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RESUMO  

 

Este projeto está integrado aos trabalhos de assistência técnica realizado pelo grupo 

de residentes que desenvolveu dois projetos relacionados à Habitação de Interesse Social 

(HIS) para o Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades, como demanda da União de 

Moradia da Bahia, localizados em dois importantes bairros da cidade do Salvador: 

Pernambués e Cajazeiras XI. Para isso, várias oficinas foram realizadas em conjunto, 

resultando, no partido conceitual e no desenvolvimento do anteprojeto referente à proposta 

de edificação verticalizada para novas habitações, denominada Residencial Movimento Dois 

de Julho, localizado no bairro de Pernambués. O outro projeto contemplou o 

empreendimento Condomínio das Mangueiras, cujas unidades habitacionais estavam em 

construção. Foi desenvolvido um estudo preliminar de melhoria das áreas livres, com 

proposta de paisagismo e equipamentos comunitários. Também foi desenvolvida uma 

análise técnica preliminar da implantação e execução deste projeto, de forma a auxiliar os 

gestores da obra na qualidade do processo executivo e as devidas soluções para os 

problemas encontrados nas visitas ao empreendimento. 

No presente trabalho, entretanto, será abordada apenas a apresentação do 

anteprojeto dos equipamentos comunitários, como guarita, estação sustentável e centro 

comunitário do Condomínio das Mangueiras, no qual serão executados em containers sob a 

perspectiva da sustentabilidade e inserção urbana de projetos de habitação de interesse 

social, contribuindo na consolidação desse processo de autogestão. 

 

 

 

Palavras-chave: Autogestão; Sustentabilidade; Minha Casa Minha Vida; União por Moradia 

da Bahia; Equipamento Comunitário; Container. 
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ABSTRACT 

 

This project is integrated into the technical assistance works, made by the group of 

residents which developed two projects related to the Housing Social Interest (HIS) for the 

program ‘’Minha Casa Minha Vida – Entidades’’, as a demand of the ‘’União de Moradia da 

Bahia’’, located in two essential neighborhoods of Salvador city: Pernambues and Cajazeiras 

XI. For that matter, several workshops were performed alongside others, and the final result 

was a conceptual party and the development of the proposition draft regarding the edification 

verticalized for new housings, called ‘’Residencial Movimento Dois de Julho’’, located in 

pernambues.  

The other project contemplated the Condomínio das Mangueiras, which its housing 

units were under construction. A preliminary study was made to improve the condominium’s 

‘’green space’’, with the proposal of landscaping and community equipaments. Also, a 

preliminary technical analysis of implementation and project execution was developed in 

order to assist the managers of the shell-work to upgrade the quality of the executive 

process, and its due solutions, for the issues encountered in the visitations of the enterprise. 

The content of the present work, however, will be presented limitedly focusing on the 

preliminary study of the green areas, the common areas and the pond of the mangueiras 

condominium. Whereupon, the furniture suggested would be simpler to be implemented with 

reused materials by the condominium residents, envisioning sustainability and quality 

projects of social interest housing, and contribuing to the consolidation of the self suggestion 

and self construction process. 

 

Key words: Self-management; Sustainability; “Minha Casa Minha Vida”; “União por 

Moradia Popular da Bahia”; Community equipment; Container. 
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1. Introdução 

 
A problemática habitacional no Brasil tem raízes antigas. Atingiu maior amplitude no 

início no século XX, com o processo de industrialização, período em que se observou um 

acentuado deslocamento da área rural em direção a área urbana. Esse deslocamento, 

proveniente do intenso êxodo rural, provocou a mudança de um modelo agrário-exportador 

para um modelo urbano-industrial. 

 Com relação a Salvador não foi diferente. Com base em dados do IBGE entre a 

década de 1940 e 1950 há um salto de crescimento de 45,6% da população (SANTOS, 

1959), o que transformou a cidade outrora portuária em um grande centro comercial e de 

circulação de serviços. A mão de obra residia na capital, mas as indústrias estavam fora do 

espaço urbano, com isso, urge a necessidade de transportes e habitações nas proximidades 

das unidades produtoras. Sem o incremento de políticas nesse sentido, a população fixa-se 

nas cercanias das fábricas, mesmo sem a infraestrutura necessária invadindo terrenos e 

aprofundando a exclusão social da força trabalhadora.  

O novo processo de expansão urbana para a população pobre se dará, sobretudo 

por invasões e parcelamentos informais na periferia, da nova malha viária que se abre para 

as indústrias e empreendimentos, como a Avenida Paralela, Avenida Suburbana, BR 324 e 

Rodovia CIA - Aeroporto. Nesse momento, com o intuito de alargar vias e tentar dar um 

melhor escoamento para bens e serviços, ocorreram também diversas demolições no centro 

da cidade (SOUZA, 2008). Observa-se que o Estado perde seu poder de fomentador do 

desenvolvimento urbano, pois o centro tinha chegado ao seu limite máximo de adensamento 

e potencial construtivo e, com a estrutura imobiliária saturada, ele foi incapaz de administrar 

tal acréscimo e consubstanciá-lo em qualidade de vida para os recém-chegados à capital 

baiana, o que resultou no crescente processo de periferização urbana. 

Com a incapacidade do Estado de criar alternativas para a urbanização das cidades 

para as camadas mais pobres, o sonho da moradia digna fica distante, assim, a população 

de média e baixa renda adéquam suas necessidades de subsistência com a realidade que 

lhes é imposta. O índice de ocupações informais para a busca por um teto aumenta, o 

processo de favelização agrava-se, o que fez desses espaços bolsões de pobreza 

espalhados pelas principais cidades brasileiras e polos reprodutores das mais perversas 

desigualdades sociais e que podemos constatar até os dias de hoje.  

Atualmente em Salvador este problema apresenta um quadro de extrema gravidade, 

índices apresentados pelo CREA-BA, 2010 indicam que existem cerca de 700.000 

(setecentas mil) unidades habitacionais em áreas informais. Destas, 60% (sessenta por 

cento) a 70% (setenta por cento) estão situadas em áreas de ocupação desordenada, que 

ocupam áreas irregulares com infraestrutura e serviços urbanos inexistentes. Além desse 

déficit qualitativo, para essa cidade, em 2010 era indicado um déficit quantitativo de 
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aproximadamente 100.000 (cem mil) unidades de habitações. (Cálculo feito pela Fundação 

João Pinheiro pelo MCidades, 2011, com base no Censo 2010.) 

Em decorrência disso, diversos movimentos sociais surgiram, dentre eles "os 

movimentos de moradia e reforma urbana, que reivindicavam o direito à moradia e à cidade 

a partir da perspectiva da participação social e da gestão coletiva dos processos de 

construção de moradias e cidades" (FERREIRA, 2014). Estes ganharam força na década de 

1980 no Brasil e se basearam na bem-sucedida experiência uruguaia das cooperativas para 

produção de habitação social (FUCVAM - Federación Uruguaya de Cooperativas de 

Vivienda), que teve início com um pequeno grupo de colaboradores em prol de conseguir 

articular um modelo eficiente que possibilitasse acesso as moradias de qualidade.  

No cenário brasileiro, a reforma urbana e os movimentos sociais se espalharam por 

diversos estados do país formando grupos, dentre eles: a Confederação Nacional das 

Associações de Moradores (CONAM), a Central dos Movimentos Populares (CMP), o 

Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) e a UNMP (União Nacional por Moradia 

Popular). Estas entidades ganham notoriedade e proporcionam, através da autogestão para 

as comunidades carentes, favelas, cortiços e pessoas sem teto a garantia constitucional do 

direito a cidade e a moradia digna.  

A estratégia de utilizar a autogestão, construção sob forma de mutirão, na habitação 

popular surgiu como alternativa para esta população construir sua residência, por não ter 

renda suficiente de acesso ao mercado imobiliário, possibilitando assim a redução dos 

custos com a mão de obra (na sua maioria executada por eles próprios). Com o intuito de 

assegurar este direito, é importante a regulamentação da assistência técnica pública e 

gratuita para o projeto e construção de habitação de interesse social, como parte integrante 

do direito social à moradia, criada em 24 de dezembro de 2008 a lei nº 11.888.  

Na construção desse processo, na década de 1980 novos personagens entraram em 

cena. Dentre eles, os movimentos de moradia e a reforma urbana, que reivindicavam o 

direito à moradia e à cidade a partir da perspectiva da participação social e da gestão 

coletiva dos processos de construção de moradias e cidades. Influenciadas pela experiência 

uruguaia das cooperativas de moradia por ajuda mútua, as experiências de autogestão na 

habitação começaram a se proliferar no Brasil na década de1980.  A eleição do presidente 

Lula, do Partido dos Trabalhadores, em 2002, colocaria em pauta o programa de reforma 

urbana que originou o Ministério das Cidades, em 2003 e em 2004, o Conselho das 

Cidades. O programa Crédito Solidário – o primeiro programa de habitação de interesse 

social voltado para a autogestão - foi então lançado em 2005. Em 2009, com o lançamento 

do programa Minha Casa Minha Vida, há uma inflexão na forma de financiamento da política 

habitacional e é criada a modalidade MCMV-Entidades, que passa a ser o programa que vai 

atender à demanda por autogestão na habitação.  Vários estudos buscam discutir em que 

medida a política nacional de habitação, formulada a partir de 2003 para a autogestão 
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viabiliza a produção de habitação de interesse social realizada por cooperativas e 

associações comunitárias vinculadas aos movimentos de moradia e reforma urbana, 

objetivando identificar que fatores facilitariam e quais bloqueariam a implementação dos 

programas. Também, em que medida esta política responde à utopia de apropriação 

coletiva do espaço e realização do direito à cidade, conforme concebida na década de 1980 

pelo movimento de reforma urbana (FERREIRA, 2014). O estudo indicado permite concluir 

que a subordinação destes programas à lógica da produção capitalista da moradia estaria 

distanciando esses projetos da perspectiva autogestionária e emancipatória reivindicada na 

sua origem pelos movimentos (CORDOSO; PINTO, 2015). 

Diante das dificuldades socioeconômicas encontradas pelas comunidades no que diz 

respeito ao processo construtivo das unidades habitacionais para uma moradia digna, 

incluindo espaços públicos de qualidade é importante agregar a noção de sustentabilidade. 

Esta não se limita apenas à preservação e ao uso responsável dos recursos naturais, mas 

também, à necessidade de desenvolver projetos de baixo custo de execução e manutenção 

adequadas, devidamente inseridos na cidade, com intuito de viabilizar o empreendimento de 

interesse social. Sendo assim, entende-se que a autogestão e a sustentabilidade precisam 

estar associadas, nos projetos de interesse social implementados, juntamente com a 

assistência técnica de arquitetura, urbanismo e engenharia, buscando o bem-estar dos 

beneficiados dos programas habitacionais.  

Este trabalho tem como área de atuação o Condomínio das Mangueiras localizado na 

Avenida Aliomar Baleeiro, conhecida como Estrada Velha do Aeroporto (EVA), no Bairro de 

Cajazeiras XI. Este é proponente do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades 

(PMCMVE), sendo a Entidade responsável a União por Moradia Popular da Bahia (UMP-

BA). As unidades habitacionais estão em fase de construção, porém questões como 

microacessibilidade, equipamentos, espaços comuns, macrodrenagem, contenção e 

inserção urbana não constam no projeto executado. Sendo assim, a partir das oficinas 

realizadas no local e da participação e demanda da comunidade, foi elaborado um 

anteprojeto para os espaços comuns, englobando centro comunitário, guarita e estação 

sustentável.  
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2. Dados do projeto: Área, comunidade e termo de cooperação. 

 

2.1. Nome do bairro e localidade 

Bairro: Cajazeiras XI  

Localidade: Avenida Aliomar Baleeiro, S/N Cajazeiras XI – Salvador – BA.  

  

2.2. Nome da associação parceira e personalidade jurídica  

UMP-BA: União por Moradia Popular da Bahia 

C.N.P.J: 07.648.776/0001-61 

  

2.3. Dados para contato da associação parceira 

UMP-BA: Avenida Joana Angélica, nº 1.053, Nazaré - Salvador - Bahia 

CEP: 40050-001. 

Telefone: (071) 3012 - 4821  

E-mail: uniaomoradia@ibest.com.br  

Site: http://ba.unmp.org.br/ 

 

2.4. Nome e função do representante legal e principais lideranças para contato 

Marli Carrara - Coordenadora de Formação e Representante legal da Entidade 

Organizadora  

Anísio Ferreira - Coordenador Geral 

Sérgio Silva Bulcão - Coordenador de Projetos 

Matilde Oliveira dos Santos - Tesoureira da Entidade Organizadora 

Ana Dalva Santos - Gestora do Projeto EVA e coordenadora da União 

Candida Maria Ferreira Sampaio - Assistente Social da Comissão de 

Representantes - CRE  

Adla Evangelista Santos de Andrade - Membro da Comissão de Representantes -

CRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ba.unmp.org.br/
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3. Descrição da área, problemática e justificativa da proposta coletiva de assistência 

técnica.  

 

3.1. Aproximação do grupo com a comunidade, breve histórico, conquistas da 

comunidade e descrição das problemáticas e demandas encontradas.  

 

A Residência Técnica em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia da Universidade 

Federal da Bahia – AU+E/UFBA tem por objetivo prestar assistência técnica para melhoria 

da qualidade de moradia e inclusão social em áreas precárias da cidade.  

A aproximação da comunidade com a equipe se deu a partir da demanda 

apresentada pela União por Moradia Popular da Bahia (UMP-BA) para a coordenadora 

deste curso de especialização, Profa. Angela Maria Gordilho Souza. Esta por sua vez, em 

contato com Marli Carrara, representante da entidade organizadora do empreendimento 

Condomínio das Mangueiras apresentou às residentes a necessidade de qualificação das 

áreas comuns do projeto vigente que já estava em processo de implantação e execução sob 

o regime de mutirão e autoconstrução. A partir de encontros e oficinas preestabelecidas 

pelos gestores da obra do condomínio, foram coletados dados e demandas para elaboração 

do estudo preliminar, permitindo assim a atuação do profissional na relação entre o trabalho 

técnico e social com a UMP-BA.  

A UNMP tem sido fundamental para a articulação de diversas propostas habitacionais 

de interesse social na esfera Federal. Os movimentos de moradia que lhes deram origem, 

alcançaram conquistas importantes no âmbito do movimento nacional pela reforma urbana 

na década de 1980, dentre as quais: garantia do direito Constitucional, aprovação do 

Estatuto das Cidades e a realização da Conferência das Cidades, conseguindo eleger 6 

membros titulares e 5 membros suplentes para o Conselho Nacional das Cidades no triênio 

2008-2010. Em 2004, por exemplo, obteve financiamento junto ao Ministério das Cidades 

para construção de moradias por autogestão por meio do Programa Crédito Solidário. Já em 

2007, atuou diretamente na luta pelo acesso direto aos recursos do Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (FNHIS), concretizado em 2008 através do Programa 

Produção Social da Moradia.  

A União defende o ideário de obras autogestionárias, desenvolvendo processos de 

construção por ajuda mútua (ou mutirão) como estratégia para o fortalecimento do coletivo, 

destacando que os cidadãos tenham direito à moradia e à cidade. Tal ação desperta nesses 

cidadãos o sentimento de pertencer às cidades que habitam e incentiva a participação dos 

mesmos nas políticas públicas. 

A articulação da União Nacional por Moradia Popular (UNMP) teve início no ano de 

1989, com coletas de assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular que contribuiu 

para criar o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Fundo Nacional 
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de Habitação de Interesse Social (FNHIS), instituindo o Conselho Gestor do FNHIS (Lei 

11.124/05). Foi a partir disso que UNMP ganhou notoriedade entre os movimentos sociais e 

tornou-se uma das grandes oportunidades para as comunidades carentes, moradores das 

favelas, dos cortiços e de pessoas sem teto, de garantirem seu direito constitucional à 

moradia digna. Pois desde o ano de sua criação até o presente momento, a UNMP 

(conhecida popularmente como União) tem sede em 21 estados brasileiros e estabelece, 

assim, uma grande representatividade nacional (Site da União por Moradia). 

Na Bahia, a União por Moradia Popular (UMP-BA) foi implantada no ano de 1999 devido 

à insatisfação de alguns líderes de bairros que se reuniram com o objetivo de organizar as 

diferentes comunidades com problemas habitacionais de Salvador. Este movimento social 

tornou-se consistente e apoiou as reivindicações dos bairros, melhorando, desta forma, as 

condições de vida das pessoas que moravam em locais populares. E foi após o contato com 

a UNMP que conseguiu seu apoio e a titulação de Entidade Sem Fins Lucrativos (Site da 

União por Moradia). 

