas na 
lei 11.888 que garantem a assistência téc-
nica para projetos como esse para famílias 
com renda inferior a 3 salários-mínimos.

Grande parte das habitações de Salvador 
foi construída a partir do esforço individual 
de seus moradores, que, ao longo dos anos, 
foram ampliando ou melhorando os aspectos 
construtivos da sua residência. Este fenôme-
no, a autoconstrução, fala sobretudo a respei-
to das ações astuciosas que as pessoas, de 
um modo geral, tem em planejar ou construir 
suas casas sem o auxílio das ferramentas téc-
nicas oferecidas por profissionais de Arquite-
tura e Engenharia. Não caberá a este trabalho 
enfrentar a autoconstrução do ponto de vista 
subjetivo, mas abordá-la enquanto realidade 
para a reprodução do direito à moradia. En-
tendendo que a autonomia construtiva des-
sas famílias estão incluídas, em muito dos 
casos, no déficit qualitativo de 11,3 milhões 
unidades habitacionais enfrentado pelo país.

As decisões que levam um morador a 
autonomia de consolidar seu próprio lar são 
diversas, em grande parte dos casos estão 
relacionadas ao rompimento do compromis-
so da administração pública em inserir essas 
famílias nas políticas habitacionais do municí-
pio. Como também podem estar relacionadas 
com o baixo poder aquisitivo da família, que 
inviabiliza o processo de compra de um imóvel 
de mercado em um terreno regularizado ou 
a de contratação de um profissional da cons-
trução civil, para tomar frente do processo de 
planejamento e construção  de suas casas. 

1. Reconhecer o potencial das habita-
ções da Gamboa, e a capacidade dos morado-
res em investir a curto, médio e longo prazo 
na melhoramento/ampliação de suas casas.

2. Construir uma proposta de me-
lhoria habitacional, que possa ofere-
cer respostas a melhores condições am-
bientais, urbanas e sociais, dentro das 
dificuldades postas dentro de comunidades 
que sofrem o processo de exclusão territorial. 

3. Entender as necessidades, desejos e 
sonhos dos moradores perante suas casas, 
traduzindo essas colocações através do pro-
jeto arquitetônico de melhoria habitacional. 
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As condicionantes são diversas, e nem 
sempre irão depender somente das condições 
financeiras das famílias autoconstrutoras, ou 
tão somente falta de vontade política dos ges-
tores municipais. Muitas vezes pode está re-
lacionada com o não acesso a informação de 
como e onde atuam os profissionais de Ar-
quitetura e Engenharia, levando o morador a 
reproduzir a lógica construtiva do contexto ur-
bano a casa está inserida. Por ainda mitificar a 
profissão como usufruto exclusivo de pessoas 
com renda alta, que podem pagar caro por um 
projeto arquitetônico, inviabilizando a mesma 
atuação  para dentro de bairros populares.

A decisão de trabalhar com melhorias 
em casas autoconstruídas na Gamboa de Bai-
xo vem a partir de um olhar crítico do autor 
dentro território, percebendo que a dinâmi-
ca das ampliações e reformas são contínu-
as e estão presentes em grande escala na 
comunidade. Entendendo também que na 
maioria dos casos, os moradores, apesar 
do esforço, conseguem atender suas neces-
sidades e desejos em relação a sua casa. 
Contudo a falta do conhecimento técnico 
específico pode acarretar em patologias cons-
trutivas que agravam a situação estrutural 
e gerar riscos à saúde de seus moradores. 

É certo que essas habitações, na maio-
ria dos casos levantados, não são exemplo no 
que se refere a qualidade técnica da unida-
de. E em grande parte estão caracterizadas 

pela precariedade das instalações e estru-
turas com a utilização inadequada de mate-
riais, que resultam em ambientes vedados, 
sem qualquer fenestração, impedindo o aces-
so à iluminação e ventilação natural para o 
interior da casa. Causando desconforto tér-
mico para seus usuários, prejudicando tam-
bém as condições estruturais da edificação.

Assim como os condicionantes que levam 
a pessoa a autogerir a construção da sua casa, 
existem também os fatores que vão resultar na 
qualidade técnica daquela habitação autocons-
truída, e são elas: As condições financeiras; 
As aspirações estéticas de quem idealiza o seu 
espaço; as condicionantes ambientais do ter-
reno onde a casa está inserida; e o domínio das 
técnicas construtivas a quem vai executá-las

O Arquiteto e Urbanista ao propor proje-
to de melhoria habitacional em bairros popu-
lares, devem visar continuidade do trabalho 
que o morador autoconstrutor, levando em 
consideração o valor sentimental que aquela 
casa tem para ele, pois aquele bem, apesar 
de apresentar diversos problemas estruturais, 
cada tijolo ali presente conta a história do seu 
proprietário. Aquele espaço representa a sua 
resistência, a sua luta. Requalificar esse espa-
ço, é prever a aceitação e apropriação da in-
tervenção por parte do morador, diferente de 
quando são realocados para conjuntos habita-
cionais verticais. Jacques (2001), reforça como 
dever do arquiteto que intervém na favela:
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‘‘Os arquitetos e urbanistas no mo-
mento de urbanizar as favelas deve-
riam seguir os movimentos já come-
çados pelos moradores, para em vez 
de se fixar os espaços criando en-
fadonhos bairros formais ordinários, 
se possa conservar o movimento 
existente, ou seja, a própria vida das 
favelas (que é quase sempre muito 
mais intensa e comunitária do que 
nos bairros formais).”(JAQUES, 2001. 
<Disponível em: www.vitruvius.
com.br/arqtextos/arq000/esp078.
asp> Acesso em: 03 jan. 2018.

Para intervir nessas habitações, o arqui-
teto também deve se a realidade do territó-
rio onde está se colocando,  e se desprender 
das técnicas hegemônicas aprendidas duran-
te a sua formação. Deve também se aproxi-
mar da família que vai receber a intervenção 
para estabelecer os vínculos de confiança. E 
juntamente com a família elaborar as propos-
tas de melhoria do espaço, na qual antes ti-
nha sido construído por seu morador, agora 
será cruzadas com a proposta do arquiteto. 
A fim de levar melhores condições da habita-
bilidade daquela casa com a utilização ade-
quada dos materiais e adoção de técnicas 
construtivas compatíveis com seu contexto.

A questão central que este trabalho abor-
da é o de reconhecer a autoconstrução como 

uma realidade concreta, que acontecerá com 
ou sem a presença do arquiteto, pois esta é 
a lógica que se reproduz a séculos. Cruzando 
então a capacidade do profissional em traba-
lhar respondendo as questões desse tipo de 
produção habitacional trazem para as nossas 
cidade. Entendendo também que  a autocons-
trução não é algo a ser enfrentado, porque 
ela por si só não é um problema, e sim uma 
solução para um problema real: O direito à 
moradia. Trata-se portanto de uma constru-
ção coletiva entre os moradores e os profis-
sionais, mas também de desconstruir os pa-
radigmas da atuação do arquiteto e urbanista.

Por fim, este trabalho fala sobre essa 
aproximação da equipe de assessoria e ex-
tensão com os moradores autoconstrutores, 
que aqui estarão tratados como arquitetos 
periféricos. Arquitetos porque idealizam, pla-
nejam e executam suas moradias, perifé-
ricos porque estão às margens das políticas 
habitacionais e as margens das burocracias 
que desqualificam sua casa enquanto ‘’obra 
de arquitetura’’ pela ausência de um diplo-
ma de quem a executa. O trabalho então fala 
sobre a interação do arquiteto academicista 
em entender e se aproximar dos morado-
res na tentativa de responder as patologias 
construtivas e contribuir com o planejamen-
to da melhoria/expansão dessas edificações. 
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5.4. GRUPO DE TRABALHO
A Terceira edição da RAU+E (2017/2018), 

foi a segunda turma a trabalhar na Gam-
boa de baixo enquanto assessoria técnica. O 
trabalho da equipe, desta vez formada por 
três residentes, foram dividido em três eta-
pas: Inicialmente na continuação dos tra-
balhos da primeira edição com a assessoria 
para o Forte São Paulo da Gamboa, no pro-
jeto de uso coletivo e misto para o espaço, 
entregue em março de 2018 ; No segundo 
momento, os trabalhos de assessoria cole-
tiva, e de construção dos eixos de trabalho; 
e por último no desenvolvimento do traba-
lho individual de cada membro da equipe. 

O segundo momento da atuação tercei-
ra edição foi conduzido por três residentes, 
sendo dois Arquitetos e Urbanistas, e um 
Engenheiro Eletricista. Tendo como objetivo 
principal conquistar a confiança dos mora-
dores da Gamboa, visto o grande número de 
interações com a universidade que sucede-
ram a equipe em questão. Levando também 
em consideração também a falta de um re-
torno efetivo para o território a partir dessas 
trocas. Como traz o item 3.1 deste trabalho.

