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Após vários anos da implementação do Programa Nacional de Habitação
Rural (PNHR), pode se perceber uma preocupação na redução do déficit
habitacional no campo, com uma meta física de 120.000 unidades
habitacionais, das quais 70.000 correspondem ao Programa Nacional
de Reforma Agraria (PNRA). Isto pode se considerar como um avanço,
porem na maioria dos assentamentos rurais do país verificam-se soluções
que nem sempre atendem de forma suficiente os condicionantes
básicos e a organização das famílias. Por outro lado, no que se refere
especificamente às moradias –no aspecto arquitetônico e tecnológico–,
são construídas habitações a partir de um projeto padrão com área
mínima, como alternativa para a redução de custos de produção das
unidades. Neste contexto, este projeto tem como objetivo analisar o
processo de produção de moradias do PNHR nos assentamentos rurais do
estado de São Paulo seguindo duas abordagens, a qualidade do projeto
arquitetônico, que procurará caracterizar, 1) os projetos na dimensão
funcional (dimensionamento e flexibilidade), o nível de habitabilidade;
e principalmente, 2) a adequação das características da habitação às
condições particulares da vida no campo; e a qualidade construtivatecnológica, que visa compreender: 1) materiais, sistemas e componentes
construtivos que têm sido empregados, 2) o regime de construção e 3) a
articulação e participação dos agentes envolvidos nas etapas de projeto
e produção das moradias nos empreendimentos escolhidos. A estratégia
de pesquisa utilizada no trabalho consiste no estudo de quatro casos,
buscando desenvolver uma análise de tipo qualitativa, por meio de fontes
de evidência como documentação; registros em arquivos; entrevistas
semiestruturadas; e observações diretas aos participantes e artefatos
físicos.
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ABSTRACT
CASTAÑEDA RODRIGUEZ, Angel (2016) Quality of housing in the Rural
Settlements in the PNHR / PMCMV of the state of São Paulo. Cases:
Florestan Fernandes, Dona Carmen and Boa Esperança. Thesis (Master
Degree) - Institute of Architecture and Urbanism, University of São Paulo,
2016.
After several years of implementation of the Programa Nacional de
Habitação Rural (PNHR), is seen a concern in the reduction of the rural
settlements deficit with a physical target of 120,000 housing units, 70,000
of which correspond to the Programa Nacional de Reforma Agraria
(PNRA). This fact could be considered as an improvement, however, in the
majority of the rural settlements of the country, are found solutions that
do not always meet sufficiently the basic conditions and the organization
of the families. Moreover, with specific reference to the housings –
architectonical and technological aspects-, are built housings from a
standard project with a minimum area, as an alternative to the reduction
of production costs of the units. Because of this context, this project aims
to analyze the production process of housings of the PNHR in the rural
settlements of the state of São Paulo according two approaches, quality
of the architectural design, which seeks to characterize: 1) the projects in
a functional dimension (dimension and flexibility), the level of habitability;
and mainly 2) the adequacy of the characteristics of the housing to the
particular conditions of the rural life; and the constructive-technological
quality, which aims to understand: 1) materials, systems and constructive
components that have been employed, 2) he construction scheme and 3)
the articulation and participation of the agents involved in the stages of
the project and the production of the housings in the selected cases. The
research strategy used in the work was the study of four cases, seeking
the development of a qualitative analyze through evidenced sources as
documentation; records in files; semi-structured interviews; and direct
observations to the participants and physical artifacts.

Keywords: rural housing, rural settlement, housing program, project,
evaluation
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estudos que tratam sobre a arquitetura no meio rural, normalmente
a habitação do homem simples do campo, não mereceu destaque na
literatura sobre a arquitetura. Esta ausência de informações consistentes
ou até o desconhecimento sobre a diversidade e particularidades do
mundo rural, impede uma visão de conjunto da moradia rural, levando
muitas vezes a ser qualificada pelos profissionais, e pela população em
geral, de primitiva e desprovida de valor e interesse, em oposição à
arquitetura monumental das cidades, considerada digna de ser analisada.

APRESENTAÇÃO
O presente trabalho discorre sobre as especificidades da habitação nos
assentamentos rurais e em relação à qualidade arquitetônica e construtiva
destas moradias promovidas pelo atual programa habitacional brasileiro,
programa que cada vez mais têm papel de destaque no cenário da
indústria da construção. Atualmente em países em desenvolvimento,
a questão habitacional implica em uma ampla visão de ações na esfera
governamental, e, particularmente o tema da habitação rural é central
para qualquer tipo de ação que tente reverter a situação de pobreza
nestas áreas. Pois a habitação rural faz parte de um sistema sócio
espacial (que envolve elementos de ordem biológica, histórica, cultural,
econômica, ideológica e política), no qual moradia e seu entorno refletem
o modo de vida da população. Dessa forma, a habitação rural adquire uma
transcendência na melhora da qualidade de vida do seus moradores.
Logo, o presente texto pretende discutir a “célula” habitacional apenas
como uma parte do habitat, que deve ser entendido como tudo aquilo que
circunscreve a vida do ser humano. O habitar extrapola o entendimento
da mera moradia como invólucro físico, cuja principal função é a de
abrigo (CARVALHO et al., 2015, p. 2). Assim, ao contrário do que se pensa
comumente, pode se entender a habitação rural como uma entidade
complexa que só encontra sentido no contexto do seus moradores, que
moldam eles mesmos o seu espaço, cujas características correspondem
a uma expressão cultural específica, em que cada comunidade assume
formas particulares em termos de ocupação, apropriação, e representação
do espaço e território.
Outro aspecto importante diz respeito à produção, que abraça as etapas de
desenho, projeto e construção1, etapas que não podem ser separadas do
processo de morar que deve pressupor escolhas, participação e tomadas
de decisão nos distintos níveis de produção do espaço. Como parte da
compreensão da produção habitacional no campo em um sentido mais
amplo, pretende-se discutir aspectos da cadeia produtiva da construção,
na etapa inicial2 de planejamento, concepção, projeto, produção até a
entrega do produto. Esta fase caracteriza-se pela definição de agentes
institucionais, deixando a fase subsequente sob a responsabilidade e
interesses dos empreendedores.
Ao se refletir sobre o tema da habitação rural brasileira, surge uma
grande questão: sobre como em um país de dimensões continentais tal
qual o Brasil, onde a produção agropecuária se constitui como o centro
do desenvolvimento econômico do país, esse tema da habitação rural,
configura-se como uma questão que ainda carece de qualificação e
reflexão, não apenas no seu aspecto teórico e prático, mas, sobretudo,
político e social (SERTORI, 2012, p. 19). De fato, no Brasil são poucos os
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De outro lado, apesar de alguns resultados na redução do déficit
habitacional, após vários anos do início da Política Nacional de Habitação
Rural (PNHR), ainda parece haver uma preocupação de atender a
demanda de moradias, primordialmente, na questão da quantidade,
sendo a qualidade dos projetos habitacionais nem sempre desejável, se
evidenciando soluções arquitetônicas convencionais e que se repetem no
Brasil inteiro, sem uma adaptação às necessidades regionais da população.
Também, segundo Carvalho et al. (2015, p. 12), por desconsideração
ou desconhecimento do modo de vida rural, tem-se repetido o mesmo
modelo de moradia adotado pelo PMCMV nas áreas urbanas.

Perguntas e objetivos da pesquisa

1. Tríade de análise trazida
no [Eixo 3] Desenho, Projeto
e Produção do PMCMV, do
projeto de pesquisa, Minha
casa... e a cidade? avaliação
do programa minha casa
minha vida em seis estados
brasileiros (SANTO AMORE;
SHIMBO; RUFINO, 2015, p.
210).
2. O objetivo da presente
pesquisa é avaliar o produto
(ainda em construção) até
a sua fase de entrega, pois
avaliar a qualidade nas
etapas posteriores de uso e
manutenção (pós-ocupação),
demandaria certo período
de vida útil em serviço,
aproximadamente, entre
dois e cinco anos de uso da
unidade habitacional, ainda
dentro dos prazos de garantia
legal.

Através da revisão da literatura e das recentes pesquisas sobre o PMCMV
foi possível identificar algumas lacunas que se referem: ao modo de
participação dos agentes envolvidos, o processo de produção e a
disponibilidade de infraestrutura nos assentamentos, e, principalmente,
à forma como o programa atende as necessidades da população rural.
Essas lacunas conduzem as perguntas de pesquisa, as quais orientam de
forma geral as linhas temáticas desenvolvidas no trabalho de pesquisa, e
questionam:
1. Qual é o tipo de habitação que melhor atende às necessidades
população dos assentamentos rurais?
2. Como são elaborados os projetos e construções dos empreendimentos
habitacionais no PNHR/PMCMV nos assentamentos rurais no estado de
São Paulo?
3. Por que o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), integrante
do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) não está produzindo
habitação adequada para a população dos assentamentos rurais no
estado de SP?
Diante destas questões, este projeto de pesquisa se propõe como objetivo:
Analisar o processo de produção de moradias do PNHR/PMCMV
nos assentamentos rurais no estado de São Paulo, segundo essas
abordagens:
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t

t

Etapa 1 – Contextualização e definição
t Pesquisa na literatura e recorte teórico que permitam contextualizar:
a) a questão agrária e fundiária no Brasil e no estado de São Paulo; b) a
compreensão sobre o habitat e a habitação no campo; e c) as políticas
e programas de habitação rural nos últimos 15 anos.
t Caracterização de parâmetros de análise da qualidade habitacional
rural.
t Escolha dos estudos de caso a serem analisados.

Qualidade do projeto arquitetônico, que procurará caracterizar: 1) os
projetos na dimensão funcional (dimensionamento e flexibilidade),
o nível de habitabilidade; e 2) principalmente a adequação das
características da habitação as condições particulares da vida no
campo.
Qualidade construtiva-tecnológica, que visa compreender: 1) materiais,
sistemas e componentes construtivos que têm sido empregados; 2) o
regime de construção; e 3) a articulação e participação dos agentes
envolvidos nas etapas de projeto e produção das moradias nos
empreendimentos escolhidos.

Etapa 2 – Preparação, coleta e análise
t Planejamento e coleta de dados
t Sistematização dos dados coletados
t Desenvolver a análise arquitetônica, construtiva e tecnológica dos
estudos de caso escolhidos.

Para alcançar o objetivo principal de pesquisa, são definidos os seguintes
objetivos específicos:
1. caracterizar o tipo de habitação adequada para a população rural
brasileira, especialmente, nos assentamentos rurais da região sudeste
do país.
2. Definir parâmetros de análise da qualidade habitacional rural, que
permitam definir um tipo de moradia adequada para o campo;
3. Analisar o desenvolvimento dos projetos arquitetônicos e os aspectos
relativos aos materiais, sistemas e componentes construtivos que têm
sido empregados nas edificações

Figura 01
Estratégia geral de pesquisa.
Fonte: Elaboração do autor

Etapa 3 – Conclusões
t Discussão e conclusões dos resultados obtidos do análise.

Estratégia de pesquisa
Esta pesquisa de mestrado está inserida no projeto maior de pesquisa
intitulado: “Produção do PNHR/PMCMV nos assentamentos de reforma
agrária do estado de SP: inserção territorial e avaliação arquitetônica,
construtiva e tecnológica”, chamada MCTI/CNPq Edital Universal 14/2014 Faixa C, Processo nº: 461728/2014-1, financiado pelo CNPq, e coordenado
pelo Grupo HABIS Grupo de Pesquisa em Habitação e Sustentabilidade do
Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU/
USP).
A estratégia geral de pesquisa consiste no estudo de quatro casos3, cada
um deles é um contrato de construção: dois deles no assentamento rural
Florestan Fernandes, um no assentamento Dona Carmem e outro no
assentamento Boa Esperança. E tendo em vista que o presente projeto
investiga um fenômeno particular e contemporâneo no contexto real,
optou-se como estratégia de pesquisa o Estudo de Caso. Segundo Yin
(2001, p. 30), o estudo de caso permite realizar a observação de um
fenômeno contemporâneo, dentro de um contexto real, que caracterizase pela capacidade de lidar com uma completa variedade de informações
(produto de uma coleta de dados) que não podem ser manipuladas.
Desta forma, é apresentada a organização da estratégia geral utilizada na
pesquisa, que pretende responder as questões levantadas4, em três etapas
que se inter-relacionam (Figura 01):
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3. Para Yin, os estudos
de mais de dois casos são
mais consistentes do que o
análise de um caso único,
e seus resultados são mais
convincentes. Entretanto,
exigem maior disponibilidade
de tempo e de recursos
financeiros do pesquisador
para sua conclusão.
4. Segundo o autor, a
definição e consolidação
do tipo de estratégia a ser
aplicado na pesquisa está
relacionada com o tipo de
questão levantada para a
investigação. Assim, para os
estudos de caso as questões
do tipo “como?” e “por quê?”
são mais exploratórias.

Planejamento de coleta e análise dos dados
A pesquisa proposta busca desenvolver uma análise do tipo qualitativa,
por meio das seguintes fontes de evidência, a serem usadas (YIN, 2001):
t Documentação, referente aos projetos arquitetônicos, estudos,
desenhos, relatórios e documentos oficiais produzidos na celebração
dos convênios e contratos entre as entidades envolvidas;
t entrevistas abertas e semi-estruturadas, às construtoras encarregadas
dos projetos e das obras; aos técnicos envolvidos no canteiro
(assessoria técnica e trabalho social); e aos moradores das unidades
dos empreendimentos estudados.
t observações diretas aos participantes e artefatos físicos, por meio de
visitas de campo e levantamento fotográfico nos empreendimentos
selecionados.
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Essa coleta visa analisar o projeto arquitetônico e o processo de produção
das moradias no canteiro, identificando as estratégias assumidas e a
relação entre o projetado e o construído, caracterizando as transformações
arquitetônicas e construtiva/tecnológicas ocorridas no processo de
construção, bem como explicar a participação e relação dos agentes
envolvidos nas etapas de elaboração e execução dos projetos.