Desse modo, a União por Moradia busca alternativas para a implantação de políticas 

habitacionais para os interesses da população de baixa renda, articula e organiza os 

movimentos e entidades em seus diversos níveis, assessorando técnico, jurídico e 

administrativamente a implantação de projetos de regularização fundiária, de requalificação 

habitacional e de construção de moradia digna, sob forma de cooperativas habitacionais. 

O quadro abaixo, foi desenvolvido pela equipe que atuou neste trabalho de assistência 

técnica AU+E/UFBA, nos últimos 10 meses, e traz informações sobre as conquistas 

recentes de projetos habitacionais obtidos pela UMP-BA.  

 

Tabela 01 – Relação de Projetos de habitação empreendidos pela UMP-BA, 2004-

2013. 

Nome do 

Projeto 

Data de 

Início 

Estado Atual do 

Projeto/Obra 

Quantidade de 

Unidades 

Habitacionais 

Cidade/Estado 
Parceiro / 

Proponente 

Condomínio 

das 

Mangabeiras 

2013 

Famílias já estão 

morando no 

empreendimento 

300 unidades 
Feira de 

Santana/BA 

UMP-BA / 

MCMV-E 

Loteamento 

Monte Alegre II 
2013 

Famílias já estão 

morando no 

empreendimento 

150 unidades Bonfim/BA 
UMP-BA / 

MCMV-E 



20 

 

Loteamento 

Vitória da 

União 

2013 

90% executado (falta 

apenas a 

pavimentação) 

70 unidades Itiuba/BA 
UMP-BA / 

MCMV-E 

Condomínio 

Mar Azul 
2012 

Parado (motivo: 

invasão e falta de 

compatibilização 

financeira) 

236 unidades Paripe/BA 
UMP-BA / 

MCMV-E 

Residencial 

Movimento 

Dois de julho 

2012 

Deu entrada na 

Caixa para 

Contratação de 

Compra antecipada 

de Projeto / 

assistência técnica / 

legalização. 

48 unidades 
Pernambués – 

Salvador/BA 

UMP-BA / 

MCMV-E 

Condomínio 

das 

Mangueiras 

2004 
Medições Caixa – 

Etapa Final! 
312 unidades 

Estrada Velha 

do Aeroporto – 

Salvador/BA 

UMP-BA / 

MCMV-E 

Zulmira Barros 2004 
Projeto e assistência 

técnica 
300 unidades 

Estrada Velha 

do Aeroporto – 

Salvador/BA 

UMP-BA / 

MCMV-E 

Fonte: UMP-BA, elaborado pela equipe de assistência técnica AU+E/UFBA, 2016. 

 

Em 2004 começou a elaboração do projeto do Condomínio das Mangueiras, a 

execução das obras começou no ano de 2011, a área continua como um canteiro de obra, 

esta ainda se encontra na etapa de acabamento das unidades habitacionais e sem iniciar a 

construção do sistema viário proposto. No projeto elaborado para toda a extensão do 

empreendimento não consta qualquer estudo para as áreas livres e preservação da 

vegetação existente, o que o torna um condomínio precário de espaços de lazer e convívio 

para a comunidade. Diante disso, a principal demanda da comunidade é fazer um projeto de 

urbanização da poligonal em estudo, estabelecendo a integração entre as residências, as 

áreas livres e equipamentos comunitários. 

 

 

 



21 

 

3.2. Embasamento Teórico  

 

3.2.1. Banco Nacional de Habitação (BNH) 

 

No Brasil já aconteceram diversas tentativas para estabelecer políticas públicas no 

intuito de diminuir o déficit habitacional, em especial no período de urbanização mais intensa 

(que ocorreu entre os anos de 1960-1980), onde surgiu uma nova Política de financiamento 

para habitação e saneamento no país, que foi o Banco Nacional de Habitação (BNH), que 

se baseou na Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964.  

Em 1967, o BNH passou a assumir os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), como uma tentativa de resposta a forte “Crise de Moradia”, portanto, torna-

se a principal instituição federal de desenvolvimento urbano da história brasileira, na 

qualidade de gestor do FGTS e da formulação e implementação do Sistema Financeiro da 

Habitação (SFH) e do Sistema Financeiro do Saneamento (SFS).   

A atuação do BNH era basicamente a disponibilização de crédito com juros 

subsidiados para projetos que estivessem relacionados à saneamento básico, habitação e 

produção de casas e apartamentos para o mercado consumidor de classes média e alta. No 

entanto, os “macros projetos habitacionais” já realizados, sempre tiveram uma influência 

direta na urbanização das cidades, pois esses planos gerais de edificações raras vezes 

adequavam-se ao modelo urbano previamente adotado caracterizando-se, assim, como 

rupturas com modelos anteriores implantados. 

Os projetos habitacionais oriundos do BNH eram de prédios facilmente identificáveis 

em qualquer cidade brasileira, o que comprova que não foram respeitadas as características 

de cada comunidade, em benefício de um modelo padrão. Tanto o BNH quanto a 

Companhia Municipal de Habitação (COHAB) necessitavam de terrenos com dimensões 

extensas para se tornarem viáveis, que só seria possível em sítios mais distantes aos 

centros em função do caráter especulativo criado pela presença de densos 

investimentos. Na visão de Bonduki (1998, p.135), o BNH pretendeu "um suposto 

racionalismo formal desprovido de conteúdo, consubstanciado em projetos de péssima 

qualidade, monótona, repetitivos, desvinculados do contexto urbano e do meio físico e, 

principalmente, desarticulados de um projeto social".  

Maricato (1990, p.3) ainda comenta sobre o mesmo tema: 

 

A política dos conjuntos habitacionais promovidos pelo Sistema 
BNH/COHAB não evitou as consequências negativas da ocupação 
informal, apesar dos recursos técnicos e financeiros investidos. 
Acumulou erros na escolha da localização, nos projetos urbanísticos, 
nas tipologias das edificações e no controle tecnológico das 
construções.  

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1964
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Todo processo de intervenção nas cidades deve ser antecedido de um estudo físico, 

social e econômico. Físico para adequar-se aos sítios disponíveis (como as características 

geomorfológicas do solo e análise de impacto ambiental); o social leva-se em conta a 

parcela da população que será atendida com esse incremento urbano (perfil dos moradores 

com relação a renda, grau de escolaridade, sexo, idade, condições físicas, entre outros); e o 

aspecto econômico que analisa o desempenho econômico-financeiro dos municípios.  

Ainda que o BNH tenha sido um dos maiores projetos do Governo para produção de 

habitação popular e o primeiro projeto representativo que objetivou solucionar a questão do 

déficit habitacional no Brasil, hoje, ele é entendido como um programa que acabou por 

beneficiar apenas o mercado imobiliário e expulsar as comunidades carentes das áreas 

centrais, movendo-as para as periferias. Este modelo, mesmo sendo malsucedido do ponto 

de vista urbanístico, social e cultural, influenciou uma série de outras intervenções vistas, 

até hoje, como a produção de conjuntos habitacionais nas periferias da cidade.   

Alguns críticos afirmam que a falência do BNH, que ocorreu em 1986, se deu muito 

em função da grande maioria de suas unidades habitacionais terem sido destinadas ao 

mercado de classe média. Mas foram muitas as razões que levaram ao seu fim, dentre elas: 

inadimplência, inflação intensa versus prestações fixas, corrupção e, sobretudo, fragilidade 

em relação a flutuações macroeconômicas do seu período de vigência. Além disso, o 

Sistema Financeiro da Habitação não foi capaz de atingir a principal demanda do déficit de 

habitação do país – aqueles com renda inferior a 3 (três) salários mínimos - atendeu 

basicamente a renda superior a isso, atingindo 4,3 milhões de unidades habitacionais 

construídas sobretudo nas grandes cidades brasileiras. 

 

3.2.2. Novo Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) 

 

O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), como o próprio nome 

já induz é um sistema de interesse social instituído pela Lei Federal nº 11.124 de 16 de 

junho de 2005 com a finalidade de promover e implementar medidas de acesso à moradia 

digna, destinado para a população de baixa renda, tendo em vista que a mesma compõe 

boa parte ou quase a totalidade do déficit habitacional do país.   

O Sistema é uma centralização de todos os programas e projetos destinados à 

habitação de interesse social e pode ser integrado por diferentes órgãos e entidades 

governamentais, como: Ministério das Cidades, Conselho Gestor do Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social, Caixa Econômica Federal, Conselho das Cidades, 

Conselhos, Órgãos e Instituições da Administração Pública Estatais, Municipais e do Distrito 

Federal, entidades privadas e agentes financeiros (autorizados pelo Conselho Monetário 

Nacional).  
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Após o cumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 12 da  Lei 11.124/05, sendo 

eles: assinar o termo de adesão, constituir Fundo Habitacional de Interesse Social, criar 

Conselho Gestor do Fundo, elaborar Plano Local Habitacional de Interesse Social e criar 

relatório de gestão; o ente federativo pode então acessar os recursos do FHNIS, um fundo 

contábil de Habitação de Interesse Social, composto por diversas receitas de diferentes 

fontes. Estas são vinculadas ao mesmo e repassadas pela Caixa Econômica Federal aos 

Estados, Distrito Federal e municípios com destinação especifica, para apoiar a execução 

de Programas habitacionais para a população de baixa renda, mediante a assinatura do 

Contrato de Repasse.  

Vale salientar que todas as propostas são analisadas e selecionadas pelo Ministério 

das Cidades, que levam em consideração critérios definidos e divulgados pelo Conselho 

Gestor que também é encarregado de rever e definir as linhas programáticas e suas 

modalidades integrantes a cada ano; além disso, é considerado o limite orçamentário e 

financeiro do Fundo Nacional.  

 

3.2.3. Programa Minha Casa Minha Vida 

 

De acordo com informações coletadas no site da Caixa Econômica Federal¹, o 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) foi lançado pelo governo brasileiro em abril de 

2009, com intuito principal de dar acesso a casa própria para famílias de baixa renda que, 

até então, não tinham sido atendidas por nenhum outro programa do governo.  

 A meta inicial do PMCMV era de construir um milhão de habitações para a 

população com renda de até 10 (dez) salários mínimos, priorizando aqueles com renda 

inferior a 3 (três) salários, pois a falta de moradias chega a 4,4 milhões de habitações, ou 

seja, 80% (oitenta por cento) do déficit habitacional em 2008, segundo estudo da FGV 

realizado para o SINDUSCON-SP.  

O programa MCMV, cuja Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2001, subsidia a aquisição 

da residência própria para famílias com renda de até R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) 

e facilita as condições de acesso ao imóvel para famílias com renda de até R$5.000,00 

(cinco mil reais).  

A classificação das faixas de renda para as famílias conseguirem participar do 

programa são as especificadas abaixo:  

 

Faixa 1 - Famílias com renda mensal bruta de até R$ 1.600,00. 

Faixa 2 - Famílias com renda mensal bruta de até R$ 3.275,00. 

                                                 
1
 Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos 

localizados em áreas urbanas; altera o Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, as Leis nos 4.380, de 21 

de agosto de 1964, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 10.257, de 10 de julho 
de 2001, e a Medida Provisória no 2.197-43, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências 
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Faixa 3 - Famílias com renda mensal bruta acima de R$ 3.275,00 até R$ 5.000,00. 

 

O número de unidades habitacionais de cada um dos empreendimentos do PMCMV 

é estabelecido de acordo com a área total do projeto e os empreendimentos na forma de 

condomínio devem ser segmentados em número máximo de 300 (trezentas) unidades por 

condomínio.  

De acordo com a segunda fase do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV2), as 

unidades habitacionais apresentam duas tipologias, podendo ser casas térreas ou 

apartamentos. Tipologias mínimas apresentadas para casas térreas são: dois quartos, uma 

sala, uma cozinha, um banheiro e uma área de serviço; circulação: área útil mínima de 

32,0m² (trinta e dois metros quadrados) - não conta área de serviço; Acessibilidade: área útil 

mínima de 36,0 m² (trinta e seis metros quadrados) - não conta área de serviço. Tipologias 

mínimas apresentadas para apartamentos: dois quartos, uma sala, uma cozinha, um 

banheiro e uma área de serviço; circulação: área útil mínima de 37,0 m² (trinta e sete metros 

quadrados); acessibilidade: área útil mínima de 39,0 m² (trinta e nove metros quadrados).  

O Programa sofre algumas críticas, em especial pelas suas tipologias serem sempre 

muito parecidas, a qualidade das edificações e sobre a localização dos empreendimentos. 

Com relação a esse aspecto, as localizações da maioria dos conjuntos habitacionais 

construídos pelo PMCMV estão situadas em terrenos afastados e distantes do centro da 

cidade, potencializando a segregação e a desigualdade da população nas cidades 

brasileiras. A escolha dos terrenos, em geral, acontece pelo fato do valor da terra ser mais 

barato nos locais mais afastados, onde quase nunca tem infraestrutura instalada ou que 

atenda de forma suficiente aos novos moradores.  

No último dia 30 de março de 2016, foi lançado pelo Governo Federal a terceira fase 

do programa MCMV, onde está prevista a contratação de 2 milhões de novas moradias até 

o fim do ano de 2018. Para alcançar este índice, o país precisará investir, segundo dados 

disponibilizados pelo Ministério das Cidades em sua página oficial na internet, um valor 

equivalente a R$210,6 bilhões, dos quais R$41,2 bilhões são do Orçamento Geral da União 

(OGU).  

Em nota publicada pelo site da Agência Brasil, dentre as principais mudanças, pode-

se citar: o teto de cada faixa de renda aumentou e foi criada uma faixa de renda 

intermediaria de 1,5 que atenderá famílias com renda de até R$2.350,00 (dois mil trezentos 

e cinquenta reais) com juros de 5,0% (cinco por cento) ao ano. Além disso, essa nova fase 

do Programa também trará mudanças com relação ao tratamento das áreas comuns dos 

empreendimentos, bem como um aumento de 2,0m² (dois metros quadrados) de área para 

as unidades habitacionais, nas casas passando de 39,60m² (trinta e nove e sessenta metros 

quadrados) para 41,60m² (quarenta e um e sessenta metros quadrados) e nos 
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apartamentos de 45,50m² (quarenta e cinco e cinquenta metros quadrados) para 47,50m² 

(quarenta e sete e cinquenta metros quadrados).  

Segue abaixo as novas faixas de renda para financiamentos pelo Programa Minha 

Casa, Minha Vida – Terceira fase: 

 

Faixa 1: o limite de renda passa de R$ 1,6 mil para R$ 1,8 mil.  

Faixa 1,5: para famílias com renda até R$ 2.350,00. 

Faixa 2: o limite de renda passa de R$ 3.275,00 para R$ 3,6 mil.  

Faixa 3: o limite de renda passa de R$ 5 mil para R$ 6,5 mil. 

 

De acordo com o governo, os valores máximos dos imóveis também serão alterados 

a partir de agora, assim como o subsídio: 

 

Faixa 1: passa de R$76 mil para R$96 mil, com subsídio de até R$86,4 mil. 

Faixa 1,5: prevê o valor máximo do imóvel de R$135 mil, com subsídio de até 

R$45 mil. 

Faixa 2: passa de R$190 mil para R$225 mil, com subsídio de até R$27,5 mil. 

Faixa 3: passa de R$190 mil para R$225 mil, sem subsídio.  

 

3.2.4. Programa Minha Casa Minha Vida Entidades  

 

O Programa Minha Casa Minha Vida Entidades (PMCMVE) é um seguimento do 

PMCMV e foi criado a partir da publicação da Lei no 11.977 de 07 de julho de 2009, através 

do incentivo do governo para atender a população de baixa renda em áreas urbanas.  

O PMCMVE concede financiamento diretamente aos beneficiários pessoa física e/ou 

jurídica ou a entidade organizadora e os reúne utilizando os recursos do Orçamento Geral 

da União (OGU) depositados no Fundo de Desenvolvimento Social (FDS). 

O objetivo é atender famílias com renda bruta mensal de até R$ 1.600,00 (mil e 

seiscentos reias). Todos os interessados em participar desse programa devem 

obrigatoriamente estar cadastrados no Cadastro Único (CADÚNICO), instituído pelo Decreto 

nº 6.135, de 26 de junho de 2007.  

Dentre as responsabilidades da entidade organizadora (especificada na Cartilha do 

Minha Casa, Minha Vida Entidades, elaborada pela Caixa Econômica Federal e disponível 

na internet) destacam-se:  

• desenvolver e apresentar à CAIXA a proposta/projeto de intervenção 

habitacional de acordo com as condições e exigências do Programa para análise 

jurídica, social e de engenharia; 
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• orientar os seus associados quanto ao cadastramento ou a sua atualização no 

CADÚNICO; 

• promover a seleção dos associados, que devem ser enquadrados nas 

condições do programa; 

• auxiliar os associados na preparação da documentação necessária para 

apresentação à CAIXA; 

• organizar todos os envolvidos na execução do projeto, de forma a assegurar 

sincronismo e harmonia na implementação do empreendimento. 