Em seguida, mas também em paralelo 
a atuação da equipe, se iniciam os trabalhos 
individuais. Para este trabalho será tratado 
apenas o eixo terceiro, referente a propos-
ta de melhorias habitacionais para os mora-
dores autoconstrutores da Gamboa. E como 

seria impossível levar esse trabalho sozinho, 
visto o contingente de moradores cadastra-
dos na proposta trazida pelo profissional resi-
dente,  e entendendo também a importância 
de trazer experiências como esta para den-
tro do processo de formação acadêmica de 
alunos da graduação em Arquitetura e Ur-
banismo,  foram aplicadas, para auxiliar no 
processo/projeto, duas bolsas de extensão 
ofertadas pela UFBA. No intuito somar for-
ças na confecção dos trabalhos da residência 
ampliar a equipe, mas também contribuir no 
ensino crítico de arquitetura destes alunos. 

As duas bolsas foram concedidas pela 
Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistên-
cia Estudantil da UFBA. E para o pleito da bol-
sa, foi idealizado um plano de trabalho onde 
previa a atuação específica de cada bolsista, 
sendo o primeiro responsável por atividades 
de documentação e sistematização de infor-
mações referentes aos moradores das unida-
des habitacionais cadastradas, no intuito de 
traçar o perfil socioeconômico das famílias, e 
construção das narrativas referentes a traje-
tória dos moradores na Gamboa; e o segundo  
bolsista, ficaria responsável pelo levantamen-
to físico das unidades habitacionais, identifi-
cação a morfologia e patologias existente nas 
casas, assim como das principais potencialida-
des da casa, desejos, sonhos e necessidades 
do moradores em relação sua casa. Sobretudo 
os bolsistas trabalham na aplicação de me-
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todologias de projeto participativo e elabora-
ção das peças gráficas dos projetos entregue 
aos moradores de melhoria de suas casas.

Contudo, apesar do planejamento prévio 

das atividades, os bolsistas trabalharam jun-
tamente com o profissional residente e o pro-
fessor orientador em todas as etapas de cons-
trução da proposta. Que serão expostas no 
tópico seguinte, durante a narração da meto-
dologia de aproximação e atuação da equipe.Figura 3. Dados do setor censitário fai-

xa etária. Fonte: Censo 2010 - https://cen-
so2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st 
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5.5.PROCESSO DE APROXIMAÇÃO
O processo metodológico de aproximação 

com os moradores ocorreu a partir da com-
preensão do momento de baixa articulação e 
de bastante desgaste nas relações entre os 
moradores e as interações universitárias que 
aconteceram na na Gamboa, antes da atuação 
desta edição da RAU+E. A estratégia se baseou 
em entender a  mobilização comunitária e nas 
características topográficas da Gamboa que 
tem influência direta na mobilidade dos mo-
radores por toda a extensão de seu território. 
Percebendo que alta declividade do terreno se-
toriza a Gamboa em três áreas, uma referente 
a cada rua, com um único ponto de interseção 
entre elas. A separação torna pouco comum 
o deslocamento dos moradores de uma rua 
para outra. Portanto, a equipe tomou como 
estratégia descentralizar sua base de interlo-
cução no território, na intenção de interagir 
com o maior número de moradores possível.

Como relatado no item 3.1 deste trabalho, 

a aproximação se iniciou com a equipe dos três 
residentes na Gamboa, conforme metodolo-
gía apresentada no Tópico. E foi dentro desse 
processo de construção coletiva da residência, 
que se inicia os trabalhos individuais, especí-
ficos para o eixo de melhorias habitacionais. 
No qual teve suas próprias metodologias de 
aproximação, que em certo momento traba-
lhava em conjunto com a equipe de residen-
tes, e em momentos mais específicos, com a 
equipe de estudantes bolsistas da graduação. 

A metodologia adotada passou por diver-
sas alterações, e aconteceu em sete etapas 
homogêneas, no sentido de que nem toda 
casa passou por todas as fases, ou aconte-
ceram de forma sequenciada como foi ideali-
zado pela equipe. E foram elas: A divulgação 
no território; Reuniões através das oficinas; 
Visitas às casas; Medições;  discussão de 
projeto com os moradores; Entrega do pro-
jeto; E, por fim, o acompanhamento da obra.

 Reparos 
estruturais  Ampliações

 Aproveitamento
de iluminação e 
vent. natural

 Aproveitamento
interno

A
tu
aç
ão

A
tu
aç
ão
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Divulgação Oficinas

O primeiro passo foi a de divulgar por-
ta a porta, como relatado anteriormente, que 
consistiu em  organizar materiais gráficos 
(Cartazes e fanzines), falando sobre a equi-
pe e que trabalho se pretendia desenvolver 
ao longo do ano dentro do território. Colan-
do os cartazes através da técnica do lambe 
nas ruas, com auxílio da liderança comuni-
tária, e distribuindo os fanzines batendo de 
porta em porta, falando com cada morador 
das pretensões do grupo de assessoria téc-
nica à Gamboa de Baixo. A divulgação acon-
teceu separadamente por ruas, e para além 
de apresentar a equipe, serviu também para 
convidar para a oficina que tava proposta 
na mesma semana, para aquela rua. Infor-
mando a dinâmica, local e hora do evento.

A sequência da divulgação acontecia 
através das oficinas durante os domingos 
propostos para as atividades. No encontro, 
acontecia a discussão com os moradores so-
bre importância de melhorar as condições 
estruturais da casa, esclarecendo também 
como se daria a atuação do eixo ao longo do 
ano e a possibilidade de interação com equi-
pe, e consequentemente os limites técnicos 
do grupo.  Ao final do encontro era realiza-
ção cadastro socioeconômico simplificado dos 
moradores interessados em participar da pro-
posta, que vinham somados ao mapeamento 
das casas e troca de contato (telefone) com 
os moradores para agendamento da visita 
em suas casas. Foram 54 famílias cadastra-
das, contemplado as três ruas da Gamboa 
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 O trabalho que seguiu adiante foi o de 
visitar as famílias cadastradas no intuito de 
entender a real situação da casa, entenden-
do também o que poderia ser viabilizado 
economicamente pelo morador traduzindo o 
que era necessidade e desejo. A equipe ti-
nha em mãos uma ficha (anexo 01) baseadas 
em um trabalho da Habitar para a Humani-
dade, para balizar a entrevista com a famí-
lia. Contudo outras questões específicas iam 
aparecendo e ia se acrescentando a listagem. 
Ao final da visita, percebia-se que em uma 
única visita, não conseguia abertura o sufi-
ciente para entender todas as questões que 
a família poderia levar até a equipe para au-
xiliar no desenvolvimento das propostas. Dú-

vida essa que foram se confirmando nas visi-
tas posteriores, onde novas questões surgiam 
e eram incorporados ao cadastro da família.

Em paralelo a visita a casa e conversa 
com os moradores, acontecia o cadastro mé-
trico e a listagem de patologias encontradas 
na casa. A equipe formada por um residente 
e dois alunos bolsistas, dividiram as funções e 
enquanto dois iam fazendo a entrevista, o ou-
tro fotografava os ambientes internos e fazia 
os croquis das plantas de levantamento para 
auxiliar na medição. Ao fim da entrevista, to-
dos os componentes do grupo passavam a atu-
alizar aqueles croquis com as medidas tiradas 
com a trena métrica. Além das medidas em 
planta de todas as paredes, foram tiradas as 

Visitas Medições
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triangulações internas, em ambientes não or-
togonais, alturas  de alvenaria, caimentos de 
telhado, vão de portas e janelas, para ter maior 
precisão do cadastro da casa. Durante a me-
dição também era feito uma listagem de pato-
logias visualizadas na edificação, como mofo, 
umidade, rachaduras, empenas, ambientes, 
escuros, quentes, apertados e dentre outros.

A seguir, mais uma vez pretendendo 
priorizar os moradores que já estavam com 
obra em andamento, ou com planejamen-
to de iniciar em breve, acontecia as visitas 
para discussão de projeto. A princípio, para 
iniciar o diálogo de intenções com a família, 
era produzido uma maquete física de pape-
lão da situação atual casa que servia como 
base da construção do projeto de melhorias. 

Após as propostas de modificação serem pre-
viamente aceitas pelos moradores,  a maque-
te ia se complementando a outros desenhos 
tridimensionais para auxiliar no entendimen-
to das alterações que se pretendia fazer. Não 
houve uma fórmula definida de quantos de-
senhos se faria até chegar em um produto fi-
nal, teve proposta que necessitava de maior 
detalhamento, portanto era produzido mais 
desenhos, teve morador que entendia mais 
por corte, ou mais por planta, ou mais pela 
maquete. Nesse sentido não teve uma pa-
dronização dos produtos entregues, eles es-
tavam condicionado a forma que se condu-
zia o diálogo com o morador em questão.