Prudente; e, o assentamento Boa Esperança, localizado no município de
Pacaembu. Esta proximidade geográfica dos estudos de caso, permite
o fácil levantamento dos dados em campo (considerando as múltiplas
viagens aos assentamentos).

Critérios de escolha dos casos a serem estudados
5. Estes projetos de
assentamentos na Região
de Pontal de Paranapanema,
tem sido implantados a
partir de muita pressão, em
áreas devolutas estaduais
a partir de ações judiciais
reivindicatórias.

Como o objetivo é dar resposta aos questionamentos de pesquisa
levantados, foram escolhidos os objetos de pesquisa mais adequados
em termos de evidências e abrangência temática abordada. Assim,
como primeiro critério de escolha foram selecionados os assentamentos
prioritários no estado de São Paulo para integrar a Portaria Interministerial
Nº 78, de 13 de fevereiro de 2013, na qual os agricultores familiares
beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), são
incluídos entre os possíveis beneficiários do Programa Nacional de
Habitação Rural (PNHR), integrante do PMCMV.
Como segundo critério, a partir da relação de assentamentos prioritários
(alguns destes assentamentos estão ainda em estudo), foram definidos
pela CEF os primeiros empreendimentos com contratos assinados e com a
construção das casas já iniciada (Figura 02).

Observamos que os empreendimentos objeto deste estudo, estão
localizados na região do Pontal de Paranapanema do estado de São
Paulo, área com um alto numero de familias assentadas e assentamentos
rurais como mostra a figura 3, confirmando assim, a maior concentração
dos conflitos fundiários do estado5. Desta forma pode se destacar a
importância desta área para o presente estudo, principalmente, pela
enorme demanda habitacional na faixa de agricultores familiares
beneficiários pelo Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) (Figura
03).

Figura 02
Localização dos
assentamentos escolhidos e
prioritários PNHR/PMCMV, no
estado de São Paulo.
Fonte: Elaboração do autor

Figura 03
Número de famílias
assentadas (esquerda) e
número de assentamentos
(direita) no estado de São
Paulo no período 1979-2012.

Organização do texto
A fim de orientar o leitor sobre as discussões levantadas, a presente
dissertação se organiza da seguinte forma:

Fonte: NERA (SP) (2013, p. 19, 20)

A Introdução visa, a partir de uma abordagem geral, contribuir para
a atual reflexão em relação à questão agrária no Brasil, procurando
contextualizar sua situação atual. Também apresenta uma rápida revisão
sobre as políticas de assentamentos rurais, principalmente, no estado de
São Paulo. E também procura explicita a situação atual da habitação em
assentamentos rurais do estado de São Paulo, discorrendo sobre o déficit
habitacional e a problemática presente nestes espaços, para assim alcançar
uma melhor aproximação do objeto da pesquisa.
Os assentamentos nos quais estão localizados os empreendimentos objeto
desta análise estão situados à oeste do estado de São Paulo (Figura 02).
O assentamento Florestan Fernandes se encontra a aproximadamente 20
Km do município de Mirandópolis na Região Administrativa de Araçatuba;
o assentamento Dona Carmem esta localizado a 3,3 km do município
de Mirante do Paranapanema, na Região Administrativa de Presidente
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No Capítulo 1 é realizada a abordagem, no contexto histórico, dos
programas voltados à produção de habitação social no campo a partir do
início deste século, buscando aprofundar sobre a articulação dos agentes
envolvidos, o escopo dos programas e também sobre os regimes de
construção, procurando compreender as formas de gestão e produção da
moradia no ambiente rural.
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O Capítulo 2 do presente texto, apresenta-se a questão da habitação
adequada para o campo. De um lado, se procura caracterizar um
panorama geral da arquitetura rural, por meio da revisão da literatura
sobre o tema, Assim, se especifica a dimensão dimensão funcional e como
as características da habitação se adequam as particularidades da vida no
campo, aos processos e as tradições construtivas, como se dá o emprego
de materiais e componentes. E por outro lado, são propostos parâmetros
de qualidade arquitetônica e construtiva, que possibilitam analisar de
forma sistemática as unidades habitacionais dos empreendimentos
escolhidos.

INTRODUÇÃO
A questão rural no contexto brasileiro
Não há dúvida que o mundo rural brasileiro vem sofrendo múltiplas
transformações, as quais extrapolam a visão simplista do rural como
agrícola, abrangendo mudanças tanto de ordem econômica quanto
de aspecto social. Assim, cabe para este estudo em particular entender
inicialmente que esta complexidade no análise do rural passa pela
compreensão da diversidade e das particularidades que permeiam
seu vasto território. É neste cenário que a análise do rural deve ser
empreendida, não como entidade isolada, mas sim como uma unidade
dialética e carregada de uma grande e rica multiplicidade de atividades
e condições de vida, que, neste caso particular de estudo, se refletem na
habitação e em suas formas de ocupação e aproveitamento do território.

No Capítulo 3 são apresentados inicialmente os estudos de caso
(caracterizando de forma breve o aspecto sócio espacial da região e os
municípios nos quais estão implantados os assentamentos escolhidos).
Posteriormente os parâmetros de análise propostos no capitulo 2 são
verificados nas a unidades habitacionais produzidas pelo Programa
Nacional de Habitação Rural (PNHR), integrante do Programa Minha Casa,
Minha Vida (PMCMV), nos assentamentos rurais escolhidos. Esta análise é
orientada pelo conceito de qualidade habitacional rural, estruturada na
escala de unidade habitacional.
E, por fim, no Capítulo 4 são discutidos os resultados e as considerações
finais, se pautando nas principais questões analisadas nos capítulos
anteriores. Procurando, dessa forma, dar resposta aos questionamentos
levantados anteriormente no procedimento metodológico.

6. O Estado de São Paulo se
torna o polo dinâmico do país,
graças à produção de café e
às mudanças ocorridas tanto
nos sistemas de engenharia
(como a implantação de
estradas de ferro, a melhoria
dos portos e a criação de
meios de comunicação)
quanto no sistema econômico
e social - com os influxos
do comércio internacional
-, as formas capitalistas de
produção e a divisão do
trabalho (Santos, 2013). É
nesse período aonde os
processos de industrialização
no país vão tomando
forma, se concentrando,
principalmente, no estado do
SP, situação que vai perdurar
ao longo do tempo.
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Por outro lado, a compreensão das transformações que aconteceram
e estão acontecendo no rural brasileiro passa, necessariamente, pelo
estudo do processo histórico, em constante construção, enquanto espaço
de produção e reprodução social de sua população. Neste sentido,
Wanderley (2000, p. 88) afirma que o “rural” não se constitui como uma
essência imutável, que poderia ser encontrada em cada sociedade. Ao
contrário, esta é uma categoria histórica, que se transforma. Desta forma,
pode se afirmar que o meio rural brasileiro, tal como o conhecemos
hoje, é resultante de múltiplas transformações que lhe redesenharam,
começando pelo processo de ocupação do território no período colonial
e suas mudanças nas primeiras décadas do século XX, baseadas na
exploração de terras a partir de grandes propriedades, trabalho escravo e
monocultura, dando-se assim origem ao latifúndio, modelo que prevalece
no território rural.
Esta tradição da monocultura, só se reafirma a partir da primeira
metade do século passado, com a produção em grande escala focada
no abastecimento do mercado internacional. Segundo Wanderley
(2000, p. 89), a agricultura se tornaria um mero campo de aplicação do
capital, à semelhança de qualquer outro setor passível de investimento.
Particularmente o Estado de São Paulo6 foi comandado pelos interesses da
elite rural e, assim, as políticas públicas voltadas à produção agrícola foram
direcionadas ao fortalecimento da monocultura extensiva para subsidiar
as multinacionais ou transnacionais do agronegócio, responsáveis pela
transformação da paisagem natural do interior paulista (CARAFFA, 2014,
p. 27). Só no final dos anos 1950 e início dos 1960, como uma resposta às
pressões dos movimentos sociais no campo, se reconhece a relevância do
tema da reforma agrária e diversos projetos de lei são elaborados.
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A formação dos assentamentos rurais tem uma história de lutas,
sucessivas crises e vitórias (PERES, 2003, p. 57). Estes assentamentos
rurais representam o resultado de uma luta conquistada por parte dos
movimentos, esta pressão faz com que o poder público tenha que
se mobilizar para tentar atender a esta demanda por terra resultante
dentre outras coisas, do processo de ordenamento do território nacional.
Porém, na maior parte dos casos não são consideradas ou pelo menos
compreendidas as proposições dos movimentos sociais, o MST (2009)
aponta que a “Reforma Agrária Popular” deve abranger nove princípios
básicos, sendo eles: 1) a terra; 2) a organização da produção no meio
rural; 3) água: um bem da natureza para todos; 4) a política agrícola; 5) a
industrialização do interior do país; 6) um novo modelo tecnológico; 7)
a educação no campo; 8) infraestrutura social e; 9) instituições públicas.
Evidencia-se que os movimentos sociais envolvidos em este debate,
apontam a um desenvolvimento no territorio rural que vai além da
discussão do acesso a terra, discute-se, também o âmbito social, o
econômico, o político e o acesso às tecnologias e infraestrutura adequada.

Entretanto, com o início do período militar, os movimentos sociais foram
severamente reprimidos, freando assim o recém-iniciado processo de
reforma agrária. As questões sociais e ecológicas durante o período militar
não eram consideradas relevantes, já que a grande preocupação centravase na difusão do projeto desenvolvimentista (BERGAMASCO, 1996). Projeto
caracterizado não só pelas novas tecnologias para produção no campo
(como a mecanização e adubação química), como também pela abertura
de rodoviárias para o interior. Dessa maneira, o desenho do meio rural se
desenvolveu com a ocupação de extensas faixas do território, provocando
conflitos fundiários e promovendo a concentração de terras e riquezas
(CARAFFA, 2014, p. 29).
Atualmente no território brasileiro, esta predominância da grande
propriedade patronal, ocasiona a perda de vitalidade dos espaços rurais7,
que emerge precisamente, quando se ampliam no meio rural os espaços
socialmente vazios (WANDERLEY, 2005, p. 39). Esta situação que ainda
permanece no território brasileiro poderia se considerar como variável de
estudo nos espaços rurais, pois segundo a autora, um meio rural dinâmico
supõe a existência de uma população que faça dele um lugar de vida e
de trabalho e não apenas um campo de investimento ou uma reserva de
valor.

7. Segundo a autora, para
perceber a significação deste
processo basta considerar
a dimensão das áreas
"improdutivas", associada à
quantidade de trabalhadores
agrícolas, antes residentes
nas grandes fazendas, que
foram expulsos do campo nas
últimas décadas (WANDERLEY,
2005, p. 39).

Este panorama exposto demonstra que a estrutura fundiária no país foi
mantida de acordo com o interesse dos proprietários das grandes fazendas
que, por um longo período de tempo, representaram a classe dominante
do campo (CARAFFA, 2014, p. 33). E ainda mais marcante, como afirma
Wanderley (2005, p. 39), se a problemática atual da estrutura fundiária inibe
o acesso à terra a uma grande maioria dos que trabalham na agricultura,
também explica o fato de do Brasil estar longe de atingir qualquer meta
aproximativa de paridade social. Assim, esta população rural ainda é a
principal vítima da pobreza, do isolamento e da submissão política.
Por outro lado, embora as particularidades tradicionais que ainda
mantém o mundo rural brasileiro, seus espaços vêm apresentando
dinâmicas diferentes de anos atrás, pois o uso do espaço rural já não é
mais essencialmente agrário. O campo brasileiro passa a ser revalorizado8
como lugar para trabalhar e para morar, além, de incluir atividades de
lazer, turismo, preservação ambiental, entre outras, como é o caso dos
assentamentos rurais. Essas categorias surgem das necessidades dos
trabalhadores rurais sem terra, mas não se limitam a elas; pelo contrário,
vão além e possibilitam a reinvenção de novos espaços rurais (PERES, 2003,
p. 63).
Pode se observar que o trabalhador rural brasileiro vem demonstrando
uma crescente mobilização social na busca de seu espaço, seja produtivo,
de moradia, de educação ou de lazer, e, nesse aspecto, os assentamentos
rurais são a expressão máxima de conquista desses espaços sociais.
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8. Revalorização que parte
da procura da sociedade
para encontrar saídas para
os problemas originados
do modo de vida da
modernidade pós-fordista,
como o stress, a agitação, a
carência de solidariedade,
a desigualdade social, e,
além disso, os problemas de
ordem ambiental (polução,
contaminação sonora,
trânsito, etc.), abrindo novas
oportunidades para quem
quiser morar e produzir no
campo (ROMERO, 2012, p. 24).

9. A criação dos
assentamentos tem efeitos
na demografia de certas
áreas, em especial quando
envolvem a vinda de uma
população "de fora" do
município ou da região, ou
quando representam algum
deslocamento de populações
urbanas para áreas rurais,
resultando em aumento
populacional ou mudança
na relação população rural/
população urbana. abrindo
novas oportunidades para
quem quiser morar e produzir
no campo (ROMERO, 2012,
p. 24).