• fiscalizar e acompanhar a obra; 

• apresentar a documentação necessária à liberação do recurso; 

• providenciar a legalização do empreendimento perante os órgãos públicos. 

Um dos grandes diferenciais do PMCMVE está no regime de construção das 

habitações, que deve ocorrer por autogestão (que será explicado no item seguinte), 

mutirão, administração direta e cogestão pela empreitada global. 

Além disso, existe um cuidado para definição de projetos com mais qualidade e 

áreas para equipamentos públicos diferentemente das primeiras edições do 

programa. Estas podem estar destinada à assistência social, segurança, entre outros, 

contanto que sigam os critérios da Secretaria Nacional de Habitação. A edificação desses 

equipamentos complementares à habitação observará as políticas setoriais federais, 

estaduais, distritais ou municipais e seus valores máximos são limitados pela instância 

federal. Vale ressaltar que, a contratação de equipamentos públicos é realizada pela Caixa a 

partir de indicação do terreno pelo Poder Público e, ao término da construção, o 

equipamento é repassado ao mesmo, que se compromete a equipá-lo e colocá-lo em 

funcionamento.  

 

3.2.5. Autogestão  

 

A autogestão tem por objetivo possibilitar a execução de habitação de interesse 

social realizada por cooperativas e associações comunitárias vinculadas aos movimentos de 

moradia e reforma urbana, buscando identificar que fatores facilitariam e quais bloqueariam 

a implementação dos programas e discutir em que medida esta política responde à utopia 

de apropriação coletiva do espaço e realização do direito à cidade, conforme concebida na 

década de 1980 pelo movimento de reforma urbana. 

As iniciativas para construções por mutirão e autogestão se fortaleceram nos últimos 

anos e vem responder a uma demanda da década de 90. No artigo intitulado de 

“Movimentos de moradia, autogestão e política habitacional no Brasil: do acesso à moradia 

ao direito à cidade” de autoria da Arquiteta e Urbanista Regina Fátima Cordeiro Fonseca 

Ferreira, ela afirma que: A autogestão na produção social da habitação é resultado de um 
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processo histórico de organização social a partir de uma demanda material concreta: a 

moradia. A luta que começa pela moradia digna, uma necessidade básica e um direito 

fundamental, se amplia para a luta pelo acesso à educação, à saúde, à cultura, ao lazer, à 

cidade, constituindo-se numa luta emancipatória da população como sujeito de direitos. 

A produção autogestionária de habitação de interesse social envolve o potencial de 

inovação e transformação de vidas e de sociedade que cada experiência pode agregar ao 

indivíduo e, sobretudo, ao coletivo. Isso tornou perceptível no Brasil na década de 90, 

quando as construções de espaços de participação social na gestão das cidades e estes 

deram voz a todos, antes invisível nas cidades e nas políticas. Foi a partir de então, que se 

mapearam os “empreendimentos” contratados pelos programas nacionais (Crédito Solidário, 

Ação de Apoio à Produção Social da Moradia e Programa Minha Casa Minha Vida 

Entidades), identificando sua vinculação com movimentos de moradia e reforma urbana 

organizada nacionalmente. Antes rejeitados pelos mesmos gestores que hoje os divulgam 

como exemplo de parceria com os movimentos sociais.  

Os programas voltados para a autogestão têm a mesma lógica de mercado de um 

financiamento para um empreendimento imobiliário qualquer, desde as exigências em 

termos de documentação legal quanto aos projetos elaborados e aos procedimentos para 

contratação, às dificuldades e à inviabilização do acesso dos grupos populares ao fundo 

públicos. Porém ainda é precária a articulação com as políticas urbanas, fundiária, 

saneamento ambiental, mobilidade urbana, e muito menos se integram a outras políticas 

públicas, como por exemplo, de geração de trabalho e renda. 

Algumas conquistas ainda precisam ser alcançadas dentro da produção social da 

moradia, uma delas é a incorporação das modalidades como provisão habitacional inserida 

dentro da política nacional de habitação, de forma a incentivar o associativismo comunitário 

e o cooperativismo. Tendo em vista, que os programas autogestionários na habitação estão 

ligados à crítica da mercantilização da moradia e da cidade e à capacidade da população se 

organizar e construir soluções, apropriando-se do espaço urbano. É necessário retomar a 

política de habitação de interesse social relacionada à política fundiária e às políticas 

urbanas, compreendendo a produção social da moradia através da autogestão como um 

componente estratégico da política habitacional, e também como uma nova forma de se 

fazer a cidade, a partir da lógica daqueles que a habitam. 

 

3.2.6. Sustentabilidade 

 

O termo sustentabilidade, segundo Leonardo Boff (1999), está ligado a capacidade 

de um indivíduo ou um grupo de indivíduos de estarem inseridos num meio sem gerar 

impactos negativos no mesmo, satisfazendo suas necessidades sem comprometer o capital 

natural e sem danificar o direito das gerações futuras de satisfazer as suas próprias 
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necessidade. Além disso, diminui as desigualdades sociais, amplia os direitos e garante 

acesso aos serviços básicos, como educação e saúde, proporcionando às pessoas acesso 

plenos à cidadania. 

O conceito amplo de sustentabilidade possui oito dimensões, elas são:  

a)    Educação – Troca de aprendizados e experiências vividas que tragam 

crescimento pessoal e coletivo. Todos são considerados alunos e professores.  

b)    Saúde – Assegurar a saúde e o bem estar com uma dieta balanceada, exercício 

físicos diários, momentos de lazer e diversão, contato com as artes e a natureza. 

c)    Economia – Incentivo ao desenvolvimento de projetos que gerem renda aos 

membros da comunidade ou que seja um sistema alternativo de moeda ou de troca de 

serviços. Optando sempre por serviços que não gerem poluição ao ambiente.  

d)    Política – Praticar a democracia e os direitos humanos. Para isso todos da 

comunidade devem ser ouvidos, reconhecer a importância do trabalho em grupo, 

estabelecer a inclusão social e a tomada da decisão de forma consensual.  

e)    Comunicação – Desenvolver a habilidade da comunicação em suas diferentes 

escalas: comunicação interna, interpessoal, intergrupal, interinstitucional - entre comunidade 

e organizações como a Organização das Nações Unidas (ONU). 

f)     Cultura – Ensinamentos passados entre as gerações e flexibilidade para a 

adaptação às mudanças internas. A cultura de uma comunidade só é conservada no tempo 

com o apoio de todos e promoção de atividades artísticas (pintura, música, teatro, dança, 

tecelagem, artesanato), celebrações e encontros.  

g)    Religiosidade – Respeito e apoio às pessoas para que cada uma possa praticar 

suas atividades espirituais dentro e fora da comunidade.  

h)    Ecologia – Preservação dos recursos renováveis e não renováveis; auto-

produção e distribuição de comida; bioconstrução; reciclagem, redução e reutilização do lixo; 

economia de água; tratamento ecológico de esgotos e sistemas integrados de energia 

renovável.  

Logo, uma comunidade sustentável é aquela que devolve ao meio ambiente todo ou 

parte dos recursos que utilizou e gera bem-estar econômico e social. E isto pode ser feito 

através de mudanças comportamentais, mas nunca esquecendo de valorizar as pessoas, 

seus costumes e saberes. Ações, mesmo que simples e de pouco impacto, tornarão a 

sustentabilidade uma realidade palpável, garantindo a qualidade de vida por muito mais 

tempo.  

 

3.3. Razões pelas quais as entidades apontaram a problemática a ser tratada  

 

Tendo conhecimento sobre os problemas citados anteriormente, reconhecendo as 

conquistas históricas e lentas obtidas pelos movimentos sociais e percebendo que ainda há 



29 

 

muito a ser feito neste cenário, a equipe AU+E/UFBA (2015/16) que atuou junto a UNMP-BA 

(constituída por três arquitetas urbanistas) teve a iniciativa de atuar em projetos de 

assistência técnica, em duas localidades distintas de Salvador: Cajazeiras XI e Pernambués, 

conforme indicado no inicio deste trabalho. 

Hoje, um dos principais problemas no modo que é desenvolvida a autogestão nesses 

projetos é a falta de assistência técnica junto aos gestores, mesmo que esse tipo de serviço 

seja assegurado pela LEI Nº 11.888, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 que define: “o direito 

das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a 

construção de habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à 

moradia”, de tal forma que somados a outros problemas tais como: grandes 

empreendimentos, terrenos extensos; projetos complexos (que precisariam de grandes 

empresas para o desenvolvimento); problemas de gerenciamento de obra, de pessoas e 

financeiro (apesar de todo o esforço das associações); aliados com a dificuldade da 

autogestão de se consolidar no cenário da construção civil pelo fato de ter que competir 

indiretamente com as grandes empresas do setor, resulta em uma organização interna frágil 

agravando problemas posteriores para a obra e para esse sistema de autogestão. 

A equipe, juntamente com os gestores, definiu como objeto deste trabalho, portanto, o 

desenvolvimento de oficinas com as famílias selecionadas e coordenadores para definição 

de projetos complementares ainda não contemplados pelas empresas contratadas, 

relacionados à sustentabilidade da Habitação de Interesse Social (HIS).  

Foram indicados para esses projetos de assistência técnica. A elaboração de um 

anteprojeto para o Residencial Movimento Dois de Julho, destinado a 48 famílias, também 

previamente selecionadas, em terreno de 950,00m² (novecentos e cinquenta metros 

quadrados), localizado no Bairro de Pernambués, na Rua Numa Pompílio Bittencourt. 

Apesar de já ter sido objeto de dois projetos destinados à área doada pelo Patrimônio da 

União, nessa última década, nenhum deles foi adiante. 

O outro projeto foi o Condomínio das Mangueiras, que está localizado no Bairro de 

Cajazeiras XI, na Avenida Aliomar Baleeiro, conhecida como Estrada Velha do Aeroporto 

(EVA), que é proponente do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades (PMCMVE). Esse 

empreendimento, com 312 (trezentos e doze) unidades habitacionais, em uma área total de 

47.879,45m² (quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e nove, quarenta e cinco metros 

quadrados) já está em construção, porém questões como microacessibilidade, 

equipamentos, espaços comuns, macrodrenagem, contenção e inserção urbana não 

constam no projeto original o que mostra que os projetos complementares não foram 

prioritários no financiamento. Estes são aprovados apenas com a implantação das unidades 

habitacionais. 

O condomínio de Mangueiras serve assim como exemplo para avançarmos com as 

possibilidades da assistência técnica para a conquista da sua sustentabilidade. Sendo um 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.888-2008?OpenDocument
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serviço gratuito, prestado por meio da Universidade Pública na implantação de residência 

profissional, foi necessário contar com os levantamentos existentes na elaboração das 

propostas. Nesse sentido, não foi realizado ainda nenhum estudo completo com relação a 

topografia após à grande movimentação de terra realizada para implantação das casas, o 

que traz limitações para se trabalhar com as áreas abertas, além de gerar uma grande 

preocupação com relação a estabilidade da encosta com terra solta, reafirmando-se a 

necessidade desse estudo para conclusão das obras, conforme recomendações em anexo, 

produto preliminar dos trabalhos dessa equipe. Com esse entendimento, privilegiou-se 

trabalhar com um estudo preliminar do agenciamento dos equipamentos, urbanização e 

paisagismo do acesso principal, uma proposta para viveiro e para os equipamentos 

comunitários (guarita, estação de sustentabilidade e centro comunitário), esses já na forma 

de anteprojeto, pelas condições favoráveis do terreno escolhido. 

Portanto, o desafio maior desse projeto foi à coleta de dados sobre a situação atual do 

terreno e seu histórico, o desenvolvimento da proposta tendo como base as demandas 

relatadas e o orçamento reduzido. Além disso, trazer propostas que pudessem atingir 

menores custos, mas com qualidade para habitação de interesse social digna e o direito à 

cidade, incorporando mais facilmente a assistência técnica gratuita e maiores facilidades 

para os gestores das entidades organizadoras. 

 

3.4. Diagnósticos, resultados preliminares e contexto para delimitação da 

proposta.  

 

Após concluirmos a parte teórica do curso de Assistência Técnica para Habitação e 

Direito a Cidade da UFBA, que se deu no período de quatro meses (setembro/dezembro, 

2015). Nesse embasamento – sobre as políticas, técnicas, projetos e metodologias de 

participação - foi estudado as possibilidades e os avanços que o país obteve, em especial 

nos últimos anos, com o fortalecimento institucional das políticas urbanas, a criação do 

Ministério das Cidades e o retorno de investimentos públicos para habitação e infraestrutura, 

assim como o reconhecimento do direito constitucional a moradia digna e a cidade, que 

impulsionou a aprovação da Lei de Assistência Técnica. Com as escolhas das áreas a 

serem trabalhadas, a equipe dos projetos em tela partiu para a parte prática da AU+E/UFBA, 

de assistência técnica onde existe a troca de conhecimentos e saberes entre técnicos e 

movimento social.   

O grupo teve então oportunidade de conhecer e conviver de forma mais próxima da 

luta constante que os movimentos sociais realizam ao longo de anos para a conquista de 

seus direitos de moradia, em especial a União por Moradia Popular da Bahia. Com isso foi 

possível realizar diversas oficinas junto com as famílias inscritas, envolvidas nos dois 

projetos (Condomínio das Mangueiras e Residencial Movimento Dois de Julho), resultando 
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no embasamento teórico-conceitual e da prática possível para desenvolvimento de uma 

análise propositiva preliminar para ambos os projetos.  

Neste trabalho será apresentada a análise técnica, seguida da proposta realizada até 

o momento para o Condomínio das Mangueiras, fruto da etapa de diagnósticos que ocorreu 

durante 2016, estudos preliminares, nos meses de janeiro a maio, de oficinas e definição da 

proposta, entre maio a setembro, e finalmente anteprojeto, de outubro a novembro, 

resultando no trabalho ora apresentado.  

 

3.4.1. Estudos preliminares para o terreno e projeto de Cajazeiras XI 

 

O primeiro projeto idealizado para o Condomínio das Mangueiras foi desenvolvido pelo 

arquiteto Floriano Freaza Amoedo juntamente com seu escritório, FFA Arquitetura e 

Urbanismo.  

Para a elaboração desse projeto, segundo o arquiteto, foi pensado na opção por 

unidades individuais, devido o entendimento que havia à época de que edificações 

multiresidenciais não seriam adequadas para aquele perfil de morador, pois haveria 

dificuldade de gestão de custos condominiais. Além disso, o projeto foi realizado atendendo 

às normas do Programa do Crédito Solidário, o qual estava inserido. Após vários problemas 

de gestão da obra, de burocracia, os casos de inadimplência dos futuros moradores (era 

requisito do programa para a obtenção do financiamento, que os moradores estivessem com 

tudo pago em dia) e, além disso, a preocupação da UNIÃO com a desvalorização do crédito 

que iriam receber, R$29.000,00 (vinte e nove mil reais) por unidade habitacional, enquanto 

que o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) seria de R$45.000,00 (quarenta e cinco 

mil reais), foi feita a migração para o PMCMV Entidades no ano de 2011 e com isso seria 

necessária uma adaptação do projeto.  
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Fig. 01 – Planta Baixa (primeiro projeto) 

 

 

 

 

Fig. 02 – Corte esquemático (primeiro projeto) 
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Fig. 03 – Projeto das residências 
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Tabela 02 – Quadro resumo do projeto urbanístico 

 

 

O Condomínio das Mangueiras que possui uma área total de 47.879,45m² (quarenta e 

sete mil oitocentos e setenta e nove, quarenta e cinco metros quadrados) e uma área de 

preservação que é de 10.728,83m² (dez mil setecentos e vinte e oito, oitenta e três metros 

quadrados), o equivalente a 22,73% (vinte e dois, setenta e três por cento) da área total. 

Após a mudança para o financiamento do PMCMV, os projetos desenvolvidos para o 

empreendimento foram: esgoto, arquitetura (unidade habitacional), detalhamento, 

urbanismo, drenagem, estrutura, instalações hidráulicas e instalação elétrica (unidade 

habitacional). Sabe-se que alguns desses projetos precisam ser atualizados, pois como a 

implantação das casas precisou ser alterada é de extrema importância e urgência a 

compatibilização dos demais projetos para que garanta a longevidade do condomínio e a 

segurança dos moradores. Veja a seguir alguns desses projetos:  
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Fig. 04 – Quadro resumo do projeto urbanístico 

 

 

Fonte: Adaptação feita pela equipe de assistência técnica AU+E/UFBA, 2016. 