Após o fechamento da proposta, é en-
tregue aos moradores as fichas (ANEXO 02), 

Discussão de projeto Entrega
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que, no geral, continha um memorial descri-
tivo da proposta. Dividida em duas partes, a 
primeira com: Com mapa de geolocalização da 
casa, dados de ocupação (dimensão de lote, 
área construída, área permeável), planta de 
cadastro, com notificações da situação atual 
da casa, somadas aos desejos e necessida-
des colocados pelos moradores na entrevista, 
para fins de futuras interações de regulariza-
ção fundiária na gamboa. E na segunda parte, 
um memorial descritivo da proposta de pro-
jeto, com plantas, cortes, perspectivas, dia-
gramas, um quantitativo e orçamento básico 
da obra, além de entregar a maquete física 
em anexo. O produto era entregue ao mora-
dor, e ficaria ao cargo dele tocar a obra se-

guindo as recomendações feitas pela equipe.
Por fim, que não necessariamente de fato 

a última etapa, pois nem em todos os casos 
chegou-se até ela, ou também de entender 
que o processo de assessoria está sempre 
aberto, e pode-se ir para muito além do que se 
planeja.  Esta etapa esteve direcionada para 
os moradores que resolveram ‘’meter mão’’ 
na proposta entregue pela equipe, e conso-
lidar a reforma ou ampliação a depender do 
caso. Foi então feito um acompanhamento da 
obra para essas famílias através de conver-
sas prévias com os executores (Moradores, 
Pedreiros e Mestre-de-obra). No propósito de 
garantir a construção do projeto, conforme 
tinha sido acordado na discussão do projeto 
de melhoria habitacional. Nesta última etapa 
foram realizadas as marcações das alvenarias 
, acompanhamento do rotina da obra, dese-
nhos in loco na escala de 1:1 e outras ações 
que auxiliaram na construção fa proposta.

Em um balanço geral foram 54 casas 
cadastradas no qual apenas treze foram vi-
sitadas até o momento. Sete tiveram suas 
propostas de melhorias discutidas e en-
tregue o projeto na mão dos moradores. E 
dentre eles, somente três iniciaram a obra.

Obra
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5.6. A CONTINUIDADE 
Entendendo que curto período de atuação 

da RAU+E, impossibilitaria o desenvolvimento 
da devolutiva para todos os moradores cadas-
trados na proposta, o residente em questão, 
juntamente com a equipe, buscou estabele-
cer parcerias para escoar as demandas exis-
tentes para outras frentes de trabalho, prio-
rizando a interação com alunos de graduação 
da Faculdade de Arquitetura da UFBA, por en-
tender a importância de contribuir com o en-
sino crítico de AU para a formação acadêmica 
dos alunos, ao mesmo tempo que respondem 
a demandas reais em territórios de conflito.

Para isso, a equipe em questão se aproxima 
da disciplina direcionada a estudantes do tercei-
ro ano do curso de arquitetura que tem como 
pauta principal o desenvolvimento de projetos 
de habitacionais e, sobretudo, gerar discussões 
acerca do habitar na cidade. A disciplina tem 
duração de dois semestre, e está estruturado 
em três exercícios didáticos, sendo o último de-
les o desenvolvimento de projetos de melhorias 
habitacionais para territórios autoconstruídos. E 
no ano de 2018, a Gamboa de Baixo, em par-
ceria com o projeto da RAU+e que estava em 
andamento, entra como demanda da disciplina. 

A metodologia adotada para a interação 
com a disciplina foi a de separar oito casos den-
tro do cadastro feito para a equipe, previamen-
te acordado com seus moradores, e distribuir 
uma casa para cada duas duplas de alunos. No 
intuito de gerar uma gama maior de propos-
tas para a casa, e ao mesmo tempo que as du-

plas interagem entre si para discussão do caso.
O desenvolvimento da proposta foi plane-

jado para ocorrer da mesma forma como acon-
teceu na RAU+E com o grupo de extensão, 
dentro dos mesmos princípios de aproximação, 
discussão de projeto e entrega. Onde os alu-
nos inicialmente visitaram as casas, estabele-
cem um canal de comunicação com o morado-
res e a partir disso começava a desenvolver as 
propostas baseadas em modelos anteriormen-
te trabalhados para a equipe, para que fos-
se entregue ao morador no final do processo.

Este exercício está, no momento da es-
crita deste texto, em andamento e o propósi-
to é de que a devolutiva aos moradores seja 
também mediada pela atuação de extensão e 
assessoria que já está em andamento, dessa 
forma os projetos que não conseguirem che-
gar a um produto qualificado serão lapidados 
e finalizados pelos integrantes do grupo de as-
sessoria, de forma a garantir um retorno efeti-
vo da interação para os moradores. Entenden-
do que esse processo de intermédio é positivo 
se adequada melhor a proposta do ateliê, que 
por ser um espaço de aprendizagem e experi-
mentação nem sempre atingirá os objetivos de 
projeto em todos os trabalhos apresentados. 

Por fim, como atuação do profissional re-
sidente se estenderá pelo menos até junho 
de 2019, juntamente com os dois bolsistas 
de extensão, e ficará a cargo da equipe, para 
além das propostas já entregues pelo gru-
po, e pela interação com o ateliê, atender as 
demandas restantes, ou a demandas futuras 
que possam aparecer ao longo do processo. 
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6.1.CASA DE ANA CAMINHA
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Ana é líder comunitária da Gamboa de 
Baixo. Há anos atua ativamente na luta para 
conquistas de benfeitorias no território, arti-
culando parcerias, participando de debates, 
oficinas e encontros para a garantia dos direi-
tos constitucionais do lugar onde ela nasceu. 
A firmeza no discurso de Ana faz parecer que 
ninguém conseguiria tão bem narrar a histó-
ria da Gamboa, ao mesmo tempo de tradu-
zir as necessidades de seus moradores como 
ela faz. Mesmo que sempre traga em sua fala 
as narrativas de outros moradores que atu-
am, ou atuaram, na consolidação do espaço.

Segundo Ana,  sua casa é de todo mun-

do. Teve dificuldades em responder quantas 
pessoas viviam em sua casa, chegou a con-
clusão que, contando com ela, oficialmente, 
são 3. E mais o sobrinho pequeno que apa-
rece com frequência. A casa não foi auto-
construída, fez parte do programa da URBIS/
CONDER de 1996. Contudo o projeto entre-
gue não atendeu de fato a necessidade de 
seus moradores, que, ao longo dos anos, fo-
ram ampliando de forma autônoma a casa.

O projeto entregue pela companhia con-
tava com 2 pavimentos e apenas um quarto. 
A primeira alteração da moradora foi construir 
um novo quarto no pavimento superior, que se 
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sobrepõe ao quintal, eliminando o ambiente. 
Com o quintal completamente vedado, a co-
zinha ganha mais espaço, mesmo que tenha 
comprometida a sua iluminação natural. Outras 
alterações marcantes foram as varandas: De 
acesso a casa; E a do piso superior que abriga 
a área de serviço da casa. Após 16 anos da en-
trega da casa, Ana bate à terceira laje da casa. 

Atualmente a casa é constituída por uma 
diversidade de obras astuciosas que comple-
mentam o projeto entregue pela URBIS, vão 
desde a troca de revestimentos até a adição 
de novos cômodos e pavimento inteiro. A casa 
está distribuída em três pavimentos, sendo 
no térreo: Sala e cozinha integradas; Banhei-
ro social; e varanda de entrada. No primeiro 
piso: Dois quartos; Banheiro e Área de ser-
viço. E no último, ainda inacabado, um bar: 
Com cozinha, espaço para mesas e banheiro.

No geral, a casa não possui sérios proble-
mas estruturais ou de acesso à ventilação e 
iluminação natural. No pavimento térreo, dois 
papagaios que cantam o hino nacional te re-
cepcionam em uma sala com pouco mais de 
10m². O espaço possui uma janela de madeira 
com duas folhas e outra pivotante mais fina. A 
extensão da cozinha, resultado da ampliação 
recente do quarto de cima, é pouco iluminada 
e ventilada, por possuir uma única janela alta 
ao fundo. Grande parte da luz e ventos que re-
cebe vem da sala que é separada do local por 
um balcão. A cozinha não é tão pequena, possui 

Figura 3. Dados do setor censitário fai-
xa etária. Fonte: Censo 2010 - https://cen-
so2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st 
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cerca de 8m², mas Ana cozinha para eventos, 
e quantidade de grandes panelas e materiais 
espalhadas parecem deixar o espaço menor. 

No segundo pavimento, uma circulação 
completamente enclausurada liga os quartos 
ao banheiro e a área de serviço o quarto que 
foi feito posteriormente. Quarto este que  é 
o mais problemático do pavimento, devido a 
parede de fundo estar colada na encosta que 
mina água pra dentro do ambiente. E a janela 
pequena não é capaz de renovar a atmosfe-
ra interna do ambiente. Seguindo adiante, o 
quarto de Ana fica em frente, e as duas ja-
nelas presentes dão de cara para a baía de 
todos os santos. A vista apaixona qualquer 
um. A dimensão do quarto é projeção da sala 

no pavimento inferior, o ambiente é amplo e 
bem ventilado e a parede sem porta (somente 
o vão) na face oposta a posição das janelas, 
permitem que os ventos cruzem no quarto. 

Ao lado do quarto principal, a área de servi-
ço funciona como uma varanda naquele andar. 
Não é somente onde se lava e se estendem as 
roupas, mas também, através de uma escada 
com poucos degraus, vencendo  um pé direito 
de quase 3 metros, que se  encontra a circula-
ção vertical para o pavimento superior. Fruto 
de uma recente ampliação planejada por Ana. 
A escada é pequena, sem corrimão, e poucos 
degraus acima, provavelmente você irá bater 
a cabeça na laje de cima. Se abaixe ao passar.