A presença dos assentamentos tende a desencadear processos de
reorganização local e regional, com um aumento9 da população municipal
decorrente dos assentamentos, o que pode implicar na ampliação do
mercado de trabalho e de consumo, gerando efeitos sobre o comércio
local, aumento da arrecadação de impostos, etc. Também tende a gerar
um aumento na pressão das demandas em torno de infraestrutura e
equipamentos sociais, o que coloca os assentamentos numa relação direta
com as autoridades públicas (locais, estaduais, federais). Comumente, este
fato se torna objeto de disputa política e frequentemente vêm engrossar
tanto os argumentos dos defensores da reforma agrária, quanto os de
seus opositores, que ressaltam a precariedade e instabilidade das novas
unidades. É contraditório que a implantação destes assentamentos sejam
considerados como um aspecto negativo e não como uma oportunidade
nos atuais processos de ordenamento territorial.
A intensificação da luta por terra e a criação de assentamentos tem
múltiplos efeitos no plano local e nacional, principalmente, pela
precariedade com que historicamente se tem reproduzido a grande
maioria dos assentamentos, marcados pela falta de infraestrutura,
assistência técnica, apoio à produção, etc. (BRUNO E MEDEIROS, 1998).
No entanto, uma vez estes “assentamentos” entram no processo de
regularização (após um longo e difícil processo) se faz viável a permanência
na terra destas famílias em situação conflituosa. Nestas unidades o conflito
tende a desaparecer, os trabalhadores passam a ter direito a receber
crédito, etc., produzindo-se, consequentemente, uma nova situação social
e jurídica.
Apesar das condições difíceis destas famílias, várias pesquisas têm
apontado os assentamentos como espaços de produção, sociabilidade,
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intervenção política e que tem se tornado um espaço de questionamento
dos laços tradicionais de patronagem. Estes novos espaços permitem
entender como, em muitos locais, acabou-se por se constituir uma
dinâmica mais participativa e reivindicativa do que a tradicionalmente
existente nos municípios brasileiros. Isto nos permite indagar sobre a
possibilidade de estarem ocorrendo alterações moleculares na cultura
política local (MEDREIROS, 2005, p. 120).

Inicialmente com o I Plano Nacional de Reforma Agrária (I PNRA)
implementado no período de 1985 a 1989, a meta era beneficiar 1 milhão
e 400 mil famílias. Já no II PNRA, em 2003, foi divulgada a meta de 400 mil
famílias a serem assentadas em quatro anos. Como mostra a Tabela 01
o número de famílias e assentamentos criados por período de governo,
confirma a dificuldade no cumprimento das metas estabelecidas nestes
planos.

Nesse quadro, os “agricultores familiares” e os “sem terra” aparecem como
atores relevantes, capazes de criar fatos políticos significativos, projetando
formas organizativas e estratégias políticas distintas, constituindo um
novo desenho institucional, expresso não só nas mudanças legais, mas
na própria estrutura do Estado. Assim a reforma agrária é, sem dúvida, o
caminho para resolver a questão da terra que permanece pendente até
hoje no País. A disseminação de assentamentos, na medida em que estes
se tornam uma “sementeira” de agricultores familiares, permite recuperar
as forças sociais para o desenvolvimento, que existem na agricultura
familiar, até então desperdiçadas (WANDERLEY, 2005, p. 43). Desta maneira,
segundo a mesma autora, é particularmente pertinente a multiplicação de
estudos sobre os assentamentos da reforma agrária que introduzem novas
questões a respeito da “nova” ou “renovada” inserção dos assentados na
vida rural.

Projeto de assentamento rural
Apesar das lutas dos movimentos, a grande demanda por terra
anteriormente mencionada, mesmo com a promulgação em 1964 do
Estatuto da Terra10 (que regulamenta as responsabilidades do poder
público pelo acesso à propriedade da terra para o trabalhador rural),
só a partir dos governos Sarney (1985-1990) e Lula (2003-2011) foram
estabelecidas metas e diretrizes para implementar o Programa de Reforma
Agrária, na tentativa de fixação das famílias nos lotes dos assentamentos
criados.
Tabela 01
Assentamentos rurais criados no Brasil (1985 – 2008)
IMPLANTAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS NO BRASIL
Ano

Assentamentos

Famílias

Área (Ha)

1985 - 1989

825

125.106

8.358.664

1990 - 1994

472

62.808

4.515.090

1995 - 2002

3.924

393.731

20.466.985

2003 - 2008

2.392

235.466

22.923.929

TOTAL

7.613

817.111

56.264.668

Fonte: Caraffa, (2014, p. 45), dados DATALUTA (2008)
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10. A lei nº 4 504, de 30
de novembro de 1964,
apresentava como um de
seus objetivos acabar com
os latifúndios e minifúndios,
mas com seu pacote de
modernização e a busca da
melhora de produção e de
produtividade, as oligarquias
rurais, ou seja, aqueles que
já possuíam capital, foram os
priorizados (SILVA 2014, p. 53).
população rural/população
urbana. abrindo novas
oportunidades para quem
quiser morar e produzir no
campo (ROMERO, 2012, p. 24).

Figura 04
Brasil - Geografia dos
Assentamentos rurais
1979 - 2012 (Número de
assentamentos).
Fonte: Nera (BR) (2013, p. 20)

Apesar destas cifras, os assentamentos rurais se configuram hoje como
parte importante do processo de transformação do território rural
brasileiro, quebrando os vazios sociais ocasionados pela predominância
da propriedade patronal, outorgando assim, vitalidade e dinâmica aos
espaços rurais. A Figura 04 mostra a localização dos assentamentos rurais
no Brasil.
No Brasil, a reforma agrária tem sido implantada através de dois modelos:
a Reforma Agrária (RA), a qual é aplicada de forma convencional por
meio de obtenção de terras pelo INCRA e a Reforma Agrária de Mercado
(RAM), modelo no qual o assentamento é pago pelos camponeses através
de financiamentos do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF)
desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por
meio da Secretaria de Reordenamento Agrário (SRA).
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Quadro 02
Modalidades de assentamentos reconhecidos pelo INCRA

Quadro 01
Modalidades de assentamentos de reforma agrária no Brasil

GRUPO 2 - Modalidades de áreas reconhecidas pelo INCRA

GRUPO I - Modalidades de Projeto criados pelo INCRA atualmente
Modalidade

Sigla

Características

Legislação

Projeto de
Assentamento
Federal

PA

- Obtenção da terra, criação do Projeto e seleção dos
beneficiários é de responsabilidade da União através do
INCRA;
- Infraestrutura básica (estradas de acesso, água e
energia elétrica) de responsabilidade da União;
- Titulação (Concessão de Uso/Titulo de Propriedade) de
responsabilidade da União

Instrução Normativa N° 15, de 30
de março de 2004, art. 03°

- Obtenção da terra, criação do Projeto e seleção dos
beneficiários é de responsabilidade da União através do
INCRA;
- Aporte de recursos de crédito Apoio a Instalação e de
crédito de produção de responsabilidade da União;
- Os beneficiários são geralmente oriundos de
comunidades extrativistas;
- Atividades ambientalmente diferenciadas.

Portaria / INCRA / P /
N° 268, de 23 de outubro de
1996

- Projetos de Assentamento estabelecidos para o
desenvolvimento de atividades ambientalmente
diferenciadas e dirigido para população tradicional
(ribeirinhos, comunidades extrativistas, etc.)
- Aporte de recursos de crédito Apoio a Instalação
e de crédito de produção (PRONAF A e C) de
responsabilidade do Governo Federal;
- Não há a individualização de parcelas (Titulação
coletiva – fração ideal)

Portaria / INCRA / P
Nº 477, de 04 de novembro de
1999

- É uma modalidade voltada para o manejo de
recursos florestais em áreas com aptidão para a
produção florestal familiar comunitária e sustentável,
especialmente aplicável à região norte
- A produção florestal madeireira e não madeireira no
PAF deverá seguir as regulamentações do IBAMA para
Manejo Florestal Sustentável,
- O INCRA, em conjunto com IBAMA, órgãos estaduais
e a sociedade civil organizada, indicarão áreas próprias
para implantação dos PAF´s.

Portaria / INCRA / P /
Nº 1.141 de 19 de dez. de 2003
Portaria / INCRA / P /
Nº 215, de 6 de junho de 2006

Projeto de
Assentamento
Agroextrativista

Projeto de
Desenvolvimento
Sustentável

Projeto de
Assentamento
Florestal

PAE

PDS

PAF

Modalidade

Sigla

Características

Legislação

Projeto de
Assentamento
Estadual

PE

- Obtenção da terra, criação do Projeto e seleção dos
beneficiários é de responsabilidade das Un. Federativas;
- O INCRA reconhece os Projetos Estaduais como Projetos
de RA viabilizando o acesso dos beneficiários aos direitos
básicos estabelecidos;

Norma de execução INCRA Nº
37, de 30 de março de 2004

Projeto de
Assentamento
Municipal

PAM

- Obtenção da terra, criação do Projeto seleção dos
beneficiários é responsabilidade dos municípios;
- O INCRA reconhece os Projetos Municipais como de
Reforma Agrária viabilizando o acesso dos beneficiários
aos direitos básicos estabelecidos para o Pro. Reforma
Agrária;
- Titulação de responsabilidade dos municípios.

Norma de execução INCRA Nº
37, de 30 de março de 2004

Programa Nacional
de Crédito Fundiário
(antigo Programa
Cédula da Terra)

PCT

- Projeto de Assentamento criado pela União, onde a
obtenção da terra se dá por meio da compra e venda,
nunca pela desapropriação;
- Os beneficiários recebem financiamento específico
destinado à obtenção dos recursos fundiários e
implantação da infraestrutura básica.
- Direcionados para regiões de difícil obtenção de terras
por meio da desapropriação.

Projeto de
Assentamento
Casulo

PCA

- Projeto criado pelo município ou pela União;
- A União pode participar com os recursos para a obtenção
de recursos fund., terra pode ser do município ou da
União;
- Diferencia-se pela proximidade a centros urbanos e pelas
atividades agrícolas, geralmente, intensivas e tecnificadas;

Norma de execução INCRA
Nº 37 de 30 de março de 2004

Reservas Extrativistas RESEX

- Reconhecimento pelo INCRA de áreas de Reservas
Extrativistas (RESEX) como Projetos de Assentamento
viabilizando o acesso das comunidades que ali vivem aos
direitos básicos estabelecidos para o Prog. Reforma Agrária
- A obtenção de terras não é feita pelo INCRA.

Lei 9985/200 e Decreto
4340/2002
Port. Inter N° 13 de 19 de
setembro de 2002

Território
Remanescentes
Quilombola

TRQ

- Decretação da área pela União visando à regularização
e o estabelecimento de comunidades remanescentes de
quilombos;
- Aporte de recursos para a obtenção de terras, créditos
e infraestrutura feitos pela União por meio da Fundação
Palmares e outras instituições;

Reconhecimento de
Assentamento de
Fundo de Pasto

PFP

- Projetos criados pelo Estado ou Municípios
- Esses projetos são reconhecidos o pelo INCRA como
beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária
- PNRA, viabilizando o acesso das comunidades que ali
vivem ao PRONAF A

Convênio INCRA/ Bahia a
FAPEC e o CDA

Reassentamento de
Barragem

PRB

- A implantação é de competência dos empreendedores
e o INCRA reconhece como beneficiário do PNRA,
quando eles passam a ter direito ao Pronaf A, ATec. Social
(ATES) e Pronera

Portaria/ INCRA Nº 687/2004

Floresta Nacional

FLONA

- A obtenção de terras não é feita pelo INCRA, mas pelos
Lei 9985/200 e Decreto
órgãos ambientais federais quando da criação das FLONAS 4340/2002

Reserva de
Desenvolvimento
Sustentável

RDS

- De competência do IBAMA
- unid. de conservação de uso sustentável reconhecidas
pelo INCRA como beneficiárias do PNRA, viabilizando o
acesso aos direitos básicos como créditos de implant. e
produção.