 

Fig. 05 – Planta de Drenagem (primeiro projeto) 
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Fig. 06 – Planta de Instalações Hidráulicas (primeiro projeto) 

 

 

 

Fig. 07 – Planta de Instalações Elétricas (primeiro projeto) 

 

 

 

Para a compreensão do processo que levou os projetos desenvolvidos para o 

Condomínio das Mangueiras ao longo desses anos, foram elaborados o diagrama e a tabela 

abaixo. Onde perceber-se que a União sempre esteve à frente e que a SEDUR (Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano) também esteve presente. E, com isso, observa-se que houve 

mais de um projeto arquitetônico.  
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Gráfico 01 – Diagrama do trâmite dos projetos 

 

 

Fonte: Equipe de assistência técnica AU+E/UFBA, 2016. 

 

Tabela 03 – Trâmite dos projetos 

 

 

Fonte: Equipe de assistência técnica AU+E/UFBA, 2016. 
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3.5. Cajazeiras XI. Caracterização do bairro  

 

Cajazeiras é um Conjunto Habitacional, situado em Salvador, Bahia, composto por 

setores que são eles: Cajazeiras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, Fazenda Grande 1, 2, 3 e 4, 

Águas Claras e Boca da Mata. De acordo com o livro Caminho das Águas (2010), em 1977, 

a Hidroservice (empresa especializada em serviços de engenharia) estruturou o “Plano 

Urbanístico Integrado Cajazeiras” que previa a urbanização de uma área de 

16.000.000,00m² (dezesseis milhões de metros quadrados). Após dois anos, o plano foi 

revisto pela Empresa de Habitação e Urbanismo da Bahia (URBIS) e foi integrado à área de 

Fazenda Grande, passando a ser então denominado de “Plano Urbanístico Integrado 

Cajazeira/Fazenda Grande”. No final da década de 1980 o bairro já era visto como uma 

“verdadeira cidade na periferia de Salvador”.  

O Condomínio das Mangueiras, que é o objeto de estudo deste trabalho, está inserido 

no Km 10 da Avenida Aliomar Baleeiro, conhecida como Estrada Velha do Aeroporto (EVA), 

e faz parte do setor “Fazenda Grande 4”, importante ligação entre o miolo da cidade, que 

abrange os trechos entre a BR-324 e a Paralela. 

 

Fig. 08 – Mapa de Hierarquia Viária (sem escala) 

 

Fonte: Mapa de Hierarquia Viária (Sem escala); Desenvolvimento: Equipe. 

 

A região onde o terreno está localizado era uma área de três antigas fazendas que 

começou a se desenvolver no ano de 1977 quando o então governador Roberto Santos 

desapropriou as terras (localizadas ao longo da Avenida Aliomar Baleeiro). O local possuía 

muita área verde oriunda da Mata Atlântica, sendo ainda possível ver esses espaços na 
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região, além disso, desde o século XIX, essas fazendas cultivavam laranja, café, mandioca 

e cana de açúcar.  

 

 

Fig. 09 – Mapa de Cheios e Vazios (sem escala) 

 

Fonte: Mapa de Cheios e Vazios (Sem escala); Desenvolvimento: Equipe. 

 

 

Com relação ao bairro, o terreno está inserido em um local com baixa concentração 

de edificações, apresenta carência de alguns sistemas de infraestrutura, mas possui 

saneamento básico.  Apresenta as seguintes características físicas: o uso do solo da região 

é basicamente de edificações residenciais, com gabarito predominantemente baixo (até 2 

pavimentos), com estado de conservação médio (foi considerada a aparência externa do 

imóvel, se este estava degradado ou não - a conservação do revestimento, pintura, 

acabamento – e a calçada da sua facha principal). Segue mapas a seguir.  
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Fig. 10 – Mapa de Uso do Solo (sem escala) 

 

Fonte: Mapa de Uso do Solo (Sem escala); Desenvolvimento: Equipe. 

 

Fig. 11 – Mapa de Gabarito (sem escala) 

 

Fonte: Mapa de Gabarito (Sem escala); Desenvolvimento: Equipe. 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Fig. 12 – Mapa de Estado de Conservação 

 

Fonte: Mapa de Estado de Conservação (Sem escala); Desenvolvimento: Equipe. 

 

4. Pesquisas, oficinas, metodologias definidas na proposta coletiva de assistência 

técnica Descrição da área, problemática e justificativa da proposta coletiva de 

assistência técnica. 

 

4.1 Meios e processos adotados para a proposta coletiva do grupo com a 

comunidade 

 

A proposta coletiva deste trabalho visou desde o início atender as demandas dos 

projetos e as necessidades dos moradores envolvidos em ambos os projetos, trabalhando 

sempre que possível no âmbito das possibilidades reais mesmo que fosse preciso (em 

alguns casos) mudar a trajetória que a equipe havia idealizado em prol das circunstâncias 

existentes, para garantir não apenas a exequibilidade como a sustentabilidade pretendida.  

A equipe buscou trabalhar respeitando o cronograma de atividades e de reuniões já 

estabelecidas pela entidade organizadora - a União por Moradia Popular da Bahia (UMP-

BA) -, que considerou o fato de que quando nós (residentes) ingressamos para desenvolver 

esta parceria da residência profissional em Assistência Técnica pela Universidade Federal 

da Bahia seria preciso adequar os calendários de atividades de ambos para coincidir o 

tempo de duração do curso e suas possibilidades reais, com a expectativa de doação 

posterior do produto final a ser alcançado por este trabalho participativo com as famílias  

envolvidas. 

As oficinas técnicas-participativas para ambos os projetos (Condomínio das 

Mangueiras e Residencial Movimento Dois de Julho) aconteceram durante os meses de 
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janeiro a junho de 2016 e seguiram as datas já pré-fixadas pela UMP, sendo que, um 

domingo no mês era destinado a reunião com os gestores, e as demais reuniões com a 

população aconteciam em intervalos de 15 dias, sempre aos sábados. Toda a metodologia 

utilizada, bem como as temáticas de cada uma das oficinas ficava a critério da equipe e 

visava atender a premissa de fortalecimento da autogestão e o empoderamento dos 

moradores pelo local fortalecendo o conceito de sustentabilidade pelo direito a cidade e a 

moradia digna.  

Diferentemente de outras equipes que precisariam usar o tempo das oficinas para 

levantar possíveis demandas, com esta equipe foi um caminho inverso, as demandas já 

estavam bem definidas desde o primeiro contato com a Entidade, o que aconteceu no dia 

15.12.2016, quando as profissionais residentes se reuniram com representantes da UMP no 

próprio local da obra (na Estrada Velha do Aeroporto), conheceu o empreendimento e 

demonstraram interesse na realização deste trabalho.  

As demandas iniciais foram:  

 Desenvolvimento de um anteprojeto arquitetônico, para um 

condomínio residencial em terreno de 950m² no bairro de 

Pernambués, que deverá atender a 48 unidades 

habitacionais.  

 Projeto de sustentabilidade para o Condomínio das 

Mangueiras, que deveria abranger em especial as áreas 

verdes/livres, uma guarita de acesso ao empreendimento, 

projeto com possibilidade ampliação das unidades 

habitacionais e por fim o projeto de um centro comunitário à 

ser implantado dentro do condomínio em terreno plano com 

área total de 47.879,45m² (quarenta e sete mil, oitocentos e 

setenta nove, quarenta e cinco metros quadrados).  

O objetivo maior das oficinas foi de reafirmar as demandas e, juntamente com a 

participação dos moradores, identificar as potencialidades e fragilidades do local pelo olhar 

de quem de fato irá morar nos projetos, assim como realizar uma troca de saberes que seria 

imprescindível para as etapas posteriores.  

Abaixo temos uma tabela com o quadro síntese das oficinas e cronologia das 

mesmas, através disso, foi possível darmos continuidade a etapa de diagnósticos.  
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Tabela 04 – Síntese das oficinas/reuniões 

 

Nº da 

Oficina 
Data Local Temática Participantes 

Quantidade 

de 

presentes  

Responsáveis 

pela oficina 

01 30.01.2016 

Refeitório da 

obra – 

Mangueiras 

(Estrada Velha 

do Aeroporto) 

 

Sustentabilidade 

e especificações 

do Programa 

MCMV. 

 

 

Gestores de 

Mangueiras e 

Pernambués. 

 

40 Pessoas 
Equipe técnica 

FAUFBA 

02 28.02.2016 

Refeitório da 

obra – 

Mangueiras 

(Estrada Velha 

do Aeroporto) 

Áreas Comuns, 

conceitos e 

desejos. 

 

 

Famílias de 

Mangueiras. 

 

169 Pessoas 
Equipe técnica 

FAUFBA 

03 03.04.2016 

Refeitório da 

obra – 

Mangueiras 

(Estrada Velha 

do Aeroporto) 

Conceito geral 

de 

sustentabilidade 

aplicado em 

Projetos de 

Interesse Social  

 

 

Famílias de 

Mangueiras. 

 

 

88 Pessoas 

Equipe técnica 

FAUFBA 

04 09.04.2016 

Sede da União 

de Moradia - 

(Avenida Joana 

Angélica – 

Salvador / BA) 

 

Autogestão 

Aplicadas em  

Projetos MCMVE 

e apresentação 

de anteprojeto 

Famílias e 

Gestores de 

Pernambués. 

 

27 Pessoas 
Equipe técnica 

FAUFBA 

05 22.05.2016 NÃO ACONTECEU, DEVIDO A MOTIVOS PARTICULARES DA UNIÃO DE MORADIA. 

06 21.08.2016 

Refeitório da 

obra – 

Mangueiras 

(Estrada Velha 

do Aeroporto) 

Hortas urbanas 

– Nossa Horta 

Comunitária 

 

Famílias de 

Mangueiras. 

 

150 

Pessoas 

Equipe técnica 

FAUFBA 

07 24.10.2016 

 

(Avenida Joana 

Angélica – 

Salvador / BA) 

 

Reunião para 

apresentar os 

resultados/ 

projeto final  

 

Famílias e 

Gestores de 

Pernambués. 

 

 

15 Pessoas 

Equipe técnica 

FAUFBA 

08 29.10.2016 

Refeitório da 

obra – 

Mangueiras 

(Estrada Velha 

do Aeroporto) 

Reunião para 

apresentar os 

resultados/ 

projeto final 

Famílias de 

Mangueiras. 

 

15 Pessoas 
Equipe técnica 

FAUFBA 
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4.2 Ilustração das oficinas realizadas / Visitas técnicas.  

 

 

 Fig. 13 – Momento de apresentação com participação da orientadora Heliana Mettig 

      

Acervo da equipe (30.01.2016) 

 

Fig. 14 – Moradores de Pernambués, Coord. Ângela, Arqtª Raquel e o estagiário Leonardo 

 

Acervo da equipe (30.01.2016) 
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Fig. 15 – Momento de realização da dinâmica com os gestores 

 

Acervo da equipe (30.01.2016) 

 

Fig. 16 – Arquiteta Bruna Magalhães em apresentação (à esquerda) 

Fig. 17 – Arquiteta Castália Nunes em apresentação (à direita) 

       

Ambas fotos são de acervo da equipe (28.02.2016) 
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Fig. 18 – Momento da oficina em que os membros presentes exploram as imagens expostas 

nos varais. 

 

Acervo da equipe (28.02.2016) 

  

Fig. 19 – Equipe do projeto, arquitetas e estagiários 

 

Acervo da equipe (28.02.2016) 
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Fig. 20 – Momento em que a comunidade assiste à apresentação elaborada para oficina 03 

 

Acervo da equipe (03.04.2016) 

 

Fig. 21 – Equipe do projeto, professores (Heliana Mettig, Luís Edmundo e João Maurício) 

residentes (Bruna Magalhães, Castália Nunes e Raquel Castro) e estagiárias (Mariana 

Menezes, Katiucia Cardoso e Soane Dará) 

 

 

Acervo da equipe (03.04.2016) 
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Fig. 22 – Residente Raquel Castro auxiliando na montagem da maquete junto com os 

futuros moradores do Residencial Movimento dois de julho – Oficina 04 

 

 

Acervo da equipe (09.04.2016) 

 

Fig. 23 – Slides com os infográficos para entendimento do projeto pelos moradores, 

apresentados na oficina 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as figuras são de acervo da equipe 

(09.04.2016) 
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Fig. 24 – Momento em que a comunidade assiste à apresentação feita pela arquiteta 

Castália Nunes e o Professor Eduardo Carvalho na oficina 05 sobre o Centro Comunitário 

 

 

Acervo da equipe (17.07.2016) 

 

Fig. 25 – Arquiteta Bruna Magalhães na estação das mudas (à direita) 

Fig. 26 – Arquiteta Raquel Castro e estagiárias na estação das sementes (à esquerda) 

 

 

  

Ambas fotos são de acervo da equipe (21.08.2016) 
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Fig. 27 – Sementes plantadas em caixas de ovos (à direita) 

Fig. 28 – Sementes plantadas em rolos de papel higiênico (à esquerda) 

 

 

 

       

     Ambas fotos são de acervo da equipe (21.08.2016) 

 

Fig. 29 – Primeira visita técnica monitorada para conhecimento da área de trabalho no 

Condomínio das Mangueiras, na foto acima estão: Marli Carrara e um dos engenheiros da 

obra, Francisco Cordeiro, mostrando a planta do empreendimento para as arquitetas 

residentes 

 

 

Acervo da equipe (15.12.2015) 
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4.3 Os resultados obtidos para a definição dos projetos específicos. 

 

Durante as oficinas realizadas no refeitório da obra do Condomínio das Mangueiras 

foram feitas questionários com os futuros moradores para coletar dados e informações 

sobre o perfil da comunidade.  

A primeira oficina realizada foi a "caixa dos desejos", na qual foram distribuídas folhas 

de papéis e canetas para que os gestores do Condomínio das Mangueiras escrevessem as 

suas expectativas e desejos para as áreas livres e equipamentos comunitários. Como 

mostra o gráfico abaixo, das 40 (quarenta) pessoas presentes na reunião, a maioria solicitou 

a elaboração de projetos, como: guarita (para garantir a segurança dos moradores), 

quiosque equipado, área verde, quadra de esportes e academia, totalizando uma média 

entre 75% (setenta e cinco por cento) a 90% (noventa por cento) dos votos. Além disso, 

outros itens foram bastante mencionados, dentre eles: um estudo de projeto para horta 

comunitária, parque infantil, praça e centro comunitário.  

Diante das solicitações foram priorizadas aquelas que atendessem aos 5% (cinco por 

cento) da área total do terreno destinado aos equipamentos comunitários (áreas 

institucionais) exigidos pelo Programa Minha Casa Minha Vida Entidades e a Caixa 

Econômica Federal. A horta comunitária, quiosque, parque infantil, academia ao ar livre, 

praça e áreas verdes foram atendidas, pois abrangem o conceito de sustentabilidade e 

permitem uma melhoria nos espaços vazios e, consequentemente, o convívio social do 

codomínio já em execução das unidades habitacionais.   
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Gráfico 02 – Resultado da caixa dos desejos 

 

 

Fonte: Equipe de assistência técnica AU+E/UFBA, 2016. 

 

No primeiro contato, que esteve presente os gestores e a comunidade, participaram 

169 (cento e sessenta e nove) pessoas, nesse dia foram respondidos alguns questionários 

que possibilitaram o diagnóstico da quantidade de moradores, número de crianças, idosos e 

portadores de necessidades especiais por unidade habitacional. Sendo assim, de acordo 

com os gráficos abaixo, pode-se concluir que a maioria das casas, terão três pessoas 

morando, aproximadamente 37% (trinta e sete por cento); crianças ocuparam 60% 

(sessenta por cento) das unidades habitacionais; 8% (oito por cento) são portadores de 

necessidades especiais; 23% (vinte e três por cento) idosos; 11% (onze por cento) são 

empregadas domésticas e 8% (oito por cento) trabalham na área da construção civil.  

Com base nos resultados acima descritos, as propostas de projetos puderam ser 

elaboradas com maior eficácia. Em relação à acessibilidade, tanto para idosos quanto para 

os deficientes físicos, garantiu-se o livre acesso a todas as áreas destinadas ao convívio dos 

moradores. Foi pensado, também, em qualificar as áreas livres do condomínio, para 

proporcionar uma maior área de lazer que atendesse a toda a comunidade.  

Além disso, percebeu-se a necessidade de criar uma oficina para passar alguns 

ensinamentos sobre o cultivo de plantas. Nessa oficina, primeiramente foi apresentado um 

vídeo elaborado por profissionais da área que explicaram sobre o plantio, compostagem, 

entre outras coisas, em seguida, a equipe montou duas estações de trabalho, uma para o 
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plantio de sementes e outra para o de mudas, onde foram ensinadas algumas técnicas de 

plantio para a elaboração da horta comunitária (viveiro), possibilitando que eles próprios 

pudessem fazer na hora.  