Chegando no último pavimento, ainda 
em processo de consolidação, fica o futu-
ro bar da casa. O lugar é bastante amplo e 
arejado, com varandas para todos os lados, 
permitindo que se contemple a Baía de to-
dos os santos. A casa já está tão alta nes-
te andar, que fica bem próxima ao nível da 
rua que passa por trás da casa, devido a to-
pografia acentuada da Gamboa. Entendendo 
que a casa de Ana fica ao pé de uma encosta.

Enquanto o ajudante batia a massa o pe-
dreiro contratado acertava o nível da alvena-
ria que estava sendo levantada. A assessoria 
para a casa de ana caminha começa no dia a 
equipe chega para fazer o cadastro da casa, e 
percebe que a obra no terceiro pavimento já 
estava em andamento. Como não teria tem-
po hábil para planejar e desenhar propostas 

Figura 3. Dados do setor censitário fai-
xa etária. Fonte: Censo 2010 - https://cen-
so2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st 
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para conversar com a moradora, a equipe se 
colocou disponível naquele momento para es-
clarecer qualquer questão, ou somar ideias 
para a obra que estava se consolidando.

O primeiro passo foi conversar sobre 
os caminhos que a obra levaria, consideran-
do também materiais e recursos disponíveis 
para terminá-las. Ficou definido com Ana 
Caminha, então, que a equipe ficaria res-
ponsável em definir o layout do bar, já que 
locação dos ambientes já estavam executa-
das, e também de planejar a escada que li-
garia o bar a rua de trás, e a locação do ba-
nheiro que ainda não tinha sido construídas. 

E, devido o curto espaço de tempo, e a 
impossibilidade que a equipe levasse os le-
vantamentos e desenvolvessem as propos-
tas como acontecem dentro dos processos 
formais de contratação de um profissional de 
arquitetura. Compreendendo que o que seria 
proposto seria imediatamente construído, a 
equipe mediu os mobiliários que ela já tinha 
disponíveis para colocar na cozinha do bar, e 
foi elaborando uma planta, á mão, que ficou 
na obra. Foram definidos os pontos de água 
e esgoto, e locação dos mobiliários de forma 
a aproveitar da melhor forma possível o es-
paço, para o uso que será dado. Uma cozi-
nha espaçosa, pois Ana Caminha faz comida 
em casa para vender fora, e o espaço para 
colocar as mesas e cadeiras do bar, 7 mesas 
com 4 cadeiras cada. 28 pessoas no total.

Referente a escada e banheiro, aprovei-
tando que a obra nessa parte ainda não havia 
começado, mas ainda entendendo a urgência 
da obra,  depois de medir os níveis, distân-
cias, e fazer todo o levantamento necessário 
para execução do projeto. A equipe portan-
to volta no dia seguinte com uma proposta 
para a escada e o banheiro, e aproveitando o 
andamento da obra, ao invés de recorrer ao 
papel, a equipe marca os lances da escada 
e seus degraus com piquetes e barbante na 
escala de 1:1. O mesmo feito com o banheiro.

Foi então desenhado a escada com 09 
degraus de 90cm de largura para vencer 1,70 
m de desnível do piso do terceiro pavimen-
to com a rua. Um patamar alongado conec-
tam a porta do bar  com a porta do banhei-
ro, onde então começa o lance da escada, 
com dois patamares que mudam sua dire-
ção para ajustar-se a topografia do terreno.

Importante reforçar que os outros dois 
pavimentos da casa, que são exclusivos 
para o uso residencial, não foram trabalha-
dos nesta etapa. Fica portanto a ser traba-
lhado na parceria entre o grupo de assesso-
ria em questão, com a disciplina de atelier 3 
da graduação da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da UFBA. Interação esta que es-
tará detalhada tópico 5.6 deste trabalho.



41

Capítulo 06

0

PLANTA DO BAR E CONEXÕES

PERSPECTIVA DA FACHADA

1

1
2
3
4
5

COZINHA

BA
NH

EI
RO

RUA HA
MILTON

 SAPUC
AIA

RUA HAMILTON SAPUCAIA

RUA H
AMILTO

N SAP
UCAIA

RUA H
AMILTO

N SAP
UCAIA

BAR

6
7
89101112

0,
90

0

PLANTA DO BAR E CONEXÕES

1

1
2
3
4
5

COZINHA

BA
NH

EI
RO

RUA HA
MILTON

 SAPUC
AIA

RUA HAMILTON SAPUCAIA

BAR

6
7
89101112

0,
90

RUA
01

02 03
04

05
06
07

0,90m

080910

BAR

BhO

0,90m

DETALHE DA ESCADA



Arquitetxs periféricxs: 
assessoria técnica para melhorias habitacionais em 
casas autoconstruídas na Gamboa de Baixo.

42

6.2. A LAJE DE LENE
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Dona lene não nasceu na Gamboa, veio 
de alagoas para salvador no início de sua vida 
adulta, contudo, seus 8 filhos foram criados 
na Gamboa, e se identificam com o local. 
Dona Lene pretende permanecer no território, 
e deseja o mesmo para os filhos, não medindo 
esforços para que cada um tenha sua casa na 
Gamboa. Ela mora em uma grande casa, com 
sete quartos, na rua hamilton sapucaia, bem 
por debaixo do viaduto da contorno. Parte da 
casa em que Lene vive, já foi desmembrada 
para criar uma outra casa, com acesso inde-
pendente, para seu primeiro filho que casou. 

Além da casa onde mora, Lene tem uma 
outra casa na Gamboa também na Rua Hamil-
ton Sapucaia. No entanto, o imóvel não está 
ocupado para fins de moradia, e sim para a 
produção dos componentes do acarajé que seu 
marido vende na praça de Campo Grande. É 
uma casa empreendimento. A casa é bem pe-
quena, escura, mas com uma vista livre para a 
Baía, e foi nessa casa onde aconteceram maior 
parte das nossas conversas, visto que é onde 
Lene passa a maior parte do dia. O primeiro 
contato que o grupo teve com a moradora, foi 
quando estávamos de passagem, em frente a 
casa do acarajé para visitar uma outra casa na 
Gamboa, quando Lene nos chama. E reporta 
a equipe a urgência na assessoria, pois ela já 
estava com os materiais comprados e mão de 
obra paga para iniciar o serviço, e precisava de 
alguma consultoria no desenho da proposta.

A assessoria solicitada estava relaciona-

da com uma ocupação recente em frente  a 
cada do acarajé, que tinha acontecido devido 
aquela zona ter sido desconsiderada parte do 
Forte no processo que corria no ministério pú-
blico. Lene aproveitou a mobilização dos mo-
radores em ocupar aquela área, para iniciar 
a ocupação de uma nova casa (uma terceira, 
de sua propriedade, na Gamboa), para seus 
filhos. A primeira ação da moradora foi con-
tratar um pedreiro que já conhecia para bater 
duas lajes no espaço, no intuito de demarcar o 
território para, futuramente, subir as alvena-
rias e entregar para três, de seus oito filhos. 

Até o momento anterior a assessoria eram 
somente dois níveis de lajes. A primeira, no 
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ponto intermediário entre o forte e a casa do 
acarajé, apenas com sua estrutura aparente 
(pilar, viga e laje), sem nenhum fechamento 
nas laterais, ligada com a laje superior atra-
vés de um vão que se localizará, uma escada, 
quando a casa estiver pronta. Na laje superior, 
o único fechamento é um guarda corpo nas la-
terais de alvenaria. E é o espaço que a família 
se utiliza para atividades no fim de semana, 
enquanto a casa não fica pronta. O pavimento 
possui um desnível com a rua, - 3,20 no ponto 
mais alto e -1,40 no ponto mais baixo, levan-
do em consideração que a rua está em decli-
ve. Desnível esse que será vencido quando for 
bater a terceira laje, que ficará alinhada a rua.

A interação esperada por Dona Lene por 
parte da equipe de assessores, era referente ao 
fechamento com alvenarias da segunda laje. 
Dividindo os cômodos internos, planejando 
iluminação e ventilação dos ambientes, para 
entregar para um de seus filhos como presen-
te de casamento. O levantamento das alve-
narias acarretaria na criação da terceira laje, 
que, por enquanto, passa a ser uma espaço 
recreativo para os fins de semana da família.

Mesmo que Lene ainda tenha o de-
sejo de fechar a primeira e a terceira laje 
para criar novas unidades habitacionais 
para o restante dos filhos, a urgência esta-
va em edificar o pavimento intermediário. 
E a partir do entendimento dessas infor-
mações relatadas pelo seus futuros mora-

quartos/banheiros
Sala/varanda/cozinha

PERSPECTIVA
EXPLODIDA
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dores, através das conversas na calçada de 
casa, que se inicia o  processo de assessoria.

O futuro (que será presente até o final 
deste percurso) empreendimento familiar 
possui três fachadas livres, e uma quarta par-
cialmente aberta, o que facilita o processo 
de captação de iluminação e ventilação na-
tural para dentro da edificação. Aumentan-
do, também, a possibilidade de criar abertu-
ras para contemplar o entorno de vista sem 
interrupções para a baía de todos os santos.

O primeiro passo tomado pela equipe, foi 
fazer uma medição da laje para entender o que 
poderia ser feito naquele espaço. Afinal, com a 
ausência das alvenarias ficava difícil entender 
a dimensão do espaço, já que se tratava-se 
de um vão aberto livre de divisões internas. O 
dimensões obtidas no levantamento da laje se 
aproximou dos 69 metros. E sem que chegas-
se a um desenho prévio, ficou acordado com 
Lene e seu filho, que a casa seria contemplada 
com: 2 quartos (sendo uma suíte); 1 banheiro 
social; 1 cozinha; 1 sala; 1 área de serviço.