Fonte: <http://www.incra.gov.br/assentamentoscriacao#grupo2>. Acesso 20/12/2015 (adaptado pelo autor)

Criação: Lei 9985/200 e Decreto
4340/2002

Fonte: <http://www.incra.gov.br/assentamentoscriacao#grupo2>. Acesso 20/12/2015 (adaptado pelo autor)
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O INCRA divide os tipos de assentamentos11 em dois grandes grupos: o
primeiro, como mostra o Quadro 01, inclui os Projetos de assentamento
de reforma agrária criados por meio de obtenção de terras pelo
INCRA, na forma tradicional, denominados Projetos de Assentamento
e os ambientalmente diferenciados como, o Projeto de Assentamento
Agroextrativista (PAE), o Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) e
o Projeto de Assentamento Florestal (PAF). O segundo agrupa os projetos
de assentamentos de reforma agrária reconhecidos pelo INCRA e criados
pelas instituições governamentais para acesso às políticas públicas do
PNRA, (Quadro 02).
Para o INCRA, um projeto de assentamento PA é um conjunto de unidades
agrícolas independentes entre si, parceladas com o objetivo de dotar de
terra as famílias de trabalhadores rurais que não têm acesso a ela. Isto
acontece onde originalmente existia um imóvel rural que pertencia a um
único proprietário. A quantidade de glebas ou lotes num assentamento
depende da capacidade da terra de comportar e sustentar as famílias
assentadas. O tamanho e a localização dos lotes é determinado pela
geografia do terreno e pelas condições produtivas que o local oferece.
Assim, cada assentamento é considerado como uma situação particular.
Por outro lado, para a criação de assentamentos rurais por meio
do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), este oferece condições
para que os trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra possam
comprar um imóvel rural por meio de um financiamento12. Ao contrario
dos PAs, este modelo não adota a desapropriação como estratégia de
obtenção de terras, estas são obtidas por meio de compra aos donos
cujo interesse seja em vendê-las. Segundo informações do MDA, além
da terra, o agricultor pode construir sua casa, preparar o solo, comprar
implementos, ter acompanhamento técnico e o que mais for necessário
para se desenvolver de forma independente e autônoma.
Em termos territoriais, estes modelos de assentamento representam de
alguma forma mudanças nas dinâmicas tradicionais, uma vez que trazem
novas formas de ocupação do espaço: pequenos lotes em áreas onde antes
o que predominava era a grande propriedade, agrovilas em áreas onde a
população era dispersa (PERES, 2003, p. 68). Desse ponto de vista, é notável
a capacidade de inovação organizacional produzida pelos assentamentos,
em áreas onde predominavam culturas perenes e pastagens extensivas.
(MEDREIROS, 2005, p. 120)
Por outro lado, segundo Caraffa (2014, p. 47), o assentamento é a
base sobre a qual serão materializadas as políticas e os programas
disponibilizados para promover a subsistência e o desenvolvimento dos
trabalhadores rurais nessa nova ocupação. É a partir do acesso à terra que
as famílias passam a ter os meios de produção e habitação. Assim, segundo
a autora, a intenção do projeto para o assentamento rural é a construção
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11. Além das modalidades
vigentes, foram criadas pelo
INCRA modalidades que
entraram em desuso a partir
da década de 1990, as quais
foram: Projeto de Colonização
Oficial (PC); Projeto de
Assentamento Dirigido (PAD);
Projeto de Assentamento
Rápido (PAR); Projeto
Especial de Colonização
(PEC); Projeto Integrado de
Colonização (PIC); Projeto
de Assentamento Conjunto
(PAC); Programa Cédula
da Terra (PCT); Projeto de
Colonização Particular (PAP).
Estas modalidades estiveram
regidas pela Lei No 4504, de
30 de novembro de 1964
(Estatuto da Terra).

12. O PNCF possui três linhas
de financiamento de acordo
com as necessidades dos
beneficiários: Combate à
Pobreza Rural (CPR), criada
para atender as famílias
rurais mais necessitadas que
estejam inscritas no Cadastro
Único; Nossa Primeira Terra
(NPT), destinada a jovens
rurais, filhos e filhas de
agricultores, estudantes de
escolas agro técnicas e centro
familiares de formação por
alternância, com idade entre
18 e 29 anos; Consolidação
da Agricultura Familiar (CAF),
atende agricultores que
geralmente já estão na terra
ou ainda os que possuem
minifúndios e querem
aumentar sua área.
Fonte: <http://www.mda.
gov.br/sitemda/secretaria/
sra-crefun/linhas-definanciamento-do-pncf>.
Acesso 20/12/2015.

de comunidades de agricultores familiares autônomos, auto gestionários e
contribuidores do desenvolvimento econômico regional.

Habitat e habitação no campo
13. Seja pelo setor privado,
público, ou pelo próprio
morador, a forma de
produção tradicional que
aconteceu e ainda acontece
no campo brasileiro,
como o resultado do
trabalho individual, familiar
ou comunal e com os
recursos existentes e com
conhecimentos, geralmente,
não formais.

A moradia, independentemente da sua forma de produção13, é considerada
o eixo do habitat rural, pois além de servir de abrigo, abrange outras
funções, como a de armazenagem, e até o beneficiamento da produção.
Além disso, a habitação é a prova concreta da ocupação da terra pelo
homem, assim, a habitação no campo se diferencia do que comumente
acontece na cidade, pois é um elemento indispensável às atividades do
trabalhador rural, permanecendo profundamente ligada à terra, além de
contribuir no desenvolvimento da família.
De acordo com o que já foi dito anteriormente, a habitação se configura
como um elemento de extrema importância na busca da redução da
pobreza e o incremento da qualidade de vida dos seus moradores,
objetivos essenciais de um desenvolvimento rural integral e duradouro.
Mas na prática, estas particularidades ainda não são muito estudadas
pela maioria de arquitetos e profissionais envolvidos com o planejamento
do território, os quais, segundo Silva (2014, p.14) ainda não descobrem
o universo de potencialidades que o desenvolvimento rural pode trazer
à sociedade brasileira. E por fim, não se percebe que devemos tratar o
território onde nossa sociedade se assenta, qual seja: rural ou urbana, para
trabalhar nosso desenvolvimento, não só econômico, mas, principalmente,
o social.

14. Segundo o ultimo censo
demográfico do Instituto
Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), no
ano 2010, o Brasil possui
190.755.799 habitantes,
dos quais o 15.6% desta
população vive em áreas
rurais concentrando cerca de
29.830.007 habitantes.

Apesar de se perceber alguns avanços na forma de ver o mundo rural,
ainda se destacam várias questões sobre a habitação no campo brasileiro.
Uma das principais é o déficit habitacional de, aproximadamente, 742 mil
famílias (Tabela 02). De acordo com o mesmo estudo, em termos relativos,
o déficit habitacional é superior na área rural14, com déficit de 8,68%
moradias contra 8,27% da área urbana. Porém, por se considerar o déficit
habitacional majoritariamente urbano (85% do total), a habitação rural
perde importância quando se compara com a cidade, e assim diminuindo
as alternativas para resolver esta problemática.
De acordo com Neto; Furtado; Krause (2013, p. 6), um aspecto relevante
consiste na diferença da evolução do déficit em cinco anos, segundo a
tipologia urbana – rural, (principalmente entre famílias de renda familiar
média é inferior a 03 salários mínimos). Enquanto o déficit urbano
praticamente manteve-se estável neste período, o rural caiu em cerca de
25%. Não obstante, com relação às habitações precárias, em contraponto
ao déficit urbano, onde representam menos de 10% do déficit total em
2012 (Tabela 03), este componente representa aproximadamente 70% do
déficit total rural.
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Tabela 02
Déficit habitacional geral por componentes (urbano e rural) 2007-2012
URBANO

2007

2008

2009

2011

2012

Número de domicílios

47.536.349

49.097.569

50.044.074

53.219.429

54.446.869

Déficit habitacional

4.607.176

4.278.033

4.791.825

4.548.545

4.502.572

Precárias

552.174

503.391

447.226

502.611

367.063

Rústico

471.902

427.099

393.419

391.878

293.503

Improvisados

80.272

76.292

53.807

110.733

73.560

Coabitação

2.012.094

1.743.518

2.029.079

1.599.112

1.519.730

Cômodos

195.860

162.943

204.685

225.384

159.891

Conviventes - intenção de mudar

1.817.741

1.580.575

1.827.407

1.374.909

1.360.375

Excedente aluguel

1.756.369

1.735.474

2.020.899

2.110.409

2.293.517

Adensamento aluguel

511.324

487.073

524.929

503.697

501.012

RURAL

2007

2008

2009

2011

2012

Número de domicílios

8.381.689

8.605.592

8.640.529

8.250.625

8.549.663

Déficit habitacional

986.015

913.532

911.178

860.665

741.953

Precárias

691.854

636.338

627.411

661.020

503.500

Rústico

663.742

612.346

612.456

642.847

492.384

Improvisados

28.112

23.992

14.955

18.173

11.116

Coabitação

295.285

288.816

286.622

209.202

237.430

Cômodos

18.616

27.270

19.435

12.530

18.542

Conviventes - intenção de mudar

276.669

262.095

267.546

196.672

218.888

15.576

13.852

14.653

9.228

9.185

Excedente aluguel
Adensamento aluguel

Fonte: (NETO; FURTADO; KRAUSE, 2013, p. 6), dados IBGE/PNAD 2007-2012

Tabela 03
Déficit habitacional geral (urbano e rural) 2007-2012 – valores relativos
Estimativas relativas/Componentes

2007

2008

2009

2011

2012

Déficit habitacional URBANO

9,69%

8,71%

9,58%

8,55%

8,27%

Precárias

11,99%

11,77%

9,33%

11,05%

8,15%

Coabitação

43,67%

40,76%

42,34%

35,16%

33,75%

Excedente aluguel

38,12%

40,57%

42,17%

46,40%

50,94%

Adensamento aluguel

11,10%

11,39%

10,95%

11,07%

11,13%

Déficit habitacional RURAL

11,76%

10,62%

10,55%

10,43%

8,68%

Precárias

70,17%

69,66%

68,86%

76,80%

67,86%

Coabitação

29,95%

31,62%

31,46%

24,31%

32,00%

Adensamento aluguel

1,58%

1,52%

1,61%

1,07%

1,24%

Fonte: (NETO; FURTADO; KRAUSE, 2013, p. 7), dados IBGE/PNAD 2007-2012

Por outro lado, do ponto de vista qualitativo das habitações, são
constantes os problemas, normalmente, favorecendo as camadas de renda
média e alta, criando consequentemente um grande número de pessoas
de baixa renda sem acesso às condições dignas de moradia. Ferreira (2012,
p. 86), destaca a repetição de plantas e sistemas construtivos idênticos por
todo o país, sem considerar as soluções locais, isso se torna ainda mais
notável, pois se vê a moradia transformada em um objeto técnico “tipo”,
que responde às pautas urbanas e não às rurais. Sobre este fato, o mesmo
autor aponta que:
“Uma regra simples da boa arquitetura parece ter sido esquecida:
cada projeto deve respeitar as características climáticas locais, na
escolha dos materiais, no desenho das plantas, no uso de aberturas
etc. Geralmente, as soluções autóctones, que representam a
cultura local, como casas caiçaras, casas caipiras, são indicativas das
melhores soluções para a região, pois incorporam o saber local e
suas tradições” (FERREIRA, 2012, p. 87).

Em geral, na maioria dos empreendimentos habitacionais de promoção
pública são utilizados materiais e tecnologias convencionais, não
considerando alternativas construtivas regionais ou com inovações
tecnológicas ainda muito incipientes, mais focadas no aumento de
lucratividade do que no ganho de qualidade (FERREIRA, 2012, p. 90). As
estratégias para a redução de custos por parte dos agentes promotores se
fundamentam na padronização e a redução das dimensões das unidades,
que além de afetar o conforto dos moradores, cria como consequência
o reinvestimento em reformas ou adequações projetuais por parte do
usuário, que, na maioria dos casos, não respondem às suas necessidades.
Outro aspecto se refere às significativas deficiências na articulação e
integração da atual política de habitação com o desenvolvimento local
e territorial; e no âmbito da construção, no qual devem se considerar
os impactos para o meio ambiente. O segmento da construção civil é
considerado o terceiro maior responsável pela emissão de gases do efeito
estufa à atmosfera, compreendendo toda a cadeia que une fabricantes de
materiais até os usuários finais (IDHEA, 2006). Materiais de origem mineral
como: cimento e cal; aço (ferro); areia e brita (retirada e transporte);
cerâmica vermelha ; além do transporte em geral (queima de combustíveis
fósseis), são considerados como os itens mais utilizados na indústria da
construção no país, e, por sua vez estes recursos naturais não renováveis,
são os que demandam maior energia para sua extração gerando enormes
impactos ambientais.
Atualmente no país, este segmento da indústria da construção, faz uma
importante contribuição no desenvolvimento econômico. Contudo, o
atual modelo de produção convencional (uso de materiais de origem
mineral, sistemas construtivos, tecnologias e recursos naturais), apresenta
emissões de gases do Efeito Estufa, ocasionando irreversíveis impactos
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ambientais para nossa sociedade. Apesar do entendimento de vários
setores da sociedade sobre os danos provocados pelo setor, pouco se faz
ou se discute sobre o assunto.
Neste sentido, Stachera (2008), afirma que, os problemas que envolvem a
indústria da construção civil no Brasil não são simples, essa indústria tem
ramificações em muitos outros setores e envolve muitos interesses. Assim,
se faz necessário romper com velhos paradigmas, e implantar tecnologias
adequadas com o objetivo de tornar esse setor mais ambientalmente
correto.

1

Programas de habitação rural

Apesar de uma maior consciência e preocupação ambiental a nível global
e nacional, a indústria brasileira da construção civil está “longe” do que
seria um processo que desenvolva produtos ecologicamente corretos
para o mercado consumidor (STACHERA, 2008, p. 3). E no que se refere,
especificamente, às moradias rurais esta situação é ainda mais evidente.
Especificamente, os assentamentos rurais são considerados comunidades
rurais específicas, segundo Caraffa (2014, p. 34), não só por sua origem
ou pelo caminho de luta das famílias, mas porque habitar esse lugar é
um marco que finda o processo de transição entre o acampamento e o
início de um cotidiano marcado pela espacialização de políticas públicas
adotadas pelas esferas governamentais. Estas particularidades fazem com
que cada assentamento se constitua num importante objeto de pesquisa,
porém, são poucos os profissionais que se dedicam à compreensão
do assentamento enquanto habitat e moradia, limitando os estudos a
aspectos produtivos, ambientais e sociais de forma isolada.
Por outro lado, segundo Medeiros et al. (2015, p.4), verifica-se na maioria
dos assentamentos rurais do país soluções de planejamento espacial que
nem sempre atendem de forma suficiente aos condicionantes básicos e à
organização das famílias. E no que se refere, especificamente, às moradias,
estas são construídas a partir de um projeto padrão com área mínima
para o menor custo de execução. Fato demostrado na forma como são
operacionalizados os recursos nas etapas iniciais. De acordo com o que foi
dito anteriormente, parece haver uma preocupação de atender a demanda
de moradias para esta camada da população brasileira, primordialmente,
na questão da quantidade, já em termos de qualidade, a situação continua
longe de ser ideal.