 

Gráfico 03 – Resultados do questionário sobre quantidade de moradores 

 

Fonte: Equipe de assistência técnica AU+E/UFBA, 2016. 

 

Gráfico 04 – Resultados do questionário sobre quantidade o número de crianças por 

unidade habitacional 

 

Fonte: Equipe de assistência técnica AU+E/UFBA, 2016. 
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Gráfico 05 – Resultado grau de escolaridade 

 

 

Fonte: Equipe de assistência técnica AU+E/UFBA, 2016. 

 

Gráfico 06 – Resultados do questionário sobre quantidade de portadores de necessidades 

especiais 

 

Fonte: Equipe de assistência técnica AU+E/UFBA, 2016. 
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Gráfico 07 – Resultados do questionário sobre o número de idosos por unidade habitacional 

 

Fonte: Equipe de assistência técnica AU+E/UFBA, 2016. 

 

Gráfico 08 – Resultados do questionário sobre a ocupação e formação profissional 

 

Fonte: Equipe de assistência técnica AU+E/UFBA, 2016. 

 

Na oficina intitulada de "mural de fotos" foram divulgadas imagens que serviram 

como referências projetuais para que os moradores identificassem o que mais lhes 

agradava, em seguida eles representaram por meio de desenhos ou escrita as suas 

expectativas sobre as áreas comuns. Em outra oficina, ainda de forma participativa, foi 

realizada uma votação para aprovar a realização do Centro Comunitário com containers e a 

mudança de local do mesmo. 
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Na oficina que tratou sobre "sustentabilidade", os moradores foram divididos em 8 

(oito) grupos, referente aos oito eixos do tema, e discutiram sobre onde era possível 

observar a presença da dimensão dos eixos dentro do condomínio e, com isso, deram 

sugestões de espaços e medidas a serem implantadas no projeto.  

 

4.4 Projetos de referência e indicação do projeto específico no âmbito da 

proposta coletiva. 

 

Projeto Residencial - Danilo Corbas 

Em um bairro de alto padrão, Granja Viana, na cidade São Paulo, arquiteto Danilo 

Corbas projetou sua própria casa com containers. O projeto possui uma área de 196,00 m² 

(cento e noventa seis metros quadrados) e utiliza quatro containers com dimensões de 

12,20m (doze metros e vinte metros) de comprimento, 2,44m (dois e quarenta e quatro 

metros) de largura e 2,90m (dois e noventa metros) de altura, um pé-direito superior ao da 

média dos apartamentos atuais que costumam ter apenas 2,70 metros. Estas estruturas 

foram implantadas no terreno na posição definitiva, fixados em sapatas isoladas, pequenas 

e rasas, sem necessidade de ferragens. Receberam isolamento de lã de PET e telhas tipo 

sanduíche de poliuretano para garantir o conforto térmico.  

Esta proposta se tornou referência, pois a característica fundamental da Casa 

Contêiner é a preocupação com a natureza e a sustentabilidade. Preocupação que se traduz 

no máximo aproveitamento dos recursos (dos materiais de construção à energia necessária 

no dia a dia) e na pequeníssima produção de resíduos. "Foram apenas duas caçambas de 

material jogado fora", lembra Corbas. A obra de uma casa convencional (de alvenaria), 

segundo ele, costuma resultar em cerca de 30 caçambas de lixo - número que pode chegar 

a 100 caçambas. Além disso, foram aproveitadas árvores para sombreamento, evitando o 

calor do sol em determinados horários e permitindo a ventilação cruzada evitando, assim, o 

uso do ar condicionado. 

 

Fig. 30 – Perspectiva residência container (à direita) 

Fig. 31 – Fachada residência container (à esquerda) 
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Fig. 32 – Residência container 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens do site http://www.engenhariaearquitetura.com.br/noticias/476/Arquiteto-projeta-casa-com-

conteineres-maritimos-reciclados.aspx. Acesso: 30/08/2016. 

 

Villa Container 

Em 2013, foi projetado pelo arquiteto Alex Rebouças, o primeiro centro comercial em 

containers construídos no Brasil, na cidade de Feira de Santana na Bahia. O Villa Container 

que abriga 14 lojas é considerado um shopping verde, pois está de acordo com princípios de 

sustentabilidade, reutiliza a estrutura de containers marítimos, faz reaproveitamento de 

água, consumo reduzido de energia, descarte seletivo de lixo e fossa ecológica.  

Além o uso de cores nos containers quanto a cobertura em lona tensionada foram 

utilizadas como referência para o projeto dos equipamentos comunitários. A cobertura 

promove sombra e proteção aos usuários, além de gerar uma ampla área de lazer coberta 

para a realização de eventos.  

Fig. 33 – Vista geral Villa Container 

  

Fig. 34– Vista interna Villa Container 
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Imagens do site http://www.primehome.com.br/projeto/Villa-Container--/29/5. Acesso: 30/08/2016. 

 

5. Projetos específicos, abordagem conceitual e indicação dos diagnósticos 

complementos, etapas desenvolvidas e oficinas especificas do projeto individual, 

para implantação efetiva. 

 

5.1 O objetivo geral 

 

Elaborar, de forma participativa e respeitando o modelo de autogestão da comunidade, 

um anteprojeto para os equipamentos comunitários, como guarita, centro comunitário e 

estação de sustentabilidade do Condomínio das Mangueiras. Contribuindo não só para o 

fortalecimento da garantia do direito constitucional à habitação digna (infraestrutura, 

mobilidade, transporte coletivo, equipamentos urbanos e sociais e saneamento ambiental) 

bem como no atendimento às famílias associadas à União Nacional por Moradia Popular da 

Bahia (habitação de interesse social), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

 Preservar a segurança; 

 Manter o controle do fluxo de pessoas no condomínio;  

 Envolver a população na gestão dos resíduos sólidos; 

 Melhorar a coleta seletiva do lixo;  

 Utilizar novas técnicas com menor custo para edificações de interesse social; 

 Criar mecanismo de inclusão social delegando a administração dos resíduos para os 

moradores;  

 Contribuir para a sustentabilidade do condomínio das Mangueiras e dos futuros 

empreendimentos realizados pela UMP-BA; 
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 Incentivar a troca de saberes, aprendizados e a geração de renda; 

 Garantir a usabilidade e a viabilidade econômica das edificações com o menor 

impacto ambiental e maior agilidade construtiva; 

 Executar uma construção mais limpa, com redução de resíduos. 

 

5.3  Justificativa do projeto no âmbito da proposta geral coletiva, conceitos 

adotados, diagnósticos e oficinas específicas. 

 

Em empreendimentos do Minha Casa Minha Vida Entidades é comum que sejam 

elaborados apenas o projeto de implantação e execução das unidades habitacionais e 

negligenciam os espaços comuns destinados aos equipamentos comunitários. No 

Condomínio das Mangueiras não foi diferente, pois quando a equipe de assistência técnica 

chegou ao local, às residências já estavam em construção e os demais projetos 

relacionados ao convívio social e às áreas verdes não existiam, ainda que parte do 

orçamento seja destinada a implantação dos equipamentos comunitários e espaços livres do 

empreendimento.  

Para a implantação e execução do centro comunitário foi disponibilizado ao 

Condomínio das Mangueiras o valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para 

cobrir todas as etapas, desde a elaboração do projeto, serviços preliminares até a 

finalização de toda edificação. Com o orçamento limitado para atender a demanda da 

comunidade, foi necessário pensar em uma alternativa que tornasse viável a sua 

implementação, pois não seria possível com métodos tradicionais de construção (em 

alvenaria). Consequentemente, era inevitável que a nova técnica fosse de baixo custo e 

impacto ambiental, como opção foi apresentada à comunidade, em uma das oficinas 

realizadas no local, a utilização de container que gastaria cerca de 30% (trinta por cento) a 

menos que a construção tradicional, além da enfatizar a importância da reciclagem e da 

sustentabilidade.  

Outro quesito essencial para o desenvolvimento do anteprojeto dos equipamentos 

comunitários é o curto prazo de execução, fator de extrema importância em 

empreendimentos que dependem das medições para liberação dos recursos financiados 

pela Caixa Econômica Federal. A construção modular simplifica intervenções à planta 

original sem demandar grandes reformas e permite que o container seja desmontado e 

transportado para outro terreno; na implantação, por exemplo, não requer serviços de 

fundação, terraplenagem e canteiro de obras, o que permite maior velocidade na execução 

do projeto em comparação a métodos convencionais, fazendo com que essa parte fique 

pronta em até um único dia, incluindo sua limpeza, e a execução total do projeto pode variar 

entre 60 (sessenta) a 90 (noventa) dias.  
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Nos últimos anos, fora da área de transporte de cargas em navios, os containers são 

aproveitados para escritórios e depósitos em canteiros de obras como uma forma mais 

básica do uso. Nos projetos desenvolvidos para moradia sua aplicação começou como 

abrigo improvisado para refugiados de guerras e desastres naturais, mas nunca haviam sido 

vistos como um meio de arquitetura moderna e criativa. Porém, com as questões atuais 

sobre poluição ambiental, energia solar e reciclagem, a incorporação dos containers como 

arquitetura mais ecológica serviu perfeitamente como uma alternativa construtiva, pois não 

prejudica a natureza, reduzindo o entulho e economizando recursos naturais (como areia, 

tijolo, cimento e água).  

Além dos benefícios já citados, é importante ressaltar que cada container tem 

durabilidade de 90 (noventa) anos, e possuem versatilidade nos seus modelos, desde o 

mais simples, o High Cube 40 pés, com dimensões de 5,90x2,40x2,40m ou 

12,0x2,40x2,40m até o mais equipado, o Reefers, com isolante térmico e sistema de 

refrigeração embutido, nas dimensões de 12,0x2,40x2,40m. O custo do projeto é calculado 

de acordo com os cortes que são feitos nele (aberturas de janelas, portas, divisórias), os 

cuidados para não enferrujar, a pintura, etc; sem contar que, cerca de 85% (oitenta e cinco 

por cento) do terreno fica permeável, permitindo ainda a instalação de um sistema de 

captação da água da chuva para outros usos. Existe também a desvantagem de que como 

os containers são feitos de aço transmitem calor com facilidade e tem necessidade de 

serem forrados com algum isolante térmico, porém esses podem ser encontrados na 

categoria dos recicláveis, como a lã de vidro, poliuretano e o isosoft (material isolante feito à 

base de garrafa PET).  

Desta forma, a proposta deste anteprojeto justifica-se na opção por equipamentos 

comunitários em container que contribuirá para a diminuição do consumo de resíduo em 

obra; para reutilização, de forma sustentável de um bem que seria descartado; na agilidade 

de prazos de conclusão da obra e, principalmente, na viabilidade econômica das 

edificações, valorizando os espaços comuns destinados ao centro comunitário, guarita e 

estação sustentável.  

 

5.4 Memorial Descritivo 

 

O anteprojeto do centro comunitário (área total de 129,60m²) foi feito com quatro 

containers, acoplados de dois em dois, modelo High Cube 40 Pés com as seguintes 

dimensões: comprimento: 12,00m (doze metros); largura: 2,40m (dois e quarenta metros); 

altura: 2,40m (dois e quarenta metros), e um container modelo High Cube 40 Pés, com as 

seguintes dimensões: comprimento: 6,00m (seis metros); largura: 2,40m (dois e quarenta 

metros); altura: 2,40m (dois e quarenta metros). Para a cobertura foi pensada uma parte em 

lona tensionada entre os módulos para proporcionar um espaço de integração com a área 
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externa. Em um módulo de containers, o projeto consta de três salas reservadas para 

oficinas, podendo integrar entre elas e com a praça externa. O outro módulo consta dos 

vestiários masculino e feminino, além de uma cozinha com conexão com a praça, de uma 

área reservada para serviços do condomínio, como administração e depósito. 

Para o desenvolvimento do projeto da guarita (área total de 11,52m²) foi utilizado um 

container modelo High Cube 40 Pés de 6,00m (seis metros) de comprimento dividido ao 

meio e instalado uma parte sobre a outra, resultando em dois pavimentos. A edificação terá 

no térreo, um banheiro e uma área para depósito. A escada será externa e em estrutura 

metálica. O Segundo pavimento consta apenas a sala para o porteiro. 

E a estação de sustentabilidade, ou seja, espaço subdivido em quatro partes 

destinado a coleta de lixo reciclável (papel, metal, vidro e plástico), com área total de 

9,60m², foi elaborada a partir das placas tiradas dos containers acoplados do centro 

comunitário e reutilizadas, formando uma estrutura de 4,00x2,40m (quatro por dois e 

quarenta metros). Com isso, o anteprojeto dos equipamentos comunitários consta no total 

de seis containers. 

Descrição dos materiais da Guarita e Centro Comunitário: 

 

- Fundação: é bastante simples por conta do peso reduzido de um container com 

relação à alvenaria, serão utilizados blocos de concreto para apoiá-los.  

- Estrutura de containers: nas dimensões acima citadas com pintura em tinta a 

óleo, anticorrosiva específica para metais nas cores especificadas no projeto arquitetônico. 

- Piso: painel wall de 40mm de espessura composta de placa cimentícia de 10 mm 

de espessura e chapa de OSB (Oriented Strand Board, que significa Painel de Tiras de 

Madeira Orientadas. São totalmente recicláveis, tornando o produto uma alternativa mais 

sustentável), e fixação de piso tipo moeda de borracha sobre o mesmo. 

- Isolamento da cobertura e parede externa: como a lã de vidro, poliuretano e o 

isosoft (material isolante feito à base de garrafa PET). É feita  de material reciclável, 

proveniente da reciclagem de garrafas pet. Além de ser ecologicamente correta, é 

também hipoalergênica, não causa nenhum mal à saúde do instalador e elimina a utilização 

de equipamentos de proteção, como macacões de manga longa, luvas, máscaras. Deve ser 

instalada entre a estrutura existente e a placa cimentícia de 10mm com pintura interna em 

tinta PVA na cor branca.  

- Divisórias internas das áreas molhadas: em drywall com placa cimentícia de 10 

mm com pintura interna em tinta PVA na cor branca.  

- Divisórias internas das áreas secas: em placas do container tipo camarão a ser 

detalhada no projeto executivo e nas dimensões especificadas no projeto arquitetônico.  

- Esquadrias do centro comunitário: pivotante na própria estrutura do container, 

nas dimensões especificadas no projeto arquitetônico. 
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- Esquadrias da guarita: na estrutura do container e vidro, nas dimensões 

especificadas no projeto arquitetônico. 

- Instalações elétricas: em sistema aparente e sobreposto tipo industrial.  

- Instalações hidráulicas: o material a ser utilizado nas instalações hidráulicas será 

em PVC da marca tigre ou similar respeitando as determinações da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) NBR 05626/1998. 

- Cobertura centro comunitário: na estrutura do container, aproveitando a calha 

existente e com furos para garrafas pet, proporcionando entrada de luz natural, conforme 

detalhado no projeto arquitetônico. 

- Cobertura da guarita: em teto jardim. 

- Mobiliário: Será desenvolvido em oficinas com a empresa Galpão Azul, 

especializada em mobiliário feito com paletes.  

 

Descrição dos materiais da Guarita e Centro Comunitário: 

 

- Fundação: é bastante simples por conta do peso reduzido de um container com 

relação à alvenaria, serão utilizados blocos de concreto para apoiá-los.  

- Estrutura de containers: na dimensão acima citada com pintura em tinta a óleo, 

anticorrosiva específica para metais nas cores especificadas no projeto arquitetônico. 

- Piso, parede e cobertura: na estrutura do container. 

 

Descrição dos Materiais Cobertura Tensionada: 

 

Estrutura cobertura tensionada: confeccionada aço carbono com tubos industriais 

quadrados e retangulares de diversos diâmetros, jateado e pintado na cor cinza. Cabos de 

aço, parafusos de fixação e chumbadores no mesmo material em aço carbono galvanizado, 

sendo o mesmo ancorado através do processo de chumbamento químico (WQI-44 Plus 

Walsywa). 

Cobertura: confeccionada em membrana de poliéster com PVC flexível, pigmentos 

de titânio e tratamentos da superfície em acrílico, aditivos antimofo, antifungos, antichama e 

antirraio UV, na cor a cinza Lenderflex 12.000 da marca Lenderwin ou similar. 

Tracionadores, fixadores e terminais da cobertura na estrutura e ancoragem: 

em cabo de aço carbono 6x19 AF galvanizado a frio ou similar na espessura a ser definida 

de acordo a capacidade de carga estrutural necessária para a fixação da cobertura.  