Outra preocupação, antes de iniciar o de-
senho do projeto, foi a de levantar a estru-
tura e fundação da casa para entender onde 
poderiam passar as alvenarias sem compro-
meter a segurança de seus ocupantes. Para 
este momento, foi solicitado o auxílio de um 
Engenheiro civil da Faculdade de Engenharia 
da UFBA, que auxiliou a equipe na verificação 
das fundações da casa, dimensionamento dos 
pilares, vigas e lajes para entender a possibi-

PERSPECTIVA
EXPLODIDA
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lidade de concretizar a obra de forma segura.
Na primeira visita para discutir o proje-

to, foi levado um levantamento da estrutura e 
uma primeira ideia de planta baixa do projeto. 
Inicialmente foi priorizado setorizar onde iria 
ficar cada ambiente, entre espaços coletivos e 
espaços privados da casa, casando com a es-
trutura existente levantada. O que confirmou 
despreocupação em realizar qualquer reforço 
estrutural. Para além do que tinha sido acor-
dado com os moradores na primeira conversa, 
a planta tridimensional impressa, o progra-
ma de necessidades da casa trazia também 
a adição de uma pequena varanda, integrada 
a sala. Devido a dimensão que a sala estava, 
naquela etapa de desenvolvimento do projeto.

Poucos dias depois do ínicio do dese-
nho da proposta, Dona Lene contacta a equi-
pe informado que no dia seguinte o pedreiro 
já iria está na gamboa, disponível para ini-
ciar sua. Portanto, a equipe se comprome-
teu em finalizar naquele mesmo dia todos os 
desenhos detalhados, com a maquete física 
para auxiliar no diálogo com os executores 
da obra e acompanhar mais de perto a obra.

No dia seguinte ao contato de Lene, a 
equipe se soma ao pedreiro contratado e seu 
ajudante para discutir o projeto proposto de 
acordo com as implicações de dona Lene e 
seu filho. Entendido a proposta, começa então 
a obra. O primeiro passo foi fazer a marcação 
dos cômodo, com tijolos, linhas e desenhos do 
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piso e nas paredes. Apesar de seguir as me-
didas como o projeto previa, alguns ajustes  
foram feitos para arredondar algumas medi-
das para melhor encaixe dos blocos, sem que-
bras, evitando o desperdício de material, sem 
que fosse comprometido a estrutura também.

A proposta entregue contou com os cô-
modos citados anteriormente, colocados de 

forma agrupada na laje. De um lado: Os dois 
quartos (sendo um, suíte) e um banheiro social 
conectados através de um pequeno corredor;  
E do outro lado: Cozinha, sala e varanda inte-
gradas, e área de serviço. Foi priorizado a ga-
rantia de iluminação e ventilação para todos os 
cômodos, principalmente no cruzamento dos 
ventos pensando no conforto de seus usuários. 
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VISTA DA COZINHA PARA A VARANDA
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Visto que não será colocado telha, somen-
te uma laje impermeabilizada, por enquanto 
que não será construído nada acima da casa.

Dois dias seguintes ao início da obra, 
a equipe volta ao local para acompanhar a 
edificação do pavimento, e também para 
discutir a marcação dos vãos da janela, e 
o filho de Lene, futuro morador da laje, ti-
nha desisto da varanda. Pois tava achan-
do a sala pequena, e preferia substituir a 
varanda por um janelão grande, para ga-
nhar mais espaço para sua mobília na sala. 

A obra, até a data desta publicação, 
está em execução. Com pequenas modifica-
ções feitas no local.  Tendo acompanhada a 
sua progressão semanalmente pela equipe. 

Andamento da obra...
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...e continua...
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6.3. A CASA DE GLEIDE
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Membro da associação de moradores, 
Gleide mora sozinha em sua casa térrea de 
aproximadamente 23m². Entre tantas ca-
sas visitadas ao longo do processo de asses-
soria a Gamboa de Baixo, a casa de gleide, 
sem dúvidas, foi a que pareceu apresentar 
menos problemas sérios. Todos os cômo-
dos possuem janelas, e tem suas quatro fa-
chadas livres, o que garante a residência 
um conforto térmico e lumínico agradável 
para sua proprietária. O que mais incomo-
da gleide, é o tamanho que a casa tá hoje.

Assim como a laje de Lene, a casa de 
Gleide foi levantada na gleba recentemente 
ocupada devido a desafetação da área como 
parte do forte. Antes de ocupar o espaço, 
Gleide morava em outro bairro, apesar de ter 
nascido no local e ter vontade em retornar. A 
liberação da área do forte foi a oportunida-
de que Gleide teve em viver novamente na 
Gamboa. A ocupação da casa se deu primei-
ramente com a marcação da fundação, que 
é feita com pedras maciças sobrepostas com 
uma malha de concreto que serve de susten-
tação para a casa, e ao mesmo tempo nivela 
com a escadaria que passa ao lado. Em se-
guida Gleide levanta as alvenarias, que são 
feitas de blocos cerâmicos, delimitando os cô-
modos da casa. Por fim e bate uma laje vol-
terrana, para vedar a casa do sol e da chu-
va. Este último, fica em aberto, é amarradas 
com pilares e vigas em concreto com espe-
ra para construção de um novo pavimento.

A casa atualmente é constituída por ape-
nas três cômodo, E são eles: Uma sala inte-
grada com a cozinha, através de um balcão, e 
um banheiro. . A casa ainda não possui quar-
to. A sala é pequena, com muitas aberturas 
(duas janelas e duas portas), em seguida, 
incorpora a sala, a cozinha. O espaço não é 
muito amplo, e tem seus utensílios de cozinha 
(pia, geladeira e fogão), juntos de um guar-
da-roupa de casal, o que confunde e deixa 
o espaço não muito funcional para dinâmica 
que o cômodo prever. Por último, o banheiro, 
alongado, paralelo a cozinha e com abertu-
ra pra sala, o local também é utilizado como 
uma área de serviço, e é um pouco escuro 
devido a janela ser muito pequena para o ta-
manho do espaço. Ademais, o banheiro não 
tinha suas paredes revestidas com azulejo, 
mas recentemente Gleide começou a reforma 
do cômodo para impermeabilizar o cômodo. 

O processo de assessoria para Gleide foi 
feita a através de muitas visitas a sua casa, 
e de consequentemente muitas alterações no 
projeto. A demanda reportada para a equipe, 
foi a de construir uma escada na sala para dar 
acesso a laje superior, onde se pretendia cons-
truir um quarto com um banheiro e uma va-
randa contemplativa. Gleide sinalizava pressa 
em ter o projeto em mãos, pois já estava com 
o material comprado, e precisava começar ur-
gentemente pois a laje da casa, que não tinha 
qualquer tipo de impermeabilização, estava 
vazando durante o período chuvoso. Portan-
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Andamento do projeto...

to a construção do pavimento superior tam-
bém pretendia responder a esse problema.

Após todos os levantamentos realiza-
dos, e o programa da casa ter sido previa-
mente discutido com a moradora, a equipe 
produz então a maquete da casa e começa 
a discutir as possibilidades, como: Posição e 
tipo da escada; Tamanho do quarto, banhei-
ro e varanda; E direcionamento e altura do 
telhado do novo pavimento de ampliação. A 
primeira proposta foi entregue logo no início 
das conversas, contudo não foi muito bem 
aceita por gleide. Devido a escada ter fica-
do para fora do quarto, dando acesso direto 
para a varanda, e da varanda para o quarto. 
Entendendo que a sacada também funciona-
ria como um hall de entrada para o quarto.

Na segunda proposta, a escada é incorpo-
rada para dentro do quarto, a partir do ques-
tionamento de gleide em ter uma circulação 
vertical exposta poderia trazer problemas de  
segurança da casa. Visto que ela mora sozinha, 
e passa a maior parte do dia fora da Gamboa 
trabalhando. Porém, desta vez, a varanda fica 
muito pequena, com pouco menos de 3 me-
tros quadrados. E novamente o vez o projeto 
volta para a equipe realizar as modificações.

Em seguida, é decidido juntamente com 
Gleide em mudar o banheiro de lugar e incor-
porá-lo ao mesmo alinhamento da varanda, 
que agora passa ter o seu formato em ‘’L’’. 
A iniciativa de agrupar esses dois ambientes 
também tem relação com o fato de proteger 

projeção da alvenaria 

na laje
proposta de 

ampliação

Telhado

pavimento existente
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o quarto da incidência solar causadas pela 
exposição na direção poente. Mas sem impe-
dir a contemplação das visuais do seu entor-
no, já que a casa está de frente a baía de 
todos os santos. Nesta última proposta, en-
tregue a moradora, tentou priorizar também 
a ventilação natural dos cômodo, garantin-
do o cruzamento de ventos no quarto. Local 
de maior permanência no novo pavimento.