III Colóquio Habitat e Cidadania: Habitação no campo, nas águas e nas florestas
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Foto: MídiaNINJA , maio de 2015

CAPÍTULO 1 - Programas de habitação rural
1.1. Breve olhar sobre a promoção pública de habitação no
campo brasileiro
A o longo da história, algumas instituições mostraram algum “interesse” na
moradia para o camponês brasileiro. Comparativamente esse interesse foi
sempre inferior com respeito à situação das cidades, e decorreu sempre
das preocupações sociais para o controle sanitário e a manutenção
das mínimas condições de moradia para o trabalhador rural. Só a partir
do início do século XXI se percebem alguns resultados em termos de
produção habitacional como mostra a Figura 05, contudo, vale a pena
revisar de forma rápida as intenções do governo para enfrentar os
problemas do campo.
Pensada inicialmente para enfrentar os problemas habitacionais das faixas
de população de baixa renda, a Fundação da Casa Popular passaria, com
o Decreto-lei N° 9.777, de 06 de setembro de 1946, a ter a possibilidade
de atuar em áreas complementares como obras urbanísticas de
abastecimento d'água, esgotos, suprimento de energia elétrica, assistência
social e outras. E a novidade do decreto foi a introdução da habitação rural
“nos aspectos de construção, reparação e melhoramento”, como nova
meta institucional.
II – financiar, na zona rural, a construção, reparação, ou melhoramento
de habitações para os trabalhadores, de arquitetura simples e de
baixo custo, mas que atendam aos requisitos mínimos de higiene e
conforto, bem como suprimento de energia elétrica (BRASIL, 1946).

A experiência se encarregaria de demonstrar, nos anos seguintes, quão
irrealistas e pretensiosas eram tais metas. Como atacar simultaneamente o
problema da moradia popular no campo e na cidade e o da infraestrutura
sanitária? Além de dotar as prefeituras de pessoal qualificado e, ao mesmo
tempo, realizar pesquisas e estudos que conduzissem ao barateamento de
construções (AZEVEDO E ANDRADE, 1982, p. 3). Da mesma forma que na
área urbana, estas intenções na redução do déficit habitacional no campo
e o melhoramento da qualidade de vida de seus habitantes, foram muito
modestas, principalmente pela prioridade no atendimento às demandas
eleitorais, no clima do populismo e das práticas políticas herdadas.
Quase duas décadas depois, a lei nº 4 504, de 30 de novembro de 1964, que
dispõe sobre o Estatuto da Terra, menciona no artigo 75, “[...] a elevação
do nível sanitário, através de serviços próprios de saúde, e saneamento
rural, melhoria de habitação e de capacitação de lavradores e criadores,
bem como de suas famílias [...]” (BRASIL, 1964). Esta é só uma pequena
referencia inserida numa ampla legislação, o que demostra o escasso
interesse do Estado na solução da problemática habitacional no campo.
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Já na década de 1980, durante o governo de João Figueiredo, foi
estabelecido o Programa Nacional de Política Fundiária, que indica dentre
seus objetivos no Decreto nº 87 700, de 12 de outubro de 1982, no artigo
03, a “participação em projetos de construção ou melhoria de casa para o
trabalhador rural” (BRASIL, 1983), estabelecendo inclusive a alocação de
recursos do Banco Nacional de habitação (BNH) para esta finalidade.
No início dos anos 1990, a Lei Nº 8.171/1991, que dispõe sobre a Política
Agrícola no Brasil, é dedicado o Capítulo XX a disposição de recursos para
habitação rural, mas sem muita profundidade e efetividade.
Art. 87. É criada a política de habitação rural, cabendo à União
destinar recursos financeiros para a construção e/ou recuperação
da habitação rural. § 1° Parcela dos depósitos da Caderneta de
Poupança Rural será destinada ao financiamento da habitação rural.
[...]
Art. 89. O Poder Público estabelecerá incentivos fiscais para a
empresa rural ou para o produtor rural, nos casos em que sejam
aplicados recursos próprios na habitação para o produtor rural.
(BRASIL, Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991).

Por outro lado, no governo FHC, foram estabelecidas várias normas para a
execução dos Planos de Desenvolvimento de Assentamento (PDA), através
da Norma de execução nº 2, de 2001, que dispõe sobre a regulamentação
para a fase de implantação do Projeto de assentamento, especificamente
sobre os procedimentos técnicos e administrativos. O qual menciona no
artigo 1º:
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Fonte: Elaboração do autor.

No início do governo Lula, é instituída a Normativa nº 15, de 30
de março de 2004, que dispõe sobre o processo de implantação e
desenvolvimento de projetos de assentamento e reforma agrária (INCRA,
2004). Especificamente sobre os créditos no capitulo IV, no artigo 04, “[...]
os créditos na modalidade apoio à instalação e aquisição de material
de construção serão concedidos individualmente e aplicados de forma
coletiva” (INCRA, 2004).
Deste modo, o século passado, apesar de mencionar na legislação e apesar
da Constituição de 1988 estabelecer que a política agrícola deva ter em
conta a “habitação para o trabalhador rural”, o setor rural sofreu a falta
de iniciativas estruturadas em que o trabalhador rural pudesse ter acesso
a sua própria moradia (PERES, 2003). As políticas no setor rural estavam
apenas concentradas na produção agropecuária, deixando os agricultores
mais vulneráveis sem muitas opções de habitação de qualidade.

Figura 05
Linha do tempo de políticas e programas de
habitação rural no Brasil (2000 – 2015).

I- a elaboração do Plano de Desenvolvimento do Assentamento
- PDA -; II- a execução de serviços de medição e demarcação
topográfica; III- a elaboração do projeto simplificado; IV- a aplicação
do crédito de instalação (apoio e material de construção); V- a
definição e caracterização da infraestrutura básica; VI- a definição
e caracterização das atividades a serem apoiadas com os créditos
de produção do PRONAF-A; e VII- a supervisão e acompanhamento
do projeto de assentamento pelo período de 03 (três) anos (INCRA,
2001, grifo próprio).
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1.1.1. Programa Carta de Crédito do FGTS (CC-FGTS)

Quadro 03
Modalidade Carta de Crédito CC-FGTS

Em 1996, o governo de Fernando Henrique Cardoso “retoma” a política
nacional de habitação, com o objetivo de pôr fim a dez anos de estagnação
após a extinção do BNH. Esta nova Política Nacional de Habitação limitada
à área urbana se caracterizou pela formulação de vários programas,
como o Programa de Apoio à Produção, Programa Carta de Crédito FGTS
individual e Associativa, Programa de Arrendamento Residencial, HabitarBrasil e Pró-Moradia, entre outros.

Programa

CC-FGTS – Operações Coletivas

CC-FGTS - Operações Parcerias

Ano

2000 – 2001

2004

Contudo, segundo Cardoso, (2013, p. 71), apesar de ter ocorrido uma
recuperação da capacidade de intervenção do Estado na produção,
o acesso à moradia, por meio de soluções adequadas à natureza da
demanda, sobretudo da população de baixa renda, esteve muito longe
de ser atingido. Logo constata-se o favorecimento às camadas de renda
média e alta. As camadas de baixa renda, incluindo aí as famílias rurais
pobres, mais uma vez foram pouco, ou quase nada, beneficiadas (SILVA,
2014, p. 85).
Desta forma, pode-se dizer que é a partir do final de 2000 que os
programas de habitação rural (tal como conhecemos hoje no Brasil) têm
sua origem. A Caixa Econômica Federal (CEF)15 e o INCRA celebraram um
acordo de cooperação e parceria, com o objetivo de viabilizar a construção
de habitações nos Assentamentos de Reforma Agrária do estado de
São Paulo, através do Programa Carta de Crédito, com recursos do FGTS
(ALMEIDA, 2008, p. 87).
O programa denominado CC-FGTS no modelo de Operações Coletivas16
(Tabela 07), sendo possível para áreas rurais, a contratação na modalidade
aquisição de material de construção para unidades novas, reforma ou
ampliação (com uma meta de aproximadamente 7000 moradias). Nesta
modalidade, é disponibilizado um financiamento a Entidade Organizadora
(EO) que deve aportar uma caução (em dinheiro) à Caixa, para garantir o
investimento (SILVA, 2014, p. 86).
Este programa é reformulado em 2004 através da Resolução Nº 460
(BRASIL, 2004) do Conselho Curador do FGTS, com um novo modelo que
possibilitou a formalização de novas operações coletivas em parceria com
uma Entidade Organizadora (EO) com recursos do OGU (Orçamento Geral
da União) (Quadro 03), que se diferencia da Coletiva, pois a contrapartida
da EO pode ser dada em bens ou serviços, como doação de terrenos,
infraestrutura ou prestação de assistência técnica. Este novo modelo de
CC-FGTS considerou a localização dos assentamentos, ajustando os custos
de produção de acordo com os municípios; e, definiu o valor do subsídio
de acordo à renda da família beneficiada (SILVA, 2014).
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Norma

Resolução N° 460, 14 de dezembro de 2004

Localização

Centro-Oeste e Nordeste
Sul e Sudeste

Todo o País

Valor disponibilizado

Até R$ 2.500,00

Até R$ 7.000,00

Parceiros

INCRA

Governos estaduais, municipais e associações ou
cooperativas

Recursos

R$ 2.500, 00 (FGTS)

R$ 4.500,00 (OGU) + R$ 2.500, 00 (FGTS)

Contrapartida/Caução

INCRA

Doação de terreno, infraestrutura o u prestação de
assistência técnica

Pagamento

INCRA

Beneficiários: até 8 anos, taxas anuais de 6 a 8,16%,
1 ano de carência

Beneficiários

Assentados

Agricultores Fam. com renda até R$ 1.200,00

Unid. executadas

62.310

43.715

Valor total da obra (R$)

155.775.000,00

399.499.907,00

Fonte: SILVA, 2014, p. 87. (adaptado pelo autor)

No programa se fazem necessários principalmente, três agentes, como se
mostra na Figura 06 (TAVARES, 2011, p. 86):
15. Esta é a primeira vez que
a CEF, opera programas de
habitação no campo (SILVA,
2014).

a. Agente operador ou financeiro – Caixa Econômica Federal (CEF). Tem
como função:
t avaliar a viabilidade da operação do financiamento através da análise
dos aspectos de engenharia, jurídico, do trabalho social, situação dos
beneficiários e do projeto apresentado.

16. O Programa Operações
Coletivas apresenta as
seguintes modalidades de
financiamento: 1. Aquisição
de terreno e construção de
imóvel residencial urbano;
2. Construção de imóvel
residencial urbano em
terreno próprio; 3. Aquisição
de Imóvel novo ou usado; 4.
Aquisição de lote urbanizado;
e 5. Aquisição de material
de construção (construção,
reforma e/ou ampliação).

17. A Comissão de
Representantes (CRE),
é a responsável pelo
gerenciamento e
movimentação dos recursos
financeiros; e a Comissão
de Acompanhamento de
Obras (CAO) composta
com no mínimo três
pessoas, é a responsável
pelo acompanhamento e
fiscalização das mesmas.

b. Entidade organizadora (EO) – Governos estaduais, municipais
e do Distrito Federal (INCRA); Cooperativas, Associações, Sindicatos,
Condomínios, Companhias de Habitação, pessoas jurídicas voltadas à
produção de unidades habitacionais. A EO tem como responsabilidade:
t organizar a participação de todos os envolvidos na execução do
empreendimento;
t planejamento, elaboração e implementação do projeto;
t legalizar o empreendimento diante de todos os órgãos públicos;
t apresentar o projeto do empreendimento, seus beneficiários, e os
contratos de financiamento registrados junto ao cartório;
t fiscalização e acompanhamento de obras;
t promover reunião com os beneficiários para a eleição da Comissão de
Representantes (CRE), e a Comissão de Acompanhamento de Obras17;
t providenciar a documentação necessária para a liberação das parcelas
do financiamento;
t apresentar à CEF, mensalmente, demonstrativo de evolução do
empreendimento, conforme projetos técnicos, especificações e
cronograma aprovado;
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t
t
t

t

assinar os contratos de financiamento juntamente com os beneficiários;
treinar a mão-de-obra para execução da obra quando adotado o
sistema de mutirão;
responsabilizar-se pela efetiva aplicação do total dos recursos na
execução da intervenção proposta, garantindo o cumprimento do
orçamento apresentado e das especificações contidas no memorial
descritivo, fazendo com que cada unidade a construir ou reformar
seja totalmente concluída, além de garantir os principais requisitos de
desempenho: segurança estrutural no uso e operação, bem como a
habitabilidade da unidade quanto a estanqueidade, conforto térmico,
saúde, higiene e funcionalidade;
promover o trabalho técnico social, que consiste no planejamento e na
execução de ações integradas de caráter informativo, educativo e de
promoção social.

1.1.2. Programa de Subsídio de Habitação Rural (PSH Rural)
Após diversas negociações entre o MST e o governo Lula, surgiu a
proposta da elaboração de um programa específico que atendesse à
produção de novas unidades habitacionais no campo vinculado ao
Projeto de Desenvolvimento de Assentamento (PDA), vislumbrando-se
a possibilidade de pensar o assentamento como um todo. No entanto,
optou-se em adaptar um programa existente que já atendia às demandas
habitacionais da cidade, o Programa de Subsídio à Habitação de interesse
social (PSH). Assim, este programa é ajustado para atender a população
residente em assentamentos rurais.
Em 2002, é iniciado o Programa de Subsidio de Habitação Rural (PSH
Rural), inicialmente como projeto piloto de habitação rural no Rio Grande
do Sul, operado com recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e do
FGTS (SILVA, 2014, p. 86).

c. Beneficiário final – família necessitada indicada pela entidade
organizadora. Tem como responsabilidade:
t formalizar uma comissão de representantes (CRE); criar uma comissão
de acompanhamento das obras (CAO); escolher os representantes para
a abertura de conta “não solidária”, para a movimentação dos recursos
decorrentes da operação financeira; e abrir uma conta poupança
individual, para crédito de recursos próprios/FGTS, se houver.