 

 

5.5 Ilustração gráfica do projeto proposto  
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Fig. 35 – Perspectiva Guarita 

 

 

Fig. 36 – Perspectiva Guarita e Estação de sustentabilidade 

 

 

Fig. 37 – Perspectiva Geral do centro comunitário 
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Fig. 38 – Perspectivas externa do centro comunitário 

 

 

Fig. 39 – Perspectivas interna do centro comunitário 

 

 

5.6 Definição dos principais meios necessários para o desenvolvimento ou 

implantação do anteprojeto, como subsidio para efetivação de um Termo 

de Referência.   

 

Para desenvolvimento do projeto executivo e implantação dos equipamentos 

comunitários com base no anteprojeto exposto neste trabalho requer a contratação das 

empresas fornecedoras que seriam as responsáveis pela de execução e implantação de 

acordo com o que foi apresentado na última oficina com a comunidade. Considerando que a 

execução para apoio dos containers em blocos de concreto será responsabilidade dos 

encarregados da obra do Condomínio das Mangueiras. 
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As modificações na estrutura física dos containers, isolamento térmico, divisórias dos 

ambientes, instalações hidráulicas e elétricas, pintura e cobertura de lona tensionada serão 

de total responsabilidade do Arquiteto Alberto Costa, representante da empresa Nova Era 

Coberturas Comércio e Serviços Ltda. E, por fim, a Designer de Interiores Vera Raupp, 

proprietária da empresa Galpão Azul, realizará oficinas para confecção do mobiliário em 

parceria com a comunidade.  

 

6. Viabilidade institucional, econômica e financeira. 

 

6.1 Possibilidade de parcerias governamentais, institucionais e privadas. 

 

A previsão de custos para o desenvolvimento deste trabalho, na forma de projeto 

executivo e implantação do centro comunitário, guarita e estação de sustentabilidade é de 

R$159.900,00 (centro cinquenta nove mil e novecentos reais), conforme valor fornecido pela 

empresa Nova Era Coberturas Comércio e Serviços Ltda., descriminado abaixo. 

Os preços propostos incluem todas as despesas diretas e indiretas necessárias á 

completa implantação dos equipamentos comunitários, desde o fornecimento à montagem 

dos containers e cobertura tipo tensionado, sendo confeccionados conforme projeto 

arquitetônico definido pelo arquiteto, estando assim incluso também todos os impostos da 

legislação vigente. 

Preços: 

Descrição aproximada da quantidade. 

01- Cobertura Tensionada................................: 170,00 m² 

06 - Containers modificados..............................: 175,00 m² 

Preço Total Geral: R$159.900,00 (cento e cinquenta e nove mil e novecentos reais). 

A forma de pagamento será 40% (quarenta por cento) na assinatura do contrato e 

30% (trinte por cento) na entrega do material e 30% (trinta por cento) na montagem. 

A entrega terá prazo máximo de 70 (setenta) dias úteis da assinatura do contrato. 

Local de entrega no Condomínio das Mangueiras, Estrada Velha do Aeroporto, 

Cajzaeiras XI, perímetro urbano de Salvador-BA. 

Obra civil será por conta do cliente. 

 

6.2 Requisitos complementares para implementação. 

 

Para execução e implantação do projeto dos equipamentos comunitários será 

necessária a realização de um novo levantamento topográfico "in loco" de toda área do 

condomínio para identificação das áreas aterradas de possível risco. É importante também 

um mapeamento dos furos de sondagem e posterior indicação completa (em planta baixa e 
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seções) das áreas de corte e aterro, compactados e não compactados e suas 

características – tipo de solo; zonas de corte e aterro; graus de compactação, etc. E por fim, 

a execução da base de apoio dos containers em blocos de concreto, que será de 

responsabilidade dos encarregados da obra do Condomínio das Mangueiras. 

 

6.3 Recomendações para o Termo de Referência. 

 

Diante do prazo e orçamento limitado, já mencionado anteriormente neste trabalho, é 

indicado a contratação da empresa Nova Era Coberturas Comércio e Serviços Ltda., que se 

comprometeu em elaborar o projeto executivo e implantar todos os equipamentos 

comunitários dentro da verba disponibilizada. Além desta empresa, vale ressaltar a parceria 

com Vera Raupp, que se prontificou em elaborar oficinas voluntariamente para criação e 

execução dos mobiliários necessários para o centro comunitário, que utiliza paletes como 

material. 

 

7. Cronograma previsto. 

 

Estima-se que os trabalhos para desenvolvimento do anteprojeto proposto seja de 

nove meses (de janeiro a setembro) e mais setenta dias para execução dos equipamentos 

comunitários a partir do dia da contratação da empresa responsável pela implantação dos 

equipamentos comunitários, conforme cronograma abaixo:  
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Tabela 05 - Cronograma 
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8. Equipe técnica e orçamento previsto. 

 

8.1 Composição da equipe técnica, recursos humanos, formação profissional e 

custo da equipe técnica, por hora/serviços.  

 

A execução de toda a obra terá um custo total de R$159.900,00 (cento e cinquenta e 

nove mil e novecentos reais), sendo R$ 39.975,00 (trinta e nove mil novecentos e setenta e 

cinco reais) referentes à mão de obra e R$119.925,00 (cento e dezenove mil novecentos e 

vinte reais) de material e instalações. Considerando que, toda equipe técnica e formação 

profissional ficará sob a responsabilidade do arquiteto Alberto Costa e a empresa Nova Era 

Coberturas Comércio e Serviços Ltda.. 

 

8.2 Serviços complementares e consultorias especializadas. 

 

Para elaboração e implantação do projeto executivo será contratado o arquiteto 

Alberto Costa, representante da empresa Nova Era Coberturas Comércio e Serviços Ltda.. 

E em paralelo será feita uma parceria com Vera Raupp, que elaborará oficinas 

voluntariamente com a comunidade para criação e execução dos mobiliários necessários 

para o centro comunitário, utilizando paletes como material.    

 

8.3 Gastos com transporte, aluguel de equipamentos, publicações, capacitação 

etc. 

 

Não haverá custos complementares, uma vez que o projeto executivo e a 

implantação da proposta apresentada neste trabalho ficam por conta do Arquiteto Alberto 

Costa, representante da empresa Nova Era Coberturas Comércio e Serviços Ltda., a ser 

contratada, sendo o acompanhamento da obra por conta do autor do projeto. Sendo assim, 

o custo total para execução dos equipamentos mantém apresentado no orçamento da 

empresa a ser contratada. 
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10. Anexos. 

10.1. ANEXO I – RELATÓRIOS DAS OFICINAS / VISITA TÉCNICA 

Segue abaixo os relatórios das oficinas realizadas, para melhor entendimento das 

atividades e da metodologia adotada em cada uma delas para o fortalecimento das relações 

da equipe de assistência técnica com a União de Moradia.  

 

10.1.1.  Relatório da 1º oficina:  

No dia 30 de janeiro de 2016 no período das 10:00 às 12:30 foi realizada a primeira 

oficina com o tema: "MCMV Especificações Da Etapa II E Mudanças Previstas Para Etapa III 

E Conceito Geral De Sustentabilidade Aplicado Em Projetos De Interesse Social" no bairro 

de Cajazeiras XI, na Avenida Aliomar Baleeiro, conhecida como Estrada Velha do Aeroporto 

(EVA), local onde está em andamento a construções das unidades habitacionais do futuro 

Condomínio das Mangueiras. Esteve presente em oficina a Coordenadora Ângela Gordilho e 

a orientadora Heliana Metting.  

A oficina do dia citado foi destinada aos gestores do Condomínio das Mangueiras 

(Cajazeiras XI) e ao Residencial Movimento Dois de julho (Pernambués). O primeiro contato 

ao chegar foi a apresentação de todos da equipe (residentes/estagiários), exceto Bruna 

Magalhães que não estava presente. Juntamente participou da apresentação a 

coordenadora Ângela, onde apresentou o objetivo geral do curso da Residência Profissional 

em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia. A oficina seguiu ministrada pela arquiteta Raquel, 

onde citou as diferenças que ocorreram no Projeto Minha Casa Minha Vida I, II e III. 

Evidenciando o aumento da renda da fase I para fase II. E melhorias na infraestrutura, 

acréscimo de metros quadrados em residências e tecnologias inovadoras na fase III. 

Foi realizada uma dinâmica com o tema principal “Sustentabilidade” onde os gestores 

relacionavam as dimensões da sustentabilidade (saúde, comunicação, ecologia, economia, 

religiosidade, política, cultura e educação), com as imagens selecionadas. Em seguida a 

residente Giulia explicava brevemente sobre a dimensão escolhida, fazendo-os entender e 

perceber a importância deste eixo para as suas vidas e sua convivência futura no 

condomínio. A dinâmica ministrada tinha como objetivo mostrar o que se encontra ao nosso 

redor está relacionado a Sustentabilidade. Em seguida foram partilhadas folhas de papeis e 

canetas para que os gestores escrevessem as suas expectativas sobre o condomínio onde 

residirão, colocando suas percepções de desejos.  

Este foi um encontro importante pois foi um momento de aproximação inicial com os 

gestores de ambos os projetos, um momento rico em troca de aprendizado e saberes, e 

para toda equipe foi uma base importante para o entendimento do que todas aquelas 

pessoas desejavam e qual suas expectativas com a nossa ida para atuação profissional 

enquanto assistentes técnicos. 
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10.1.2.  Relatório da 2º oficina: 

No dia 28 de fevereiro de 2016, no período das 9:00h às 13:00h, foi realizada a 

segunda oficina com o tema: Áreas Comuns, conhecendo os conceitos e identificando os 

desejos no barracão de obra do Condomínio das Mangueiras, localizado na Avenida Aliomar 

Baleeiro, no bairro de Cajazeiras - Fazenda Grande IV. Foi adotado o tema referente às 

áreas comuns que irão complementar o projeto arquitetônico das unidades habitacionais já 

em execução na poligonal em estudo. 

Inicialmente foi explicitado pela equipe de residentes qual seria sua atuação na 

referida área para que todos compreendessem o projeto a ser desenvolvido ao longo de 

todo ano de trabalho junto à União de Moradia Popular. Além disso, também foi apresentado 

definições, conceitos, aplicação dos diversos itens que compõem um conjunto habitacional 

fechado e identificação de desejos das famílias que residirão no Condomínio das 

Mangueiras. 

A segunda oficina desenvolvida foi destinada aos futuros moradores, tendo um 

número de pessoas consideravelmente maior do que o primeiro encontro. Inicialmente foi 

apresentada toda a equipe, em seguida uma explicação de como ocorreria a dinâmica. 

Então, foram distribuídos questionários (conforme modelo anexo abaixo) a serem 

preenchidos pelas famílias presentes na reunião, com o objetivo de traçar o perfil dos 

moradores do Condomínio, de acordo com as respostas para os seguintes itens: nomes, 

profissão, bairro atual, futuro bairro (Cajazeiras ou Pernambués), quantidade de pessoas 

que residem na moradia, se possuem crianças e/ou idosos em casa – indicando quantidade 

–, se algum residente é portador de necessidades especiais e o grau de escolaridade. 

Na exposição sobre áreas comuns foram apresentadas modelos de guaritas, 

estacionamento, praças, parques, quadra de esportes, centro comunitário, playground, 

circulação/acessibilidade dos pedestres e horta comunitária/orquidário. Após a explanação e 

compreensão de todos foram elaborados dois "varais" com imagens referentes as áreas 

comuns do condomínio, com o objetivo de identificarem quais imagens lhes agradavam 

mais. Com o término da exposição foram distribuídos papeis e canetas para que as 

expectativas e desejos das famílias fossem compartilhadas com desenhos ou escrita. Com 

intuito de incentivar cada vez mais a participação de todos os presentes, a oficina foi 

finalizada com a explicação das ideias e desejos de alguns integrantes para os demais. 

 

 

 

10.1.3. Relatório da 3º oficina:  

No dia 03 de abril de 2016, no período das 9:00h às 12:00h, foi realizada a 

terceira oficina com o tema: Sustentabilidade e Autogestão Aplicadas em Projetos Minha 

Casa Minha Vida Entidades no barracão de obras do Condomínio das Mangueiras, 
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localizado na Avenida Aliomar Baleeiro, no bairro de Cajazeiras - Fazenda Grande IV. Neste 

encontro esteve presente um número reduzido de moradores, sendo quase metade dos 

participantes anteriormente, pois a frota de ônibus da cidade estava reduzida pela manhã, o 

que inviabilizou o deslocamento de alguns até o local da reunião. 

A professora Heliana Meeting apresentou a equipe presente e passou a palavra para 

as residentes darem início à exibição dos slides. As arquitetas explicaram o conceito de 

sustentabilidade e suas oito dimensões, cultura, Religiosidade, Ecologia, Política, Educação, 

Comunicação, Economia, Saúde, fazendo duas perguntas para cada dimensão. As 

perguntas foram respondidas durante a exibição pelos participantes da oficina.  

Em seguida, iniciou à apresentação sobre a assistência técnica na autoconstrução, 

mostrou também os resultados das oficinas anteriores e os itens importantes que devem ser 

estudados e analisados durante toda a execução de um empreendimento, como por 

exemplo: fundação, alvenaria, revestimentos, esquadrias, dentre outros.  

Os moradores foram divididos em 8 (oito) grupos, tendo em média 11(onze) 

integrantes e uma dimensão da sustentabilidade cada, recebendo orientação dos 

professores, estagiários e residentes. Os moradores discutiram sobre o eixo escolhido e as 

situações observadas dentro do Condomínio das Mangueiras e sugeriram medidas a serem 

implantadas no projeto para melhoria do desenvolvimento do projeto.  

Com o fim dos debates nos grupos foi eleito um representante de cada equipe para 

expor as ideias discutidas para os demais participantes das oficinas. Para finalizar o 

encontro as residentes disponibilizaram o endereço eletrônico do Facebook criado para 

facilitar a troca de informações entre todos os envolvidos no desenvolvimento do projeto. 

 

10.1.4. Relatório da 4º oficina: 

No dia 09 de abril de 2016, no período das 15:00h às 17:00h, foi realizada, na sede da 

União por Moradia Popular - situada na Avenida Joana Angélica, a quarta oficina com o 

tema: Autogestão Aplicadas em Projetos Minha Casa Minha Vida Entidades. Esta reunião foi 

o primeiro contato com os futuros moradores do Residencial Movimento Dois de julho, em 

Pernambués. 

A oficina iniciou com uma pequena apresentação sobre a equipe e explicação da 

função da assistência técnica para o desenvolvimento e acompanhamento do projeto. A 

primeira dinâmica foi um questionário, foram distribuídos papeis e canetas a serem 

preenchidos pelos participantes da reunião, com o objetivo de traçar o perfil dos moradores 

do Condomínio, de acordo com as respostas para os seguintes itens: nomes, profissão, 

bairro atual, quantidade de pessoas que residem na moradia, se possuem crianças e/ou 

idosos em casa – indicando quantidade –, se algum residente é portador de necessidades 

especiais e o grau de escolaridade. Em seguida, iniciou à apresentação sobre a assistência 

técnica na autoconstrução, foi abordado sobre os itens importantes que devem ser 
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compreendidos e analisados durante toda a execução de um empreendimento, como por 

exemplo: fundação, alvenaria, revestimentos, esquadrias, dentre outros.  

Foi apresentado para União por Moradia Popular e às 20 famílias presentes na oficina, 

futuros moradores, o projeto Residencial Movimento Dois de julho, mostrando a implantação 

do edifício misto (residencial e comercial) de oito andares, localização das vagas de 

estacionamento e distribuição interna das áreas comuns e dos pavimentos tipo. A 

metodologia utilizada para apresentação foi elaborada por diversos fluxogramas coloridos, 

diferenciando os espaços públicos, semi-públicos e privados 

Por fim, os moradores foram divididos em quatro grupos para a dinâmica. Cada equipe 

recebeu um kit contendo: uma planta baixa impressa colada em uma base de isopor, as 

paredes de papelão previamente cortadas, na escala 1:25. E assim, todos os participantes 

ajudaram na montagem da maquete do apartamento tipo. Com o protótipo finalizado, foi 

iniciada a discussão para entender melhor as necessidades de todos e aprimorar o projeto 

desenvolvido. Sendo assim, fica claro que o intuito principal desta atividade foi mostrar para 

cada um a importância da participação dos profissionais juntamente com a população no 

processo de construção da moradia, um processo constante de troca de aprendizado de 

ambas as partes. 