É necessário ressaltar que para a defi-
nição da planta do pavimento de ampliação 
da casa da Gleide, foi feito um levantamen-
to da estrutura existente para entender onde 
poderiam se localizar as novas paredes de 
bloco, sem que fosse comprometida a integri-
dade física da casa. Por isso foram medidas 
todas as vigas e pilares da casa como tam-
bém as distâncias de seus eixos. A posição 
de apoio das vergas também foi observado, 
com isso, a equipe consegue gerar uma plan-
ta estrutural que serviu como ponto de par-
tida no processo de idealização da proposta.

A obra começou a ser construída logo após 
a entrega do projeto para a proprietária da 
casa,  contudo está demorando a ficar pronta 
devido a disponibilidade de gleide em só po-
der tocar a obra, juntos com o pedreiros aos 
sábado de manhã. Até o final deste processo, 
com certeza o novo pavimento já estará de pé.

PLANTA ESTRUTURAL

Vigas
Legenda:

1,05 2,73

5,
24

3,
45

2,
00

2,32

1,50

escada
helicoidal

1,25

Vigotas Reforço estrutural
Alvenaria de bloco cerâmico/Alt.= >2,50 ; <3,80
Alvenaria de bloco cerâmico  Alt.= 30 cm 



57

Capítulo 06

QUARTO

VARANDA

BHO

1,05 2,73

5,
24

1,50

1,5
0

3,
45

2,
00

2,32

início da obra...



Arquitetxs periféricxs: 
assessoria técnica para melhorias habitacionais em 
casas autoconstruídas na Gamboa de Baixo.

58

6.4. A CASA DE DONA ELISETE
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Situação
 atual Layout 1 Layout 2

Mãe de santo, dona Elisete se diz mãe, 
avó, tia, prima, irmã de todo os moradores da 
Gamboa. E de nós, forasteiros, também! Eli-
sete mora com a neta adolescente, uma filha 
e um filho, em uma casa bastante pequena 
com pouco mais de 26 m². Quente e escura, 
a casa é apertada, mas apesar do tamanho da 
casa, elisete tem um coração gigante, fazendo 
com o que a casa pareça mais aconchegante 

A casa  de Elisete está estruturada em 
baldrame, e levantadas suas alvenarias em ti-
jolo cerâmico, e fechada horizontalmente por 
estrutura em telha colonial. Sua disposição in-
terna consiste em um único quarto com uma 
sala e cozinha integradas, mas sem nenhuma 
separação física. E na parte externa, separan-
do a casa em dois blocos, aos fundos da casa: 
Uma área de serviço aberta e um banheiro. 

O quarto é enclausurado, não pos-

sui qualquer janela. O pouco de iluminação 
que entra no ambiente vem da sala, pois a 
alvenaria do quarto não vai até o telhado. 
Mesmo assim ainda é muito quente e escu-
ro. Além de ser pequeno e praticamente só 
cabe a cama de solteiro e o guarda roupa. 
Não sobra espaço nem para a circulação. 

A sala e cozinha são pequenas também, e 
parecem ser menores com o tanto de mobiliá-
rios e outros itens que estão espalhados pelos 
ambientes. Dona Elisete reclama da desorgani-
zação desse espaço, contudo não possuem gra-
ves problemas de ventilação e iluminação, tam-
pouco apresentam riscos a  estrutura da casa.

Em direção a parte externa da casa, um 
desnível na parede de fundos da cozinha se-
para a casa em duas partes, de um lado sala, 
cozinha e quarto, no outro área de serviço e 
banheiro. A área de serviço, como dito an-
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teriormente é aberta, não possui telhados e 
ta de frente para a encosta foi recentemente 
tratada pela a prefeitura. A modificação rea-
lizada pelos órgãos competentes consistiram 
em colocar uma calha de borda nos fundos 
da casa de dona Elisete, no intuito de  bar-
rar o avanço da água para dentro nos cômo-
dos em dias de chuvas torrenciais. Em segui-
da, ao lado da área de serviço, o banheiro. 
Pequeno mas funcional, o cômodo não teve 
nenhuma reclamação por partes do morado-
res, nem da leitura técnica feita pela equipe. 

Dona elisete e seu filho Danilo possuem 
mobilidade reduzida, e não pretendem ampliar 
verticalmente a casa, apesar do potencial ex-
pansão existente na casa. Além disso, a pro-
prietária reporta ter acrofobia (medo de altu-
ra), mais um motivo para querer bater a laje. 
A assessoria portanto consistiu em melhorar 
as condições ambientais da casa, consideran-
do também, as limitações econômicas da fa-
mília, visto que grande parte de sua renda é 
comprometida com itens necessidade básicas.

Como estratégia de projeto, a equipe de-
cidiu trocar o quarto de lugar com a sala de-
molindo uma parede e construindo outra se-
guindo o seu alinhamento. Preservando uma 
das alvenarias do quarto e o pilar que reforça 
a sustentação do telhado. A alteração foi rea-
lizada no intuito de garantir uma janela den-
tro do quarto, pois é nesse cômodo o filho de 
dona Elisete passa a maior parte do tempo.

Alterações
propostas

Layout

telhado

aumentar
telhado

novas 
aberturas

PERSPECTIVA
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PERSPECTIVA DA FACHADA

No entanto, trocar o quarto de lugar com 
a sala faz surgir um novo problema: como ilu-
minar e ventilar o cômodo que ficará no lo-
cal do quarto?. Para isso foi proposto subir a 
cota do telhado  assim a casa ganharia mais 
espaço para abertura de janelas altas fixas(-
cobogós) em sua parede de fundo, transpas-
sando o telhado do banheiro. As janelas al-
tas, neste caso, terão a função de fazer com 
que o vento cruze, mas que tenha maior efi-
ciência na exaustão do calor interno da casa. 

Na sala não teve grandes mudanças além 
da troca de posição, que consequentemente 
afetou distribuição do layout. Além disto, foi 
colocado outras duas janelas para cruzar os 
ventos nesse bloco da casa. A parte externa 
continuou a mesma, com poucas modificações, 
e são elas: A correção dos degraus que ligam 
os dois blocos, e a indicação de revestimentos 
cerâmicos no piso e paredes da área de serviço. 

O projeto da dona elisete não resol-
ve todos os problemas apontados, conside-
rando que o maior questão encontrada foi 
a dimensão da casa para a quantidade de 
moradores e a sua necessidade imediata de 
ampliação. No entanto a equipe entende as limi-
tações financeiras e físico-motoras da família.
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6.5. A CASA DE FABIANA
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Localizada na rua da resistência, à casa 
de fabiana não foi autoconstruída, foi edifi-
cada pela CONDER/URBIS ao final da déca-
da de 1990, no projeto citado anteriormente 
no capítulo 2 deste trabalho. Contudo a casa 
entregue possuía apenas uma sala e cozinha 
no pavimento térreo e um único dormitório 
no pavimento superior. Durante anos, a casa 
atendeu a necessidades básicas de Fabiana e 
seu esposo, mas ao decorrer dos anos os seus 
dois filhos nasceram,  e surgiu a necessidade 
de ter um espaço maior na casa cresceram 
na casa. Logo Fabiana e seu marido decidiram 
fazer algumas alterações de própria autono-
mia, no sentido de ampliar a área construída e 
abrigará mais confortavelmente a sua família. 

Onde se localizava o quintal da casa, fa-
biana decidiu bater uma laje para a constru-
ção de um novo quarto para os filhos, e o es-
paço que era completamente aberto para o 
meio externo, perde esse respiro com a laje 
que foi colocas. Essa ação prejudicou muito 
a iluminação e ventilação do pavimento tér-
reo, que teve a cozinha e quintal totalmen-
te vedados, restando somente as aberturas 
da fachada principal. Outras pequenas al-
terações também foram adicionadas a es-
trutura original da casa, com a construção 
de uma varanda no quarto de casal, e o fe-
chamento da varanda no pavimento térreo.

Foram poucas visitas que consolidar o pro-
cesso de assessoria, devido a disponibilidade 
da moradora em receber a equipe. Contudo Fa-
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possível solucionar todos as problemáticas 
expostas por sua proprietária, e no intuito 
de trazer mais iluminação natural para o pa-
vimento térreo, a equipe propôs transformar 
a escada em um poço de iluminação. Substi-
tuindo a telha cerâmica em cima da escada 
por telha de. De primeira a proposta não foi 
muito bem aceita por fabiana, que reporta a 
equipe o problema da segurança da casa, visto 
que o topo da casa está no limite do nível da 
contorno. Então a equipe propõe um pergo-
lado metálico ou de concreto, abaixo do novo 
telhado para permitir a entrada de ilumina-
ção, sem comprometer a segurança da casa. 

O projeto foi entregue nas mãos de fa-
biana e seu marido, no entanto, até agora 
não iniciaram nenhuma das alterações acor-
dadas entre eles e a equipe de assessoria. 

biana sempre se demonstrou interessada em 
interagir com as maquetes apresentadas pela 
equipe, relatando em o que mais incomodava 
em sua casa e também o que ela iria melhorar 
na casa. Tendo papel fundamental na cons-
trução da proposta apresentada pela equipe.