Implantado em todo o país em 2003, o Programa de Subsídio de Habitação
Rural (PSH Rural) é resultado de uma articulação entre o INCRA, a CEF e o
MST. Através de um termo de cooperação técnica, firma-se a parceria entre
o Ministério das Cidades (MC) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA), que decidiram garantir financiamento habitacional próprio para os
trabalhadores rurais sem-terra e os pequenos agricultores brasileiros.
Figura 06
Relação entre Agentes Programa Carta de Crédito
CC-FGTS.
Fonte Elaboração do autor. Dados
(TAVARES, 2011)

Sobre o regime de construção (administração direta, autoconstrução
assistida, empreitada global ou mutirão assistido) o programa não tem
uma exigência, Apesar disso, em diversos momentos do texto do programa
de financiamento é proposta a organização coletiva dos beneficiários, bem
como treinamento para o trabalho em mutirão (TAVARES, 2011, p. 87).
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De acordo com a Portaria Interministerial Nº 186, de 07 de Agosto de
2003, o PSH tem por finalidade “[...] tornar acessível a moradia para os
segmentos populacionais de renda familiar alcançados pelos programas
de financiamentos habitacionais de interesse social” (BRASIL, 2003),
via complementação de subsídio de operações de financiamento
habitacional. Propõe o atendimento da população, tanto urbana
como rural, destacando, nesta última, como diretriz a possibilidade da
permanência do homem no campo.
Esse programa foi executado até 2005 e foram atendidas 9.410 famílias
rurais em todo o Brasil, num valor total de obra de R$ 21.331.286,00
(Quadro 04). Eram disponibilizados R$ 7,5 mil, e desse valor, R$ 4,5 mil eram
de natureza não onerosa. O restante deveria ser pago pelo beneficiário
dentro de 20 anos (SILVA, 2014).
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Quadro 04
Programa de Subsídio de Habitação Rural (PSH Rural)
Programa

PSH Rural (Programa Piloto)

PSH Rural

Ano

2002

2003 - 2005

Norma
Localização

Portaria Interministerial Nº 186, de 07 de Agosto
de 2003
Rio Grande do Sul

Quadro 06
Programa Estadual Pró-Lar Rural

Todo o país

Valor disponibilizado
Parceiros

urbano e o rural em relação às moradias, permitindo financiar, de forma
subsidiada, habitações a serem autoconstruídas pelos beneficiários, em
seus lotes rurais, ou em conjuntos habitacionais nas áreas urbanas dos
municípios.

R$ 7.500,00
CRENHOR*, MPA*, Governo do Estado (AGF*)

Recursos

Governos estaduais e municipais

R$ 4.500,00 (OGU) + R$ 3.000,00 (FGTS)

Beneficiários

Agricultores Familiares com renda até R$ Agricultores Familiares com renda até R$ 740,00
240,00

Unidade executadas

1.988

7.422

Valor total da obra (R$)

4.506.545,86

16.824.740,14

*CRENHOR: Cooperativa de Crédito Novos Horizontes de Novo Sarandi
*MPA: Movimento dos Pequenos Agricultores
*AGF: Agência Gaúcha de Fomento
Fonte: SILVA, 2014, p. 87. (adaptado pelo autor)

Nova Esperança

30

São José dos Campos

Teodoro Sampaio

Fusquinha

35

Presidente Prudente

Itapeva

Fazenda Pirituba I

42*

Sorocaba

Total Previsto

Parceiros

CDHU, Prefeituras municipais, órgãos públicos destinados ao
atendimento da população rural, entre eles, INCRA e ITESP

Beneficiários

Assentamentos INCRA e ITESP;
Trabalhadores Rurais;
Pequenos proprietários rurais., com renda até dez salários
mínimos

Exigências do
programa

Condição mínima do lote: ter água e luz; não podem possuir
outro imóvel no estado e devem residir no assentamento há pelo
menos 2 anos

Figura 07
Projeto Padrao do Pró-Lar
Rural - CDHU.

Quadro 05
Assentamentos do Estado de São Paulo beneficiados pelo PSH Rural – Piloto.
São José dos Campos

Estado de São Paulo

Fonte: elaboração do autor

Dos 18 assentamentos selecionados pelo INCRA, com total contratado de
1.134 unidades habitacionais, 03 estão localizados no Estado de São Paulo,
conforme o Quadro 05.

Vinculado á CAIXA

2003

Valor disponibilizado Aproximadamente R$ 8.000,00

Beneficiários: até 20 anos, taxas anuais 1,15%, 3 anos carência.

Nº Unidades

Ano
Localização

Pagamento

Assentamento

Pró-Lar Rural

Norma

Contrapartida/Caução Doação de terreno, infraestrutura ou prestação de assistência técnica
(Parceiros)

Município

Programa

Fonte: (ALMEIDA, 2008). Dados
(CDHU, 2006)
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* Junto com a contratação das 42 unidades novas, foram contratadas 7 unidades para reforma e
ampliação, totalizando 49 unidades no assentamento.
Fonte: (ALMEIDA 2008, p. 49)

Uma das principais vantagens do programa era a possibilidade do regime
de mutirão para a construção das casas, a utilização de materiais não
convencionais e a possibilidade de discutir o projeto pelas famílias.

1.1.3. Programa Pró-Lar Rural – CDHU
O Governo do Estado de São Paulo, através da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), e em parceria com os
municípios, desenvolve em 2003, o programa Pró-Lar Rural. O objetivo
do programa é atender famílias de trabalhadores residentes na área rural,
ou que de forma geral estão ligados à atividade rural18, além de famílias
ocupantes de lotes em assentamentos rurais administrados pelo Instituto
de Terras do Estado de São Paulo (ITESP) e pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) (Quadro 06) (ALMEIDA, 2008, p. 50).
Com a política adotada, a CDHU não tem feito distinção entre a população
alvo dos seus programas, mantendo uma relação de igualdade entre o
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18. O programa do Estado
de São Paulo amplia o
conceito de trabalhador rural,
atendendo também aos
trabalhadores domésticos
de sítios de lazer, aos
trabalhadores da produção
agrícola, aos trabalhadores
ligados à administração
da agroindústria e aos
trabalhadores do comércio
e serviços presentes na área
rural, além dos tradicionais
trabalhadores volantes e
pequenos proprietários.

O modelo de regime de construção do programa, consiste na produção de
nova unidade em regime de autoconstrução assistida no próprio lote. Se
caracteriza por implementar uma planta padrão de 43,18 m2 (Figura 07) e
uma lista de materiais definida pela CDHU. Se percebe que a CDHU utiliza
a padronização do projeto como meio de agilizar o processo e liberação
de recursos. A elaboração do projeto, segundo a Companhia Estadual,
poderia tornar-se demorada, trabalhosa e, nas mãos do município, atrasar
os empreendimentos (ALMEIDA, 2008, p. 56).

1.1.4. Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR)
Na procura do desenvolvimento do campo, em meados da década de
1990, inicia-se no Brasil um conjunto de políticas públicas com enfoque,
principalmente, territorial, buscando integrar os diferentes setores e ações
que pudessem promover de forma articulada o desenvolvimento rural.
Estas iniciativas tiveram baixo impacto, ganhando força somente a partir
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Aquisição de Material de Construção - garantia caução, o que significa
que a EO deve aportar um valor como contrapartida ao financiamento.
Também é possível a contratação via modalidade Operações Parcerias,
na qual a contrapartida da EO pode ser dada em bens ou serviços, como
doação de terrenos, infraestrutura ou prestação de assistência técnica.
O regime de construção definido por esse programa é o mutirão ou a
autoconstrução com supervisionamento do canteiro de obras.

da década seguinte, em 2003, ano no qual há avanço em distintas políticas
sociais de forte impacto nos territórios rurais, como o Bolsa Família e a
política dos Territórios Rurais (que tem início com o PRONAF).
É no ano 2003 que o Governo Federal iniciou o Programa Nacional de
Habitação Rural (PNHR), que visava atender famílias com renda entre 1
e 3 salários mínimos exigindo contrapartida dos beneficiários. A meta
era de atender 6.300 pequenos agricultores e beneficiários do programa
de Reforma Agrária. Conforme o Quadro 08, no Programa Nacional de
Habitação Rural (PNHR), são incorporadas três modalidades (Quadro 07)
(ROVER; MUNARINI, 2010, p. 263):
a. O Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH) Rural,
com os agricultores com renda até R$ 465 mensais como público alvo e
como fonte de recursos do Banco Central do Brasil;
b. Carta de Crédito com Operações Coletivas – FGTS (CC-FGTS), para
agricultores com renda de até 1 salário mínimo (o subsídio é de R$
5.907) e de R$ 930 a R$ 1.500 como público alvo (o subsídio é de R$
3.000, sendo que o restante poderá ser financiado em até 96 meses), e
com recursos do FGTS; e,
c. Crédito Solidário - FDS (Fundo de Desenvolvimento Social), somado
no ano 2004 às modalidades de contratação do PNHR, por meio da
Resolução Nº 93, de 28 de abril de 2004, do Conselho Curador do
FDS. Este modelo está voltado para o atendimento de necessidades
habitacionais de famílias de baixa renda, organizados em cooperativas
ou associações com fins habitacionais.
O Programa CC-FGTS é reformulado em dezembro de 2004, através da
Resolução nº 460 (BRASIL, 2004) do Conselho Curador do FGTS, que definiu
novas condições para o Programa, o que possibilitou financiamentos ou
concessão de subsídios para as áreas de habitação popular no modelo de
operações coletivas, que visa atender pessoas físicas, organizadas de forma
coletiva, em parceria com uma Entidade Organizadora (EO). Segundo
Silva (2014, p. 90) para imóvel rural, é possível contratação na modalidade

Por outro lado, a modalidade Crédito Solidário – FDS é o primeiro projetado
exclusivamente à autogestão habitacional, por meio de cooperativas
e associações como Entidades Organizadoras (EO). As modalidades de
operação são para aquisição de imóvel novo, aquisição de terreno e
construção, construção, e reforma ou ampliação.
Segundo Rover e Munarini (2010, p. 264) “entre 2003 e 2006 foram
assinados mais de 17 mil contratos beneficiando as famílias agricultoras
do meio rural no Brasil, com mais de R$ 140 milhões” investidos, mas “mais
de 63% das famílias inscritas no PNHR não foram contempladas”, o que
nos mostra a magnitude da demanda e a importância desse programa de
habitação para famílias rurais de baixa renda.
19. A modalidade CC-FGTS
Operações Coletivas serviu
de base para organizar
a operacionalização do
Programa de Moradia Rural
(PMR), implantado em São
Paulo a partir de 2006.

1.2. Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)

Quadro 07
Modalidades de contratos PNHR 2003 a 2009
PSH

CC-FGTS Operações Coletivas

Crédito Solidário

financiado

Entre R$ 2.000 e
R$ 4.500 / família

R$ 2.093

R$ 6.000

R$ 10.000 (construção)
R$ 7.500 (reforma)

subsidiado

Não há

R$ 5.907

R$ 3.000

Não há

Público Alvo

Agricultores com renda
até R$ 465 mensais

Agricultores com
renda de até 1 SM

Agricultores renda
Agricultores com renda de
de R$ 930 a R$ 1.500 até 3 salários mínimos

Prazo de devolução

Varia conforme proposta
da entidade promotora,
até 72 meses

Não há prazo de
devolução

Até 96 meses

Até 240 meses

Fonte de Recursos

Banco Central do Brasil

FGTS

FGTS

FDS

Recurso

Fonte: ROVER; MUNARINI, 2010, p. 263. (adaptado pelo autor)
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Essa formatação do PNHR via PSH Rural, CC-FGTS Operações Coletivas19
e Crédito Solidário – FDS durou até 2009, quando através de diversos
decretos e portarias, apresentu mudanças significativas: além de ampliar
a faixa de subsídio, exigiam menos contrapartida das famílias mais
vulneráveis socioeconomicamente, mas excluía os beneficiários da
Reforma Agrária (SILVA, 2014, p. 92).

20. Segundo Santo Amore;
Shimbo; Rufino (2015, p.
15), O Minha Casa Minha
Vida foi concebido pelos
ministérios de “primeira
linha” – Casa Civil e Fazenda
– em diálogo com o setor
imobiliário e da construção
civil, e lançado (...) em março
de 2009, como uma forma
declarada de enfrentamento
da chamada crise dos
subprimes americanos
que recentemente tinha
provocado a quebra de
bancos e impactado a
economia financeira mundial.
21. O PMCMV e aprovado
pela Medida Provisória Nº
459 (25 de março de 2009),
e posteriormente convertida
em Lei pela Lei Nº 11.977 (7
de julho de 2009).