 

10.1.5.   Relatório da 5º oficina: 

No dia 17 de julho de 2016, no período das 9:00h às 12:00h, foi realizada a (5ª) 

quinta oficina (com o tema: “Sustentabilidade e Autogestão Aplicadas em Projetos Minha 

Casa Minha Vida Entidades”) no bairro de Cajazeiras XI, na 

Avenida Aliomar Baleeiro, conhecida como Estrada Velha do Aeroporto (EVA), local 

onde está em andamento a construção das unidades habitacionais do futuro Condomínio 

das Mangueiras. Foram abordados os temas referentes ao Centro Comunitário e uma 

alternativa sustentável utilizando containers. 

Também estavam presentes Joane (dona de loja de containers), o Me. Luís 

Edmundo Campos (Diretor da Escola Politécnica da UFBA) e seus alunos do curso de 

Engenharia Civil que estavam conhecendo o terreno. 

Antes do início da oficina, Joane conheceu a área que será destinada para a 

construção do Centro Comunitário e concluiu que o projeto é inviável devido a dificuldade de 

transporte dos containers até a área. 

Marli Carrara, integrante da União de Moradia Popular, aproveitou a oficina para 

realizar uma reunião com os moradores para tratar de assuntos internos. Marli iniciou a 

reunião falando sobre os movimentos e ocupações realizados pela União nos últimos meses 

e cobrando mais participação dos moradores. Em seguida, ela leu a lista com os nomes dos 

moradores que estão a mais de um ano sem ir às reuniões/oficinas, assim como a carta que 

lhes será enviada solicitando esclarecimento, estando sujeito a expulsão do programa e 
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substituição da família. Os moradores foram informados sobre a mudança do reboco de 

argamassa para gesso, por ser um procedimento mais rápido, e sobre a existência de um 

projeto de contenção que será realizado na área. 

Em seguida, deu-se início à apresentação da arquiteta Castália sobre o Centro 

Comunitário, citando os espaços que deverão existir nele, como por exemplo: bicicletário, 

biblioteca, auditório, salas para atividades, cozinha, sanitários e áreas livres. Foram 

apresentadas referências projetuais de Centros Comunitários e de construções realizadas 

com containers, sua definição, tipologias, dimensões, custos, exemplos mobiliários 

sustentáveis e o telhado verde como opção para diminuir o desconforto térmico no 

container. 

A arquiteta residente explicou aos moradores e gestores a inviabilidade da 

localização do Centro Comunitário perto da Mangueira, sendo necessária a presença do 

professor Eduardo e do engenheiro Marcos (responsável pela obra) para esclarecer as 

vantagens da mudança da localização. A nova localização é onde está previsto o parque 

infantil (atual refeitório da obra). A área é maior e possui melhor acesso para os caminhões 

e guindastes de transporte dos containers. Marli Carrara solicitou que o projeto fosse 

alterado e apresentado na próxima oficina do dia 21/08/2016 para que fosse dado entrada 

na Caixa. 

Ao final da oficina foram realizadas 3 votações dos moradores: 

 Aprovação da realização do Centro Comunitário com containers. 

 Aprovação da pesquisa de viabilidade que será realizada pela União, seus 

gestores e o engenheiro da obra acerca da localização do Centro Comunitário 

perto da Mangueira. Se o projeto for viável, sua localização será mantida. 

 No caso da comprovação da inviabilidade da localização do Centro 

Comunitário perto da Mangueira, aprovação da nova localização do Centro 

para onde seria o parque infantil (atual refeitório da obra). 

Consequentemente, o parque infantil seria transferido para a antiga 

localização do Centro Comunitário. 

A oficina foi finalizada pela arquiteta residente, cedendo o espaço para 

representantes comerciais conversarem e apresentarem seus trabalhos para os moradores 

do Condomínio das Mangueiras. 

 

10.1.6.  Relatório da 6º oficina: 

No dia 21 de agosto de 2016, no período das 9:00h às 12:30h, foi realizada 

a (6º) sexta oficina com o tema: “Hortas Urbanas – Nossa Horta Comunitária” no bairro 

de Cajazeiras XI, na Avenida Aliomar Baleeiro, conhecida como Estrada Velha do Aeroporto 

(EVA), local onde está em andamento a construção das unidades habitacionais do futuro 

Condomínio das Mangueiras. Foram abordados os temas referentes à horta comunitária.  
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Marli Carrara, integrante da União de Moradia Popular, apresentou a equipe presente 

e passou a palavra para as residentes darem início à apresentação dos slides. As arquitetas 

residentes falaram sobre a preparação do terreno, o local ideal para instalar a horta, a 

influência do clima, os cuidados necessários, as sementeiras ecológicas e a compostagem. 

Também apresentaram os conceitos de resiliência, permacultura e seus princípios éticos 

Foram apresentadas referências projetuais de Hortas Comunitárias utilizando pneus, 

garrafas PET, tijolos, canos de PVC, caixas de leite, blocos de concreto, entre outros. Em 

seguida, foi exibido um vídeo produzido pelo próprio grupo, onde foram ensinadas técnicas 

de plantio de sementes e de compostagem.  

Finalizada a apresentação dos slides, as arquitetas, estagiárias e a professora 

Heliana se dividiram em 3 estações de trabalho, sendo estas: sementes, mudas e espiral de 

ervas, cada estação foi liderado por um profissional que deu suporte e passou informações 

para os participantes. Os moradores puderam circular entre as estações para aprender as 

técnicas e participaram plantando suas sementes. 

Todos os materiais recicláveis (garrafas pet, rolo de papel higiênico, pneus, caixas de 

ovo, dentre outros) coletados para o desenvolvimento da oficina, foi previamente solicitado 

pela equipe de residentes aos moradores alguns dias antes da realização da mesma, todos 

contribuíram levando o que tinham disponíveis em suas casas de modo que a oficina 

ocorreu da forma planejada, o envolvimento de todos foi unanime, as crianças também 

interagiram bastante nesta atividade, por despertar nelas a curiosidade, a criatividade e o 

sentimento da brincadeira lúdica.  

Para o desenvolvimento desta oficina contamos com a colaboração voluntária de 

algumas pessoas que ajudaram direta ou indiretamente, são elas: Antenor Tourinho que nós 

recebeu em sua loja de produtos agrícolas e de jardinagem e que além de auxiliar com seus 

conhecimentos técnicos sobre mudas, sementes e plantas permitindo inclusive que 

gravássemos um vídeo auto explicativo sobre como manusear e cuidar das mudas, ainda 

contribuiu com diversos materiais de forma gratuita (saco de adubo, sacos de sementes, 

mudas já plantadas, materiais recicláveis, etc.), contamos com os ensinamentos de dois 

professores da UFBA Emerson Andrade Sales (Engenheiro Químico, Professor da FAUFBA 

– contribuiu com conhecimento teórico sobre reuso de água da chuva, captação sustentável 

e ecologicamente correta) Debora Nunes (Arquiteta e Urbanista, Professora da FAUFBA – 

contribuiu com conhecimento teórico e prático sobre plantio, Permacultura, compostagem) 

eles nós receberam no terraço de seu prédio onde fizeram uma horta lindíssima e muito 

criativa utilizando recursos sustentáveis e ecologicamente corretos, e por fim, como 

filmamos todo o processo e queríamos levar para a oficina, tivemos o apoio e colaboração 

na edição do vídeo e das imagens de Marcus Ribeiro.   

Ao término da oficina, todas as mudas e plantas foram devidamente organizadas e 

deixadas no local, alguns moradores ficaram até o final da oficina para ajudar na arrumação 
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e procurar um local limpo, arejado e ensolarado para que as plantas recebessem o cuidado 

necessário nos dias subsequentes. O fato do Condomínio ter um morador que já está 

vivendo em sua casa (mesmo ainda não finalizada toda a obra), esta pessoa, se prontificou 

em cuidar posteriormente da rega das mudas, e isso foi muito bom, pois o intuito maior do 

nosso trabalho era deixar o que foi produzido neste dia pelas mãos de seus próprios 

moradores, como legado para o condomínio. 

 

10.1.7.   Relatório de Visita técnica ao Projeto: Residencial Luiz Inácio Lula da Silva. 

No dia 07 de março de 2016, no período das 11:30h às 13:30h, foi realizada uma 

visita técnica ao Residencial Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido também como Residencial 

Perseverança, no bairro de Pernambués/Saramandaia. Estiveram presentes na visita, além 

das arquitetas residentes do curso de Pós-graduação em Habitação e Direito a Cidade da 

UFBA e estagiárias que integram a equipe de trabalho, a professora e coordenadora Ângela 

Gordilho que é autora do projeto que fomos visitar de modo que pôde nós esclarecer 

diversas questões acerca do mesmo bem como sanar dúvidas técnicas do projeto. A visita 

teve como objetivo principal além de conhecer um projeto habitacional que servirá de 

referência para um dos projetos que a equipe irá desenvolver para a União Nacional de 

Moradia Popular da Bahia, também foi possível analisar o que de fato deu certo no projeto e 

quais foram as decisões arquitetônicas que poderiam ter sido diferentes. 

Fomos recebidos pela moradora e sindica do residencial, a senhora Araci, mais 

conhecida como Rita que nos recebeu prontamente e nos guiou por todo o edifício, ela 

também participa do movimento dos sem teto, nos explicou as grandes dificuldades 

enfrentadas por ela e moradores do condomínio (grande parte dos moradores que ali 

residem nunca tiveram antes uma casa própria), demonstrou em suas falas o tempo todo o 

grande contentamento em ter sido beneficiada por este projeto.  

O Condomínio é composto por duas edificações, cada uma apresenta cinco andares 

e seis apartamentos por andar, no total de sessenta apartamentos. Sua implantação se dá 

num lote que possui terreno em aclive, e para vencer a topografia acidentada foi projetado 

escadas e rampa de acesso ao pavimento térreo. Sendo todo o pavimento térreo composto 

por apartamentos acessíveis à Portadores de Necessidades Especiais (PNE). 

Observou-se que o condomínio tem diversas questões positivas, como: boa 

ventilação, contribuindo para um bom conforto térmico; as moradias apresentam áreas com 

dimensões adequadas para circulação; acessibilidade; entre outras questões, além do 

grande diferencial atribuído ao edifício que foi a medição individualizada da água, que 

contribui consideravelmente para uma redução no orçamento do condomínio. Isso porque, 

quando a água é medida individualmente, permite que cada apartamento pague somente o 

valor correspondente ao seu consumo interno de água, evitando assim a divisão injusta do 
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valor total da conta de todo o prédio pelo número de unidades, que muitas vezes podem 

prejudicar aquelas que possuem menos moradores. 

As questões desfavoráveis encontradas foram basicamente com relação a varanda 

corredor única frontal em cada andar, não que a solução arquitetônica seja ruim, mas não foi 

tão satisfatória para esse tipo de projeto pelo fato dos moradores na maioria dos andares 

terem feito divisões entre os apartamentos, inserindo portões e grades, visando a própria 

privacidade e que de certa forma acabou prejudicando a circulação dos moradores dos 

apartamentos que se encontram nas extremidades das varandas, desse modo é possível 

constatar que talvez se tivesse tipo um trabalho anterior de conscientização e de 

entendimento da própria população que ali iria morar acerca da importância do coletivo e 

não o individualismo essa solução poderia ter se configurado de outra maneira. Segundo 

Rita, outro problema encontrado após a construção está relacionado à tubulação de esgoto 

que não apresenta dimensionamento suficiente para a demanda do edifício. 

Sendo assim, é de suma importância analisar as necessidades básicas dos 

moradores para que a habitação se torne funcional e satisfatória para uma convivência 

formidável entre todos os beneficiados a este tipo de moradia. 

 

 

10.2. ANEXO II – LEI DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.888, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008. 

  

Assegura às famílias de baixa renda assistência 
técnica pública e gratuita para o projeto e a 
construção de habitação de interesse social e altera 
a Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

         Art. 1o  Esta Lei assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica 
pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social, como parte 
integrante do direito social à moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal, e 
consoante o especificado na alínea r do inciso V do caput do art. 4o da Lei no 10.257, de 10 
de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece 
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.  

         Art. 2o  As famílias com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, residentes em 
áreas urbanas ou rurais, têm o direito à assistência técnica pública e gratuita para o projeto 
e a construção de habitação de interesse social para sua própria moradia.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.888-2008?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art4vr
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art4vr
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art182
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art183
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§ 1o  O direito à assistência técnica previsto no caput deste artigo abrange todos os 
trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo dos profissionais das 
áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para a edificação, reforma, 
ampliação ou regularização fundiária da habitação.  

§ 2o  Além de assegurar o direito à moradia, a assistência técnica de que trata este artigo 
objetiva:  

I - otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado e de seu 
entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos e econômicos empregados no projeto e 
na construção da habitação;  

II - formalizar o processo de edificação, reforma ou ampliação da habitação perante o poder 
público municipal e outros órgãos públicos;   

III - evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental;  

          IV - propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a legislação 
urbanística e ambiental.  

         Art. 3o  A garantia do direito previsto no art. 2o desta Lei deve ser efetivada mediante o 
apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para a 
execução de serviços permanentes e gratuitos de assistência técnica nas áreas de 
arquitetura, urbanismo e engenharia.  

§ 1o  A assistência técnica pode ser oferecida diretamente às famílias ou a cooperativas, 
associações de moradores ou outros grupos organizados que as representem.  

§ 2o  Os serviços de assistência técnica devem priorizar as iniciativas a serem implantadas:  

I - sob regime de mutirão;  

II - em zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social.  

§ 3o  As ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para o 
atendimento do disposto no caput deste artigo devem ser planejadas e implementadas de 
forma coordenada e sistêmica, a fim de evitar sobreposições e otimizar resultados.  

          § 4o  A seleção dos beneficiários finais dos serviços de assistência técnica e o 
atendimento direto a eles devem ocorrer por meio de sistemas de atendimento implantados 
por órgãos colegiados municipais com composição paritária entre representantes do poder 
público e da sociedade civil.  

         Art. 4o  Os serviços de assistência técnica objeto de convênio ou termo de parceria 
com União, Estado, Distrito Federal ou Município devem ser prestados por profissionais das 
áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia que atuem como:  

I - servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;  

II - integrantes de equipes de organizações não-governamentais sem fins lucrativos;  

III - profissionais inscritos em programas de residência acadêmica em arquitetura, 
urbanismo ou engenharia ou em programas de extensão universitária, por meio de 
escritórios-modelos ou escritórios públicos com atuação na área;  
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IV - profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas, previamente 
credenciados, selecionados e contratados pela União, Estado, Distrito Federal ou 
Município.  

§ 1o  Na seleção e contratação dos profissionais na forma do inciso IV do caput deste artigo, 
deve ser garantida a participação das entidades profissionais de arquitetos e engenheiros, 
mediante convênio ou termo de parceria com o ente público responsável.  

§ 2o  Em qualquer das modalidades de atuação previstas no caput deste artigo deve ser 
assegurada a devida anotação de responsabilidade técnica.  

         Art. 5o  Com o objetivo de capacitar os profissionais e a comunidade usuária para a 
prestação dos serviços de assistência técnica previstos por esta Lei, podem ser firmados 
convênios ou termos de parceria entre o ente público responsável e as entidades 
promotoras de programas de capacitação profissional, residência ou extensão universitária 
nas áreas de arquitetura, urbanismo ou engenharia.  

Parágrafo único.  Os convênios ou termos de parceria previstos no caput deste artigo 
devem prever a busca de inovação tecnológica, a formulação de metodologias de caráter 
participativo e a democratização do conhecimento.  

         Art. 6o  Os serviços de assistência técnica previstos por esta Lei devem ser custeados 
por recursos de fundos federais direcionados à habitação de interesse social, por recursos 
públicos orçamentários ou por recursos privados.  

         Art. 7o  O art. 11 da Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005, que dispõe sobre o 
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, cria o Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social - FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS, passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 3o:  

“Art. 11.  ...............................................................................  

§ 3o  Na forma definida pelo Conselho Gestor, será assegurado que os programas de 
habitação de interesse social beneficiados com recursos do FNHIS envolvam a assistência 
técnica gratuita nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, respeitadas as 
disponibilidades orçamentárias e financeiras do FNHIS fixadas em cada exercício financeiro 
para a finalidade a que se refere este parágrafo.” (NR)  

Art. 8o  Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua 
publicação.  

Brasília,  24  de dezembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 

Paulo Bernardo Silva 
Patrus Ananias 

Márcio Fortes de Almeida 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.12.2008 

 

10.3. ANEXO III – CONTAINER CITY: UM NOVO CONCEITO DE ARQUITETURA 

SUSTENTÁVEL 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11124.htm#art11
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Da inutilidade à criatividade 

Muitas coisas que compramos, consumimos, ou que usamos podem ter sido 

transportadas dentro de um container. Esses contêineres são usados para o transporte de 

mercadorias no mundo inteiro. Estima-se que 90% do movimento de mercadorias no mundo 

utilizam contêineres como forma de transporte e cem milhões de cargas cruzam os oceanos 

do mundo em mais de 5.000 navios de contêineres a cada ano. 