A prioridade então foi garantir melhor 
iluminação e ventilação natural, apesar de 
três das quatro fachadas da casa estarem 
completamente vedadas. Entendendo essas 
limitações expostas, foi proposto abrir uma 
nova janela na fachada principal com o in-
tuito de aumentar a permeabilidade solar. E 
para somar na proposta, também ficou acor-
dado em  demolir parte da parede que divide 
a cozinha da sala, criando um balcão entre 
os dois cômodos, ampliando mais o campo de 
visão interna da casa, ao mesmo tempo que 
permitiria uma circulação de ventos melhor.

Seguindo a lógica de unificar os ambien-
tes internos da casa, sem poder ampliar a 
área da casa devido às delimitações do ter-
reno, propõe-se demolir a parede entre a va-
randa de entrada da casa e a sala. No intuito 
de ampliar a sala e ganhar mais espaço para 
organizar os mobiliários presentes no espaço. 
Apontando também, a necessidade de um re-
forço estrutural com uma viga e dois pilares 
metálicos para esta modificação, devido a difí-
cil identificação da estrutura portante da casa.

Por fim, entendendo que mesmo com to-
das as alterações propostas, ainda não seria 

TELHA
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6.6. A CASA DE CARLA CIRLENE
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A disputa pelo espaço que a casa de Carla 
ocupa é visivelmente mais problemático que a 
dos outros moradores visitados deste traba-
lho. Carla mora no Forte, e devido as questões 
judiciais que o lugar enfrenta, a moradora 
sempre se sentiu insegura de investir na casa 
com medo de ser removida, mesmo que ela 
esteja morando ali na casa a mais de 15 anos. 
Segundo Carla, ano após ano aparece uma 
nova ameaça de remoção e o sonho de melhor 

a casa fica sendo adiado pela família por medo 
de perder o investimento feito no imóvel.

Desta vez carla está decidida em minima-
mente intervir em sua casa, no intuito de me-
lhorar as condições ambientais espaço, pois ela 
considera insuportável a sua situação atual. O 
núcleo familiar de Carla está somado ao seu 
marido, uma filha adolescente e o filho adulto. 
O filho mais velho também mora no forte, já 
é casado e possui uma filha recém nascida, 
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que está na casa da avó com muita frequên-
cia. A casa foi construída afixada na parede de 
contenção da forte, que está sempre minando 
água para dentro do espaço. Outra questão 
que  agrava ainda mais a questão da infiltração 
é o telhado da casa, composta por telhas de 
fibrocimento com uma inclinação insuficien-
te, e telhas retalhadas com espaços vazios.

Estruturalmente, a base da casa é feita 
com pedras do forte, elevando a habitação 
em três metros em relação ao pátio da for-
tificação onde está inserida. As paredes fei-
tas de alvenaria estão fora do prumo, e tem 
sua superfície bastante irregular, além da si-
tuação de umidade e mofo que estão expos-
tas. O imóvel está dividido internamente com 
uma sala e cozinha separada por um balcão, 
um banheiro e um único quarto. A entrada 
da casa é feito no nível do pátio, onde está 
localizada a área de serviço. Como relatado 
anteriormente, a casa se encontra em situ-
ação precária no ponto de vista de sua sa-
lubridade, pois se encontra muito úmida, 
quente, e com algumas rachaduras expostas. 

Devido aos problemas judiciais no forte,  
apesar do forte interesse da moradora, não 
é possível bater laje na tentativa de ampliar 
a área construída da casa. Devido a  gran-
de possibilidade dos órgãos competente da 
prefeitura embargar a obra, e gerar maiores 
conflitos dentro também com os outros mo-
radores ocupantes do forte.  Além da família 

perder o investimento feito na casa com o gas-
to de laje, e concretagem de pilares e vigas.

O processo de assessoria, assim como 
os casos anteriores, se deu a partir de visi-
tas semanais na casa de Carla, dialogando 
com ela e seu marido. No primeiro conta-
to in loco ficou estabelecido como priorida-
de a questão da infiltração, tanto na parede, 
quanto no telhado. E também foi reportado 
a equipe a necessidade de melhorar a área 
de serviço e acessos da casa, se adequando 
a necessidade emergencial do seus morado-
res e também em sua viabilidade financeira.

A proposta inicial consistia em deslocar 
em 60 centímetros a casa da parede de con-
tenção do forte, separando-as por uma calha 
que irá remanejar a água que mina conti-
nuamente da parede, e da água excede em 
períodos chuvosos também. Com o ganho 
dessa fachada livre, foi proposto também da 
abertura de novas duas janelas aos fundo da 
casa, no intuito de cruzar a ventilação, e  de 
possibilitar maior entrada da iluminação na-
tural. Permitindo, então, maior troca da at-
mosfera interna da casa com a externa, di-
minuindo a umidade presente nas paredes.

Ao recuar a parede de fundo, percebe-
-se a necessidade de ampliar o banheiro no 
sentido do quarto para que se seja possível 
instalar seus componentes básicos: Chuvei-
ro, pia e sanitário. Ao modificar as dimen-
sões do banheiro, muda-se também a porta 
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de parede. Que fica agora dentro do quarto, 
próximo a sala. Essa alteração permite ga-
nhar mais espaço na cozinha, pois não terá 
seu fluxo interrompido pelo posicionamen-
to do banheiro, e garante também o ganho 
daquele espaço para reorganizar o mobiliário 
da cozinha. O que é muito positivo para Car-
la pois ela faz coxinhas para vender na Gam-
boa, e precisa de mais espaço no cômodo.

Para resolver o problema do telhado, pro-
põe-se encher o lado direito na alvenaria de 
borda da casa com mais blocos, no sentido 
que amplia a inclinação do telhado, e subs-
tituição da telha de fibrocimento para telha 
cerâmica convencional. Reduzindo a infiltra-
ção de água e também a temperatura interna 
da casa. A troca da telha por telha cerâmi-
ca não seria prejudicial para a família, visto 
que, imaginando um cenário de reintegração 
de posse, a estrutura de madeira e as telhas 
podem ser removidas, para a construção de 
uma outra casa na Gamboa, ou até mesmo 
vender para outros moradores que estivessem 
em processo de reforma/ampliação da casa. 

Outra questão a ser resolvida, foi o quar-
to. O recuo na parede diminuiu ainda mais 
o quarto que já era pequeno, e diferente 
do banheiro, não teve para onde ampliá-lo. 
No entanto, o problema foi resolvido a par-
tir da percepção de uma ação astuciosa de 
seus próprios moradores, que, para resolver 
a questão da filha adolescente dividir espaço 
no único quarto ao mesmo tempo que fosse 

garantido a privacidade do casal, construíram 
uma espécie de sótão de madeira em cima 
da cama, concretizando então novo ambien-
te que é colocado apenas uma cama da fi-
lha. Contudo, a parte de cima fica muito pró-
ximo a telha de fibrocimento, e em períodos 
de chuva, é impossível ficar nesse espaço.

Portanto a equipe resolveu adotar a mes-
ma técnica, desta vez colocando um acesso ex-
terno ao quarto para a parte de cima vindo da 
sala.  E como foi ampliado o telhado, ganha-se 
um pé direito maior, o que permite a criação o 
espaço fica mais funcional e confortável termi-
camente. Onde é colocado, além da cama, uma 
escrivaninha e um baú como guarda-roupas.

Por fim, a última indicação feita pela 
equipe, discutida com seus moradores foi 
a questão da lavanderia/entrada da casa. 
Foi feito um novo desenho para a esca-
da, deixando-a vazia por baixo que permi-
te a colocação do tanque e da máquina de 
lavar para de baixo da escada, permitin-
do que a entrada da casa fique mais livre.

O projeto foi entregue nas mãos de 
Carla e seu marido, no entanto, até agora, 
não houve qualquer avanço nesse sentido. 
Mas carla afirma que está juntando dinhei-
ro para poder ‘’meter a mão’’ nas alterações 
mais emergenciais indicadas pela equipe. 
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7.1. Possibilidades de parcerias 
governamentais, institucionais e 
privadas

7.2. Recomendações para o Termo 
de Referência

Durante o processo de assessoria ficou 
evidente a necessidade de envolver diversos 
atores para a construção coletiva das propos-
tas de melhorias. Desde os moradores e pro-
fissionais liberais da construção civil que tam-
bém residem no espaço e atuam diretamente 
na consolidação dos espaços, até as entidades 
públicas (universidades e órgãos executores 
e outras entidades autónomas. A equipe de 
assessoria recomenda, então, maior partici-
pação das universidades através de progra-
mas de estágio na graduação e programas 
pós graduação, por entender a importância 
de contribuir com a formação crítica dos alu-
nos, como também de atender essas deman-
das que estão latentes na cidade.  Recomenda 
também uma aproximação de entidades que 
estão  preocupadas com a questão da moradia 
de qualidade e o direito à cidade como a TETO 
Brasil, Habitar Para Humanidade. Por fim, a 
equipe indica também estabelecer parcerias 
com os órgãos municipais, como é o caso do 
escritório público de melhorias habitacionais 
de  Salvador, para que atendam essas deman-
das e acompanhem junto com a equipe os ca-
sos solicitados na Gamboa. Além de disputar 
os orçamentos do CAU para assistência téc-
nica e orçamento municipal para habitação.