Malcolm McLean foi o inventor dos contêineres que representaram uma verdadeira 

revolução na indústria de transportes em meados dos anos 50. Porém, hoje, após 

determinado tempo de uso, eles se tornam inutilizáveis gerando um cemitério de contêineres 

abandonados. Ou acontece como nos EUA e Europa, onde mandar o container de volta 

gera custos consideráveis compensando mais, a compra de novos na Ásia. 

Os contêineres foram e são utilizados como abrigos improvisados em países que 

tiveram terremotos, desastres naturais, e em guerras, como na Guerra do Golfo em 1991, 

onde também serviram como transporte de prisioneiros iraquianos. Buracos foram feitos nos 

contêineres para permitir a ventilação e não houve relatos de efeitos nocivos deste método. 

Com a atual discussão sobre meio ambiente, construções sustentáveis, materiais 

disperdiçados que geram poluição, energia solar, reciclagem, etc, os contêineres vieram a 

"calhar" perfeitamente como uma alternativa construtiva, benéfica ao homem e à natureza, 

aliados a uma arquitetura moderna e criativa! 

Um pouco mais sobre os contêineres 
Todos os contêineres são fabricados obedecendo uma padronização que conforme 

oferecem elementos modulares podem, ainda, ser combinados com estruturas mais largas, 

simplificando o design, transporte e planejamento. Os contêineres podem ser empilhados 

até 12 unidades quando vazios. 

Eles são estruturas de aço extremanente fortes, porém leves, já confeccionados para 

um perfeito encaixe, disponíveis no mercado e podem ser facilmente realocados já 

montados. Na construção, você pode usar tintas à base d´água, paineis solares, teto verde , 

isolante de pet, entre outras aplicações de uma construção sustentável. 

Os contêineres também exigem muito menos mão-de-obra, custos e trabalhos na 

fundação do que outros tipos de construções. Os contêineres usados podem ser comprados 

das empresas de transporte por US$1.200,00 cada, e mesmo quando comprados novos, 

eles não custam mais que US$6.000,00. 

Alguns cuidados antes do uso 
Como os contêineres são feito de aço que é um bom condutor de calor, é necessário 

forrar o container com um isolante térmico. Hoje, no mercado de isolamentos, existem 

aqueles que não agridem a natureza e são feitos com materiais recicláveis, como o caso o 

Isosoft, feito de garrafa PET. 
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O Museu Nomadic é composto de 152 contêineres. Ele foi construído para abrigar uma exposição de 
fotografia em Nova York em 2005. Depois, foi desmontado e remontado em Santa Monica, Califórnia , 

EUA no início de 2006. 

A reforma de um container pode precisar de cortes no aço e soldagem, o que exige 

mão-de-obra especializada, porém, mesmo com esses custos extras, esse tipo de 

construção ainda é mais vantajosa. O aço do container também deve ser jateado com um 

abrasivo e repintado com uma tinta não tóxica antes de ser habitável, a fim de evitar 

probabilidades de contaminação em detrimento das cargas que o container transportou 

durante sua vida marítima. 

O uso de aço para a construção ainda não é amplamente usado para estruturas 

residenciais. Portanto a obtenção de licenças para construção pode ser problemática em 

algumas regiões devido aos municípios não terem visto este tipo de construção 

anteriormente. 

Container City I e II – Alegre, sustentável e barato 

 
 

É na Inglaterra, mais exatamente no Trinity Buoy Wharf, na região portuária de 

Docklands, área fortemente industrializada de Londres, que se encontra " Container City " 

(Cidade do Container). 

Concebida pela Urban Space Management Ltda, a Container City é um 

conglomerado de contêineres de vários formatos, encaixados flexivelmente, criando uma 

http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/Container_21.jpg
http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/Container_13.jpg
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construção modular altamente versátil, que oferece acomodações elegantes e acessíveis 

para uma gama de utilizações. 

Essa tecnologia modular permite que a construção tenha seu tempo e custos 

reduzidos para mais da metade em relação às construções tradicionais, além de contribuir 

muito mais com meio ambiente por serem usados materiais reciclados, que fazem parte do 

conceito do projeto: recuperar os componentes industriais da natureza e explorar soluções 

construtivas inovadoras. 

O sucesso desse tipo de construção foi tão positivo que já foi construído o Container 

City II, além de outros projetos como escritórios, estúdios para artistas, lojas, cafés, centros 

de convivência, saúde, etc. 

 

Características e detalhes 
Primeiramente, os contêineres são reformados, remodelados e equipados com o 

necessário, mas faltando pouco para seu acabamento. Então, as unidades são 

transportadas e montadas no local com a ajuda de um guindaste e conectadas as outras 

através de um sistema rápido de engate e finalmente pintadas com cores vibrantes capazes 

de protegê-las das ferrugens. 

 

 

 
Do lado de fora, os contêires parecem grandes blocos de Legos que criam uma fachada de cores 

diferentes. 
 

O Container City I teve sua construção iniciada em 2000 e levou cinco meses para 

sua conclusão, em maio de 2001. Originalmente, a construção não passava de três andares, 

mas devido à alta demanda, foi adicionado aos edifícios mais um novo andar, seja ele para 

residência, escritório ou estúdio. 

Um total de 20 contêineres forma a Container City I, sendo 15 para uso residencial. 

Este foi o primeiro complexo dos 14 que existem hoje na Inglaterra. O Container City I usa 

um esquema igual de pinturas para o aço que fica exposto ao vento, água e ferrugem. Ele 

http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/Container_16.jpg
http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/Container_15.jpg
http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/Container_12.jpg
http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/Container_14.jpg
http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/container_1.jpg
http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/container_34.jpg
http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/container_7.jpg
http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/container_5.jpg
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também mantém a própria estética de um container de carga, assim, levando em sua 

arquitetura essa herança marítima. 

 
As janelas redondas utilizadas não só proporcionam uma forma de contraste no ambiente, como 

também evocam o tema náutico na arquiteutra. 
 

Ligado ao Container City I por uma passarela, está o Container City II, construído 

dois ano depois com mais conjuntos habitacionais. O complexo possui contêineres menores 

de 30 m² cujo aluguel custa entre $100 e $240 por mês e está totalmente alugado por 

artistas e designers. Quem quiser alugar um desses espaços, deve entrar na lista de espera. 

Para aumentar a área da unidade, é possível cortar pedaços do piso, paredes ou teto 

para criar aberturas e conexões externas entre eles. Também é possível combinar vários 

contêineres: contêineres de 13 m² são unidos, então, para criar configurações que 

abrangem áreas de 90 m² a 270 m². 

 
De fato, Container City representa uma habitação industrial moderna. Como está em 

Londres, ela significa um "pós-modernismo industrial" e espaço para artistas. Ela exemplifica 

uma habitação acessível de design moderno, e que ao mesmo tempo, é tradicional na sua 

capacidade de satisfazer uma necessidade do lugar e da comunidade. Uma verdadeira 

solução para problemas sociais e ecológicos. 

 

Uma exponencial de aplicações 

Muitas estruturas com base em contêineres já foram construídas, e seus usos, 

tamanhos, localizações e aparências variam amplamente. 

http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/container_6.jpg
http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/container_11.jpg
http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/container_3.jpg
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Quando o futurista Stewart Brand precisava de um lugar para reunir todo o material 

que utilizaria para escrever seu livro, ele converteu um container em um espaço de 

escritório, e relatou este processo de conversão no mesmo livro. 

 
 

Em 2006, no sul da Califórnia, o arquiteto Peter DeMaria projetou os dois primeiros 

andares de uma casa container como um sistema estrutural aprovado no âmbito das 

orientações rígidas do código da construção reconhecido nacionalmente (UBC). Esta casa 

foi a Redondo Beach House e inspirou a criação de Casas Lógicas: um container de carga 

baseado no conceito de casas pré-fabricadas. 

Em 2006, a empresa holandesa Tempohousing terminou em Amsterdam a maior vila 

de containers do mundo: 1.000 casas para estudantes feitas com contêineres modificados 

vindos da China. 

Em 2002, a norma ISO para contêineres começou a ser modificada e usada para 

criação de locais de tratamento de águas residuais. O uso de contêineres cria uma solução 

de baixo custo, modular e personalizada para tratamento local de águas residuais e elimina 

a necessidade de construção de um edifício separado para abrigar o sistema de tratamento. 

Só basta a criatividade 
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Muito mais que um abrigo 

Um exemplo: no Haiti inúmeros projetos de habitação para casos de desastres como 

o do terremoto há pouco tempo ocorrido foram rejeitados. Porém foi apresentada uma 

proposta de um projeto de contêineres elaborado por Richard Moreta e seu time. 

As autoridades dominicanas aprovaram recentemente a projeto de Moreta, 

"Container Cities", que utiliza os sistemas modulares de construção com o uso de 

contêineres marítimos para suprir a falta de moradia das vítimas do terremoto. 

Um colorido exemplo mexicano 

A Container City mexicana em pouco tempo se tornou uma das maiores atrações 

turísticas da cidade de Cholula, no México. 

Idealizada pelo designer gráfico Gabriel Esper Caram, o local possui 5.000m² de 

área urbana, onde 50 contêineres de navios abandonados estão instalados. Bares, lojas, 

livrarias, galerias de arte, restaurantes, padarias e até hotéis fazem parte desse ambiente 

exótico. 

Além disso, os contêineres, que possuem sistema térmico para manter a temperatura 

ideal e isolamento acústico, estão empilhados em formações únicas, criando becos, ruas e 

pátios, tudo com muita cor e conforto. 

Outro destaque da estrutura é a rede Wi-Fi, disponível por toda a cidade e a música 

ambiente que toca entre as vielas e ruas de Container City. 

 

http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Container_19.jpg
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Sim! Já temos a nossa Casa Container 

O Arquiteto Daniel Corbas, um admirador da arquitetura industrial aliou isto ao 

potencial sustentável que construções com contêineres são capazes de oferecer. 

Desenvolveu, então, o projeto Casa Container, localizado em Granja Viana, cujo tema é 

vencer as dificuldades técnicas que se apresentam e propor soluções eficientes, práticas 

e"eco-friendly", sempre utilizando design e arquitetura de alto nível. 

 
A casa tem 196 m² de área construída, distribuída em dois pavimentos. Ao todo, são 

três quartos, sala de estar, sala de jantar e cozinha gourmet integradas, escritório, três 

banheiros, área de serviço, garagem e varandas. Em cada cômodo são apresentadas as 

tecnologias disponíveis no mercado, com o objetivo de mostrar para as pessoas que, 

diferente do que muitos pensam, ter uma residência mais amiga do meio ambiente não é 

difícil nem caro. 

Por que morar numa Casa Container Sustentável? 

Reutilização de materiais para estrutura da casa: contêineres marítimos em 

desuso. Além de aproveitar material nobre descartado, o uso de contêiner gera economia de 

recursos naturais que não foram utilizados para a estrutura da casa, como areia, tijolo, 

cimento, água, ferro etc. Isso significa uma obra mais limpa, com redução de entulho e de 

outros materiais. 

Respeito ao perfil do terreno: mais economia e rapidez na terraplanagem. O 

projeto previa suave terraplanagem do terreno, utilizando sistema de compensação entre 

corte (50cm) e aterro (até 80cm), para deixar um único platô quase em sua cota original. Em 

apenas um dia, os serviços de terraplanagem e limpeza do terreno foram totalmente 

executados. 

http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/Container_mx4.jpg
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Impermeabilização máxima de 15% do terreno preserva o solo e lençol freático. Ao 

respeitar ao máximo o relevo natural do terreno, evitam-se interferências no solo e no lençol 

freático, pois mais de 85% do terreno fica permeável, contribuindo para absorção da água 

das chuvas. 

Economia na fundação e redução no uso de materiais. O peso leve da estrutura 

metálica possibilitou o uso de sapatas isoladas, pequenas e rasas, e sem uso de armação 

ou ferragens. 

Reaproveitamento de peças metálicas, garimpadas em ferro velho, tais como 

vigas e perfis. 

Preservação das árvores no terreno e projeto paisagístico para ajudar no 

sombreamento da construção e amenizar o calor excessivo. 

Reuso de água da chuva. Será captada pelo telhado, armazenada e filtrada em 

reservatório próprio, para uso na irrigação do jardim, limpeza externa, lavagem de carro e 

máquina de lavar roupa. 

Ventilação cruzada nos ambientes. Serão utilizadas janelas e aberturas para evitar 

o uso de ar condicionado, um dos grandes consumidores de energia elétrica. 

Telhado verde: parte da cobertura terá vegetação para auxiliar no isolamento 

térmico do contêiner. 

Telhas térmicas tipo sanduíche de poliuretano para melhor desempenho térmico da 

casa; na cor branca para refletir os raios solares e contribuir para a diminuição de 

temperatura do microclima local. 

Eficiência energética: uso de iluminação em Leds e fluorescente. 

Vasos sanitários com botoeira dupla. Bacias fabricadas pela Roca com descarga 

opcional de 3 ou 6 litros de água, para economia de água. 

Torneiras que evitam desperdício com limitadores de fluxo e de temperatura da 

água, que evitam o desperdício em até 50%. 

Paredes e forros em drywall contribuirão para menor quantidade de entulho na 

obra, uso de materiais recicláveis, e melhor desempenho termoacústico. 

Uso de lã de PET, isolante térmico feito à base de garrafas PET, da Trisoft, que 

recebeu o prêmio "Planeta Casa 2010" na categoria materiais de construção. 

Sistema misto de aquecimento solar, de tubo de vidro a vácuo + sistema elétrico 

de compensação, que monitora a temperatura da água e quando necessário utiliza energia 

elétrica. 

Uso de salamandra para aquecimento do pavimento inferior com aproveitamento 

do duto da chaminé para aquecer o dormitório superior. 

Pintura ecológica: tintas à base de água, sem cheiro,com baixa taxa de COV- 

Compostos Orgânicos Voláteis. 
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Confira algumas fotos do projeto Casa Container 

 

 
"A comprovação de que o projeto vem ao encontro de um novo conceito de construção sustentável 

despertou um interesse imediato que empresas, instituições de ensino superior, ONGs e profissionais 
comprometidos com o desenvolvimento de produtos que buscam reduzir o uso de recursos naturais 

em seus processos de produção", afirma Corbas. 
 

Nem o espaço é o limite (Revista Época) 

http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/Casa-Container9.jpg
http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/Casa-Container6.jpg
http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/Casa-Container3.jpg
http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/Casa-Container4.jpg
http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/Casa-Container5.jpg
http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/Casa-Container10.jpg
http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/Casa-Container8.jpg
http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Casa-Container11-P.jpg
http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/Casa-Container13.jpg
http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/Casa-Container14.jpg
http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/Casa-Container12.jpg


91 

 

 

Ela tem 6m de comprimento por 2,5m de largura. Não é muito espaçosa, mas depois 

de receber acabamento, mobília e paisagismo no jardim, fica parecendo uma suíte de hotel. 

As paredes brancas têm tratamento térmico e acústico interno. 

A parte externa traz pequenos amassados conquistados ao longo das viagens pelo 

mundo. "É o charme dos 11 anos de viagem pelo mar", diz a arquiteta catarinense Lívia 

Ferraro, autora do projeto e dona do escritório Ferraro Container Habitat. "Eu tinha essa 

ideia há muito tempo. Mas só com essa onda de sustentabilidade que os arquitetos 

começaram a aceitar a ideia de projetar uma casa de metal reciclado". 

 
 

O módulo básico de 15 metros quadrados custa R$ 39 mil. O acabamento e a 

mobília estão incluídos. A casa também vem com sistema de armazenamento da água da 

chuva, painéis de energia solar e sistema de tratamento de resíduos. As soluções foram 

elaboradas em parceria com o Laboratório de Eficiência Energética da Universidade Federal 

de Santa Catarina. 

Também dá para colocar grama no teto, o que aumenta o isolamento térmico. A 

matéria-prima de ferro vem do Porto de Itajaí, em Santa Catarina, onde Lívia paga cerca de 

R$ 3 mil por um contêiner com cerca de 10 anos de uso. 

A economia na estrutura pode ser gasta em mimos que tornem o interior mais 

confortável. Fazem parte do projeto mesas e bancos embutidos, além de um sofá-cama. A 

decoração foi pensada para otimizar o pequeno espaço. O mesmo móvel abriga a TV, o 

micro-ondas e o frigobar. 
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10.5. ANEXO IV - PAINEL 
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10.6. ANEXO V - PROJETO EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS 

 