Levando em consideração a pluralidade 
que é a autoconstrução, entendendo também  
o esforço que o morador teve papel ativo na 
consolidação da sua casa, a equipe coloca 
como questão central, a inclusão no projeto 
dos moradores autoconstrutores como priori-
zar os pedreiros e mestres que já trabalham 
no local. Para o Termo de referência recomen-
da-se como essencial, para uma atuação ho-
rizontal no território, que se continue o cor-
po proposto do trabalho em ser uma parceria 
entre arquitetos e engenheiros academicis-
tas e tecnicistas com com os autoconstruto-
res da Gamboa. Que todos os atores, sejam 
seus moradores, entidades públicas, univer-
sidades e Ongs atuem em todas as etapas, 
de forma conjunta, do planejamento e execu-
ção das propostas de melhorias habitacionais.
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7.5. CUSTOS E RECURSOS HUMANOS
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 FORMULARIO DE CADASTRO DAS CASAS DA GAMBOA DE BAIXO   
RUA HAMILTON SAPUCAIA   

.SITUAÇÃO DE RISCO (deslizamento, rachaduras...)    

DADOS SOCIOECONÔMICOS   1 |   

SITUAÇÃO DA MORADIA  2 |   

PROBLEMAS ASSOCIADOS COM AS CONDIÇÕES DE MORADIA3 |     

QUAL A RENDA BRUTA DA FAMÍLIA?   

GASTOS MENSAIS COM ALIMENTAÇÃO:  
GASTOS MENSAIS COM TRANSPORTE:  
OUTROS GASTOS FIXOS:   

EXISTE GERAÇÃO DE RENDA NA CASA?   

PODE COMPROMETER RENDA PARA REFORMA?  
QUANTO?  

tem    
caso sim, o que?    

nome:  idade:  

idade:  

idade:  

idade:  

ocupação:  renda:  

nome:  
ocupação:  renda:  

nome:  
ocupação:  renda:  

nome:  
ocupação:  renda:  

CRIANÇAS    

não tem    já teve    

.NUMERO DE MORADORES:    

.NOME DO(A) CHEFE DA FAMÍLIA:    

.ENERGIA ELÉTRICA    

.SAÚDE    

s n
s n

caso sim, qual?  
algum membro da casa é PNE?  morador 1  

morador 2  
morador 3  
morador 4  
morador 5  
*1 problemas respiratórios  *3 pressão alta  

*4 outro? qual?*2 problemas intestinais constantes  

ligação coelba   solução alternativa

.PAREDES    . OBSERVAÇÕES/ CROQUIS:    

.ACABAMENTO EXTERNO    

.ACABAMENTO INTERNO    

.COBERTURA   

.ÀGUA    

ligação embasa   

ADOLESCENTES    ADULTOS    IDOSOS    

possui reservatório?   
solução alternativa

.ESGOTO    

fossa séptica 
ligação pública   outro

não possui

.NECESSIDADES ESPECIAIS    

s n

s n

s n s n

s n

É NECESSARIO MELHORAR O ESPAÇO? s n

.ECONOMIA DOMÉSTICA    

gastos excessivo com energia elétrica  
gastos excessivo com água  

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

O QUE? 
QUANTO RENDE ($) ?

TEM COMO COMPROVAR RENDA?  
TEM CONTA EM BANCO? QUAL? 

Número da ficha    FORMULARIO DE CADASTRO DAS CASAS DA GAMBOA DE BAIXO   
RUA HAMILTON SAPUCAIA   

INTERESSES/EXPECTATIVAS  4 |     

s n

.O QUE MAIS INCOMODA NA SUA CASA/ O QUE PODERIA MELHORAR?    

.DENTRE ESSES PROBLEMAS, QUAIS SÃO EMERGENCIAIS?

.QUAIS NÃO SÃO?

.PARA ALÉM DAS NECESSIDADES APONTADAS, QUAIS SEUS SONHOS PARA O FUTURO DA SUA CASA? 

.OBSERVAÇÕES

.CONFORTO  

ventilação natural em todos cômodos?  onde?  

sa
la

co
zi
nh

a

qu
ar

to
 

qu
ar

to
 

qu
ar

to
 

bh
o.
 

bh
o.
 

onde?  
onde?  
onde?  

obs:

umidade/ e ou infiltração? 
iluminação natural em todos cômodos? 
espaços internos mal dividivos 
casa pequena para o nº de moradores?

 FORMULARIO DE CADASTRO DAS CASAS   
RUA:    

PLANTA DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR 5 |     

PAVIMENTOS:    .CÔMODOS:    

.RECÚOS:    

SALA    
área=    área=    área=    área=    área=    

FRENTE    N. POSSUI   LATERAL    LATERAL    FUNDO   

QUARTO    BANHEIRO    VARANDA    

ESCALA 1/100    

OUTROS    

.A CASA ESTÁ EM OBRA?  .O QUE?  s n

 Número da ficha   

DETALHES
CONSTRUTIVOS

CONFORTO 
AMBIENTAL

DESEJOS E
NECESSIDADES 

CONFORTO 
AMBIENTAL

SITUAÇÃO 
ESTRUTURAL 

HABITAÇÃO E
SAÚDE 

ANEXO 01
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 FORMULARIO DE CADASTRO DAS CASAS DA GAMBOA DE BAIXO   
RUA HAMILTON SAPUCAIA   

.SITUAÇÃO DE RISCO (deslizamento, rachaduras...)    

DADOS SOCIOECONÔMICOS   1 |   

SITUAÇÃO DA MORADIA  2 |   

PROBLEMAS ASSOCIADOS COM AS CONDIÇÕES DE MORADIA3 |     

QUAL A RENDA BRUTA DA FAMÍLIA?   

GASTOS MENSAIS COM ALIMENTAÇÃO:  
GASTOS MENSAIS COM TRANSPORTE:  
OUTROS GASTOS FIXOS:   

EXISTE GERAÇÃO DE RENDA NA CASA?   

PODE COMPROMETER RENDA PARA REFORMA?  
QUANTO?  

tem    
caso sim, o que?    

nome:  idade:  

idade:  

idade:  

idade:  

ocupação:  renda:  

nome:  
ocupação:  renda:  

nome:  
ocupação:  renda:  

nome:  
ocupação:  renda:  

CRIANÇAS    

não tem    já teve    

.NUMERO DE MORADORES:    

.NOME DO(A) CHEFE DA FAMÍLIA:    

.ENERGIA ELÉTRICA    

.SAÚDE    

s n
s n

caso sim, qual?  
algum membro da casa é PNE?  morador 1  

morador 2  
morador 3  
morador 4  
morador 5  
*1 problemas respiratórios  *3 pressão alta  

*4 outro? qual?*2 problemas intestinais constantes  

ligação coelba   solução alternativa

.PAREDES    . OBSERVAÇÕES/ CROQUIS:    

.ACABAMENTO EXTERNO    

.ACABAMENTO INTERNO    

.COBERTURA   

.ÀGUA    

ligação embasa   

ADOLESCENTES    ADULTOS    IDOSOS    

possui reservatório?   
solução alternativa

.ESGOTO    

fossa séptica 
ligação pública   outro

não possui

.NECESSIDADES ESPECIAIS    

s n

s n

s n s n

s n

É NECESSARIO MELHORAR O ESPAÇO? s n

.ECONOMIA DOMÉSTICA    

gastos excessivo com energia elétrica  
gastos excessivo com água  

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

O QUE? 
QUANTO RENDE ($) ?

TEM COMO COMPROVAR RENDA?  
TEM CONTA EM BANCO? QUAL? 

Número da ficha    FORMULARIO DE CADASTRO DAS CASAS DA GAMBOA DE BAIXO   
RUA HAMILTON SAPUCAIA   

INTERESSES/EXPECTATIVAS  4 |     

s n

.O QUE MAIS INCOMODA NA SUA CASA/ O QUE PODERIA MELHORAR?    

.DENTRE ESSES PROBLEMAS, QUAIS SÃO EMERGENCIAIS?

.QUAIS NÃO SÃO?

.PARA ALÉM DAS NECESSIDADES APONTADAS, QUAIS SEUS SONHOS PARA O FUTURO DA SUA CASA? 

.OBSERVAÇÕES

.CONFORTO  

ventilação natural em todos cômodos?  onde?  

sa
la

co
zi
nh

a

qu
ar

to
 

qu
ar

to
 

qu
ar

to
 

bh
o.
 

bh
o.
 

onde?  
onde?  
onde?  

obs:

umidade/ e ou infiltração? 
iluminação natural em todos cômodos? 
espaços internos mal dividivos 
casa pequena para o nº de moradores?

 FORMULARIO DE CADASTRO DAS CASAS   
RUA:    

PLANTA DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR 5 |     

PAVIMENTOS:    .CÔMODOS:    

.RECÚOS:    

SALA    
área=    área=    área=    área=    área=    

FRENTE    N. POSSUI   LATERAL    LATERAL    FUNDO   

QUARTO    BANHEIRO    VARANDA    

ESCALA 1/100    

OUTROS    

.A CASA ESTÁ EM OBRA?  .O QUE?  s n

 Número da ficha   

DETALHES
CONSTRUTIVOS

CONFORTO 
AMBIENTAL

DESEJOS E
NECESSIDADES 

CONFORTO 
AMBIENTAL

SITUAÇÃO 
ESTRUTURAL 

HABITAÇÃO E
SAÚDE 
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ANEXO 02
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