Em resposta à crise econômica mundial de 2008 e seus efeitos no país,
o governo federal20 lançou o Programa Habitacional Minha Casa Minha
Vida (PMCMV)21, segundo Ferreira (2012, p. 25), projetado como um
ambicioso programa para aquecer ainda mais o setor da construção civil,
potencialmente capaz de dinamizar a economia nacional face à ameaça da
crise. Assim, o PMCMV, não poderia se considerar apenas um programa de
provisão de moradias, pois fica evidente seu caráter econômico, de grande
importância para o setor privado, que passa a ser o principal agente
promotor da política habitacional.
Como meta inicial o programa comportou a construção de um milhão de
casas (urbanas e rurais) para famílias com renda de até 10 salários mínimos,
meta distribuída em três faixas de renda. Para famílias da Faixa I, com renda
de até 3 salários mínimos, a meta era construir 400 mil unidades, através
do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), do PMCMV–Entidades,
do Programa de Habitação Rural (PNHR) e do Programa Oferta Pública
de Recursos. Para a Faixa II, famílias com renda bruta de até 06 salários
mínimos, a meta era construir 400 mil unidades, por intermédio do
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Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) e do Programa Nacional
de Habitação Rural (PNHR). E para a Faixa de renda III, o programa visa
atender famílias com renda bruta de até 10 salários mínimos, com a meta
de construir 200 mil unidades habitacionais. Em sua segunda fase, com
mais de dois milhões de moradias até 2014. Esta segunda fase, além de
aumentar a quantidade de habitações, inclui uma revisão das metas de
cada faixa de renda, 60% na Faixa I, comparado com 40% da primeira fase
(Quadro 08). Também é feita a revisão das especificações mínimas como,
ampliação dos ambientes, a acessibilidade e acabamentos, entre outras.
Finalmente, um aspecto positivo do programa é a quantidade de
recursos financeiros destinados ao atendimento das famílias mais pobres,
recursos convertidos em subsídios para faixa 1 e 2. Porém, o PMCMV tem
recebido diversas críticas22, principalmente, com respeito à qualidade dos
projetos (em suas diferentes escalas); à segregação sócio espacial dos
empreendimentos; especulação imobiliária; e como o MCMV está longe
de ser uma política de caráter público e mais de mercado, situação, que
envolve uma trama complexa de interesses, acarretando uma série de
conflitos de grande impacto para a sociedade brasileira.
Quadro 08
Metas quantitativas por fases, faixas de renda e modalidades
Fase

Faixa

Modalidade

Fase 1

Faixa 1

FAR
F
D
(Entidades)
Rural (PNHR)

%

s/ esp.
40%

Faixa 2

FGTS

400.000

40%

Faixa 3

FGTS

200.000

20%

1.000.000

100%

860.000

43%

FAR
F
D
(Entidades)

S 60.000

3%

Rural (PNHR)

60.000

3%

Oferta pública

220.000

11%

Faixa 1 — total

1.200.000

60%

Faixa 2

FGTS

600.000

30%

Faixa 3

FGTS

200.000

10%

2.000.000

100%

Fase 2 — totais

Investimento

3%

400.000

Faixa 1

22. Este tema é tratado
no recente estudo Minha
casa... e a cidade? avaliação
do programa minha casa
minha vida em seis estados
brasileiros / organização Caio
Santo Amore, Lúcia Zanin
Shimbo, Maria Beatriz Cruz
Rufino. - 1. ed. - Rio de Janeiro
: Letra Capital, 2015.

não especificada
S 30.000

Faixa 1 — total

Fase 1 — totais
Fase 2

Unidades Hab.

de habitações rurais”, para os agricultores familiares e trabalhadores
rurais, por intermédio de operações de repasse de recursos do OGU ou de
financiamento habitacional com recursos do FGTS (SILVA, 2014, p. 93).

28 bilhões de reais

125 bilhões de reais

Fonte: Santo Amore; Shimbo; Rufino (2015, p. 22), dados da página da internet do Ministério das
Cidades e em Cunha (2014).

1.3. PMCMV no campo brasileiro
O Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), com as modalidades PSH
Rural, CC-FGTS Operações Coletivas e Crédito Solidário (FDS), durou até
2009, quando, através da Lei Nº 11.977, de 07 de julho de 200923, passou
a integrar como subprograma (junto com o PNHU e PHPE) o Programa
Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). A Lei do PMCMV designa que o PNHR
tem por finalidade “criar mecanismos de incentivo à produção ou reforma
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23. Lei modificada mais
tarde pela MP Nº 510/2010,
convertida na Lei Nº 12.424,
de 16 de junho de 2011.

Os beneficiários do Programa são agricultores familiares e trabalhadores
rurais, definido no caput, nos seus incisos e no § 2º do art. 3º da
Lei Nº 11.326, de 24 de julho de 2006, composto pelos seguintes
grupos: silvicultores, que cultivem florestas nativas ou exóticas e que
promovam o manejo sustentável daqueles ambientes; aqüicultores, que
explorem reservatórios hídricos; extrativistas, que exerçam essa atividade
artesanalmente no meio rural; pescadores, que exerçam a atividade
pesqueira artesanalmente; povos indígenas; integrantes de comunidades
de quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais (BRASIL,
2006).
Os beneficiários são divididos em três grupos (Quadro 09), com Renda
Bruta Anual Familiar de até R$ 60.000,00, sendo o Grupo 1 correspondente
à menor faixa, abrangendo famílias com renda de até R$ 15.000,00,
comprovados por meio da Declaração de Aptidão ao PRONAF, atendidas
com subsídio integral, oriundo do Orçamento Geral da União. Estes
beneficiários devem ser organizados de forma coletiva por EO de caráter
público ou privado, em grupos de no mínimo quatro e no máximo
cinquenta participantes.
Os recursos para produção da unidade habitacional são concedidos
para aquisição do material de construção e o pagamento dos serviços
de mão-de-obra destinados à produção das unidades habitacionais (nas
modalidades de construção, conclusão, reforma, ampliação das unidades)
por intermédio de recursos do Orçamento Geral da União - OGU - ou de
financiamento habitacional com recursos do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS). Estes recursos são repassados diretamente às pessoas
físicas, organizadas sob a forma coletiva, por Entidades organizadoras
(EOs).
A novidade desse novo formato do PNHR é a obrigatoriedade de
acompanhamento da execução das obras por representantes dos
beneficiários nas contratações dos grupos 1 e 2. Assim, o programa
estabelece a criação de uma Comissão de Representantes (CRE) formada
por no mínimo três integrantes, que devem ser eleitos em assembleia,
registrada em ata, sendo dois eleitos dentre os beneficiários participantes
do projeto e um representante indicado pela EO. Cabe à CRE a gestão dos
recursos financeiros, a prestação de contas aos demais beneficiários, e a
coordenação do conjunto da obra (SILVA, 2014, p. 96).
Outra inovação importante do PMCMV Rural trata do trabalho social (TS),
que é de responsabilidade da EO, sob a responsabilidade de profissional
graduado nas áreas de Ciências Humanas - Pedagogia, Sociologia, Serviço
social ou Psicologia - que possua experiência comprovada em trabalhos
com comunidades ou grupos sociais. O trabalho social (TS), deve ser

53

Quadro 09
PNHR ou PMCMV Rural: Grupos de contratações, valores, prazos.
Grupo G1

Grupo G2

Grupo G3

Enquadramento
Renda Familiar Anual
(bruta máxima)

Entre R$ 15.000,01 a R$
30.000,00

Até R$ 15.000,00

R$ 30.000,01 a R$ 60.000,00

Custo edificação ou reforma
Região

NE, SE, CO e S

NORTE

Todas as regiões

Todas as regiões

Construção

R$ 28.500,00

R$ 30.500,00

Reforma

R$ 17.200,00

R$ 18.400,00

Mín. R$ 6.000,00 e Máximo
R$ 30.000,00

Mín. R$ 20.000,00 e Máximo
R$ 60.000,00

Subsídios e Financiamentos
Construção

Até R$ 25.000

Conclusão/
reforma/
ampliação

Até R$ 15.000

Recursos
destinados
à EO

R$ 600,00 Assistência Técnica + R$ R$ 600,00 Assist. Técnica + R$
400,00 Trabalho Social
400,00 Trabalho Social

Não há

Propostas

Via EO

Via EO

Via EO ou individual

Contrapartida do
beneficiário

4% do valor do subsidio, sem taxa
e sem atualização monetária,
carência 1 ano

Anual ou Semestral Calculada sobre os valores e encargos do
financiamento

Prestações e Taxas

Quatro (4) parcelas anuais, sem
taxa de juros

Anuais ou semestr. 5% aa +
TR

Prazo de amortização

4 anos

Mínimo de 60 meses (5 anos) e máximo de 120 meses (10
anos)

Subsidio

R$ 7.610,00 do FGTS
para assistência técnica
e equilíbrio econômico
financeiro

Não há

Anuais ou semestrais 6% a
7,16% aa + TR

Fonte de Recursos
OGU

FGTS e OGU

Fonte: SILVA, 2014, p. 96. (modificado pelo autor)

executado em três etapas: até 03 meses na etapa pré-obras; até 12 meses
na etapa execução de obras e até 03 meses na etapa pós-ocupação.
Para tanto são destinados às EO R$ 400,00 por contrato dos grupos 1 e 2
(recursos OGU). Para os beneficiários do Grupo 3 é dispensada a execução
dessas atividades de trabalho social. A grande inovação aqui é o trabalho
social executado nas etapas pré e pós-ocupação.
A Assistência Técnica deverá ser prestada pela EO, por intermédio do
responsável técnico das obras. Atualmente, o valor destinado a esse serviço
em todas as regiões do país é de R$ 600,00 por unidade. Relembrando
que em dezembro de 2008 é iniciada a Lei no 11.888, que permite que
famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, tenham direito,
gratuitamente, a serviços de projeto arquitetônico, acompanhamento e
execução, sob a responsabilidade de profissionais, que tenham atribuições
para edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária da
habitação.
Deverá ser adotado um único regime construtivo para o grupo de
beneficiários contratado. Assim, pode-se optar por mutirão assistido,
regime em que os beneficiários produzem conjuntamente as unidades
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FGTS

habitacionais, com o auxílio de assistência técnica especializada
(arquiteto, engenheiro, mestre de obras, pedreiro, e outros profissionais);
autoconstrução assistida, onde o beneficiário, titular do contrato,
produz sua unidade habitacional com o auxílio de assistência técnica
especializada; administração direta, regime de construção em que a
Entidade Organizadora (EO), é o responsável pela execução das obras,
empregando mão-de-obra do seus de funcionários; ou, empreitada global,
em que uma construtora é contratada para a execução das obras. Em
todos os regimes a Comissão de Representantes (CRE) é a encarregada da
fiscalização da execução e gestão os recursos financeiros.

1.3.1. Inclusão dos beneficiários do Programa Nacional de Reforma
Agrária – PNRA
Após algumas reformulações no PMCMV, por meio da Portaria
Interministerial Nº 78, de 13 de fevereiro de 2013, os agricultores
familiares beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA)
são incluídos entre os possíveis beneficiários do Programa Nacional de
Habitação Rural (PNHR), integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida
(PMCMV). A solução de moradias nessas comunidades, que antes era
responsabilidade do INCRA e do Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA), passou para o Ministério das Cidades. Assim, as famílias com renda
anual de até R$ 15.000,00 o programa disponibiliza os seguintes valores de
subsídios conforme o Quadro 10.
Quadro 10
Subsídios do PNHR/PMCMV oferecidos às famílias beneficiadas pela reforma agrária.
Valores dos subsídios oferecidos pelo PNHR
Modalidade do Subsídio
Construção
Reforma/Ampliação
Assistência
Trabalho Social

Regiões

Região

Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul

Norte

R$ 28.500,00

R$ 30.500,00

R$ 17.200,00

R$ 18.400,00

Técnica R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

Fonte: Cartilha do PNHR, Ministério das Cidades, 2013.

Segundo o Ministério das Cidades (2013), uma vez organizadas por EOs
públicas (prefeituras, governos estaduais e do distrito federal, e respectivas
companhias de habitação, quando houver) ou privadas (organizações
sem fins lucrativos, sindicatos, associações, condomínios e cooperativas),
em grupos de no mínimo 4 e no máximo 50 famílias, estas famílias
beneficiadas, devem propor os projetos técnicos e do trabalho social,
por meio de responsáveis técnicos; também durante a execução das
operações do PNHR, devem apresentar ao agente financeiro os relatórios
de arquitetura, engenharia e os produtos do trabalho social, de acordo
com as regras do programa e o plano de trabalho aprovado; e, finalmente,
atestar a conclusão do empreendimento.
Conforme o Quadro 11, os beneficiários reveem a quantia de R$
1.000,00 por unidade habitacional, que poderia ser destinada para que
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equipes de assessoria elaborassem os projetos técnicos e realizassem o
acompanhamento das obras. Não obstante, a CEF só libera esse recurso
após a aprovação dos projetos, inviabilizando a elaboração de projetos
habitacionais adequados às necessidades dos assentados, incentivando
assim a reprodução de um mesmo modelo de habitação social urbana nos
assentamentos rurais.
Segundo o INCRA24, no Brasil existem, atualmente, em torno de 956.921
famílias assentadas, e só no estado de São Paulo são, 268 assentamentos,
abrangendo um universo de 17.019 famílias (em uma área total de
344.028,58 ha). A meta física de construção de moradias do PNRA
para o período 2013 – 2014 seria de 70.000 unidades no país e a sua
distribuição regional ser de acordo com a prioridade de atendimento aos
assentamentos, estabelecida pelo INCRA. De acordo com o manual do
PNHR/PMCMV, são analisados os primeiros assentamentos que já contam
com estradas de acesso, abastecimento de água e de energia e solução
de esgotamento sanitário com previsão de conclusão até a entrega das
unidades habitacionais do PNHR, construídas ou reformadas. O quadro
11 mostra os assentamentos do estado de SP em processo de análise (877
unidades habitacionais), e contratados (233 unidades habitacionais) até o
ano 2015.

PROJETOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS PNHR/PMCMV CONTRATADOS - SP

24. Disponível em: <http://
painel.incra.gov.br/sistemas/
index.php>. Acesso Abril de
2015.

Quadro 11
Projetos de habitação PNHR/PMCMV em análise e contratados - assentamentos rurais SP
PROJETOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS PNHR/PMCMV EM ANÁLISE - SP
Quantidade UH Município

Tipo Intervenção

Nome do Empreendimento

48

Paranapanema

Construção

ASS. PNCF G1 CONSTRUÇÃO: Rio Bonito

29

Apiaí

Reforma

ASS. INCRA G1 REFORMA 1: Prof. Luis David de Macedo

9

Apiaí

Construção

ASS. INCRA G1 CONSTRUÇÃO Prof Luis David de Macedo

34

Apiaí

Reforma

ASS. INCRA G1 REFORMA 2 Prof Luis David de Macedo

115

São Simão

Construção

ASS. INCRA GI CONSTRUÇÃO: Projeto Mário Covas

37

Ribeirão Preto

Reforma

ASS. INCRA GI REFORMA: Mãos da Terra

65

Ribeirão Preto

Reforma

ASS. INCRA GI REFORMA: Mario Lago

34

Ribeirão Preto

Reforma

ASS. INCRA GI REFORMA: PDS-Barra

23

Ribeirão Preto

Reforma

ASS. INCRA GI REFORMA: Incra PDS Barra

13

Orlândia

Construção

ASS. INCRA GI CONSTRUÇÃO: Incra Maria Segura

44

Restinga

Construção

ASS. INCRA GI CONSTRUÇÃO/REFORMA: ITESP Boa Sorte

20

Suzanapolis

Construção

ASSENTAMENTO UNIAO DA VITORIA GRUPO - 1

16

Suzanapolis

Construção

ASSENTAMENTO UNIAO DA VITORIA GRUPO - 2

17

Jose Bonifácio

Construção

ASS. INCRA GI CONSTRUÇÃO: PA. Augusto Boal

20

M. do Paranapanema

Construção

ASS. INCRA GI CONSTRUÇÃO: ECO Ribeirão Bonito G.A

19

M. do Paranapanema

Reforma

ASS. INCRA GI REFORMA/AMPL: APNQMP/PA. D. Carmem

11

M. do Paranapanema

Construção

ASS. INCRA GI REFORMA/AMPL: APNQMP/PA. D. Carmem

13

M. do Paranapanema

Construção

ASS. INCRA GI CONSTRUÇÃO: APNQMP/PA D. Carmem G

34

Araçatuba

Reforma

ASS. INCRA GI REFORMA: COOPNAFER G.E. - PA Araca

46

Araçatuba

Reforma

INCRA GI REFORMA: COOPNAFER G.C.- PA. Chico Mendes

45

Araçatuba

Reforma

INCRA GI REFORMA: COOPNAFER G.D. - PA. Hugo Silveira

31

Biritiba-Mirim

Reforma

ASS. INCRA GI REFORMA: Ass. Sitio Casa Grande

4

Biritiba-Mirim

Construção

ASS. INCRAG1 CONSTRUÇÃO: Ass. Sitio Casa Grande
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Quantidade UH Município

Tipo Intervenção

Nome do Empreendimento

6

M. do Paranapanema

Reforma/Amplia.

ASS. INCRA GI REFORMA E AMPL - APNCMP: D Carmem G.A

10

M. do Paranapanema

Construção

ASS. INCRA GI CONSTRUCAO-APNCMP: D Carmem G.B.

17

Mirandópolis

Construção

ASS. INCRA GI CONSTR-COOPMAPAAI: Florestan Fernandes

11

Mirandópolis

Construção

INCRA GI CONSTRUCAO - ACRASHS G.D.: Florestan Fernandes

27

Teodoro Sampaio

Construção

ASS. INCRA GI:CONSTRUCAO: Dona Carmem G.A.

7

Mirandópolis

Construção

INCRA GI:CONSTRUCAO - ACRASHS G.B.: Florestan Fernandes

8

Mirandópolis

Construção

INCRA GI:CONSTRUCAO - ACRASHS G.C.: Florestan Fernandes

10

Mirandópolis

Construção

INCRA GI:CONSTRUCAO - ACRASHS G.E.: Florestan Fernandes

8

Mirandópolis

Construção

INCRA GI:CONSTRUCAO - ACRASHS G.F.: Florestan Fernandes

26

Pacaembu

Construção

ASS. PNRA/INCRA/PNCF GI: CONSTRUCAO: Boa Esperança I

103

Mirandópolis

Construção

ASS. INCRA GI:CONSTRUCAO: Morar Descente na Roça G.A.

Fonte: GEHAR / CEF

25. Decreto Nº 7.499, de 16 de
junho de 2011, no Art. 16.

Com objetivo de garantir a qualidade na produção de habitação rural, o
PNHR/PMCMV estabelece25 como responsável o Ministério das Cidades,
o qual regulamenta as diretrizes e condições gerais de operação, gestão,
acompanhamento, controle e avaliação do Programa Nacional de
Habitação Rural (PNHR). Assim, a Portaria Nº 194, de 30 de abril de 2013,
do (MINCIDADES, 2013), estabelece várias diretrizes, destacando no art. 2:
“II - os projetos arquitetônicos deverão apresentar compatibilidade com as
características regionais, locais, climáticas e culturais da localidade, e ainda
prever a ampliação futura da unidade habitacional.” Além disso, nesta
Portaria se estabelece na parte VII - do projeto do trabalho social e do seu
desenvolvimento, que:
“14. Os Projetos de Trabalho Social em empreendimentos voltados
ao atendimento de comunidades quilombolas, pescadores
artesanais, ribeirinhos, indígenas e demais comunidades tradicionais
deverão considerar as peculiaridades de cada contexto, respeitando
as tradições, costumes e valores locais que expressem a diversidade
cultural existente e assegurando a interlocução com os agentes
encarregados das políticas públicas voltadas para esses segmentos
populacionais [...]” (MINCIDADES, 2013).

Especificamente na construção das unidades habitacionais, no Manual
do PNHR do PMCMV (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013), orientam-se de
forma “básica” questões como regimes construtivos (mutirão assistido,
autoconstrução assistida, administração direta e empreitada global);
o trabalho social (que fica de responsabilidade da EO); e a assistência
técnica para obras, na qual cabe ressaltar as especificações mínimas
para os projetos (MCIDADES, 2012), que define entre outras coisas, as
dimensões dos espaços; as características gerais (por exemplo, materiais,
revestimentos e cobertura); instalações elétricas e telefônicas; e deixando
como observação final, a compatibilidade que deverão apresentar os
projetos arquitetônicos com as características regionais, locais, climáticas
e culturais da localidade / comunidade. Este último ponto é apresentado
como uma observação, sem estabelecer diretrizes ou orientações claras
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sobre a forma de alcançar este objetivo, ficando assim a cargo dos
empreendedores à vontade ou não de inserir estes conceitos nos projetos
habitacionais.

1.4. Considerações prévias
Conforme o apresentado até este momento no capítulo 1, fica claro que
uma política de habitação rural não pode ser pensada isoladamente, pelo
contrario, deve estar associada a uma política de desenvolvimento rural,
podendo-se conjugar com as atuais políticas fundiárias, de produção
agrícola, de geração de trabalho e renda, sociais, etc. Contudo, sem
desconhecer o forte vinculo com as áreas urbanas, sejam estas grandes
cidades ou pequenos municípios, pois conforme observado o mundo rural
compreende uma serie de atividades de tipo comercial, institucional e lazer
que o ligam com a cidade. Este ponto é relevante, pois, todas as políticas
nas áreas urbanas que incluam processos de expansão e desenvolvimento
afetam positiva ou negativamente as áreas rurais e sua população,
principalmente, se consideramos o uso constante dos assentados da
infraestrutura de serviços concentrada na cidade, como sistema de saúde,
educação, transporte, previdência social, comunicações, etc.

2

Habitação rural adequada e
parâmetros de avaliação

Embora o objetivo deste trabalho não fosse uma análise das políticas de
habitação no meio rural, este breve olhar sobre a promoção publica no
campo brasileiro contribuo para a reflexão sobre o alcance e as limitações
da atual política pública. Por um lado, respeito dos avanços apresentados
por esta nova formatação do Programa Nacional de Habitação Rural
(PNHR), observa-se uma novidade, acerca da criação de uma comissão de
representantes (CRE) conformada por beneficiários e a EO com a finalidade
de acompanhar a execução das obras, bem como a obrigatoriedade do
trabalho social, não só na etapa de conclusão das obras, também no
processo de apropriação das habitações construídas pelos beneficiários
finais. Este aspecto é essencial para alcançar melhores níveis de qualidade,
principalmente, nos assentamentos rurais onde este tipo de processos de
organização e acompanhamento se fazem necessários.
Por outro lado, apesar da tentativa de executar políticas públicas mais
consequentes e pelos esforços para definir programas subsidiados
e eficazes para a construção de habitações rurais. Em termos de
desenvolvimento territorial, segundo Silva (2014), ainda falta a articulação
do programa habitacional à integração rural-urbana, para que as áreas
rurais deixem de ser tratadas como estoque de área a ser urbanizada,
preservando e incentivando suas características sócio-territoriais. E por fim,
vale a pena mencionar que a questão do contexto e do reconhecimento da
diversidade do país requere maior atenção, partindo do pressuposto de
que um programa de habitação rural não pode padronizar seus projetos,
perante a enorme quantidade de costumes, padrões culturais, que variam
conforme a região.
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Casa da sede do Assentamento Florestan Fernandes
Foto: Angel Castañeda Rodriguez, julho de 2015

CAPÍTULO 2 – Habitação rural adequada e
parâmetros de avaliação
No Brasil, a moradia do homem simples do campo não teve muito
destaque, na literatura cientifica, a maior parte dos estudos neste campo
estiveram focados no modo de vida no campo no âmbito da sociologia,
antropologia e demais áreas relacionadas com as ciências humanas e
Sociais. Na maioria destes estudos tem priorizado a casa-grande das
grandes fazendas de gado, café e engenhos de açúcar. Segundo Almeida
(2008, p. 38), isso se deu porque a casa-grande expressa com maior nitidez
às características arquitetônicas marcadas pelo tempo de suas edificações,
a dinâmica da estratificação social da economia dominante e a memória
da cultura herdada dos tempos coloniais. De outro lado, as casas dos
trabalhadores, que sempre estiveram afastadas da “Casa-grande”, não
mereceram tanta atenção aos estudos arquitetônicos, situação que na
indústria da construção, não é muito diferente, segundo o mesmo autor,
pois a ausência de informações consistentes sobre a diversidade regional
da habitação rural impede uma visão de conjunto da habitação rural em
todo o território brasileiro.
Na atualidade, num contexto no qual a maioria dos grupos de pesquisa
das universidades públicas têm perdido interesse no estudo da habitação
no meio rural, e mesmo, com pouco incentivo pelas linhas de fomento à
pesquisa, o Grupo de Pesquisa em Habitação e Sustentabilidade (HABIS
– IAU/USP)26, e o Grupo de Estudos em Reforma Agrária e Habitat (GERAH
– DARQ/UFRN)27, destacam-se justamente pelo trabalho de pesquisa e
intervenção no campo da habitação social em assentamentos rurais, seja
esta produzida pelo estado ou pelo próprio trabalhador rural, segundo
Tavares, (2011, p. 19) a partir de uma metodologia que procura promover
a produção conjunta de conhecimentos (saber técnico e saber popular),
26. O grupo HABIS do IAU/USP São Carlos, iniciou suas atividades, em 1993, no estudo
de construções sustentáveis, principalmente, em madeira. Mas, foi em 2002 que iniciou
sua experiência em assentamentos rurais, com o Projeto Inova rural (Itapeva/SP), no
assentamento Pirituba II. Neste projeto foram construídas 42 unidades habitacionais, com a
participação das famílias nas etapas de projeto e construção. Nesta mesma linha, em 2006,
o Grupo HABIS assumiu a coordenação de um projeto habitacional em assentamentos
rurais, o Sepé Tiaraju (Serra Azul/SP), onde foram construídas 77 unidades habitacionais,
com recursos do convênio CAIXA e INCRA, com a inclusão dos assentados na construção
e gestão da obra. Atualmente, o grupo desenvolve outros projetos nas áreas rurais, além,
da organização do III Colóquio Habitat e Cidadania – Habitar no campo, nas águas e nas
florestas, cuja finalidade é a promoção de debates e reflexões acerca da atual dinâmica das
políticas de habitação, sob o enfoque da qualidade na construção de moradias rurais no
Brasil.
27. O grupo GERAH, da UFRGN, vem desenvolvendo estudos sobre o parcelamento do
solo e habitação nos projetos de reforma agrária através da metodologia participante,
exercendo atividades de pesquisa e extensão voltadas para a habitação de interesse
social nas áreas rurais. Algumas de suas bases metodológicas são a busca pelo trabalho
participativo, a autogestão e o trabalho coletivo em mutirão. A primeira experiência
de implantação da metodologia do GERAH, quanto ao acompanhamento do processo
construtivo, foi a construção do Assentamento Maria da Paz. O processo de construção foi
resultado da parceria entre a UFRN, o MST e o INCRA, com o objetivo tornar essa experiência
numa referência para outras áreas em assentamentos rurais no Estado.
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(...) buscam ganhos sociais que estão para além da construção da casa,
interessados em promover o desenvolvimento social de comunidades
através da organização coletiva.

está inserida, sendo considerada uma das fontes que contribuem para a
definição da identidade do indivíduo e da família.
Já no meio rural, esta característica se evidencia claramente, pois a
vida rural é marcada pela regularidade das práticas regidas pelos ciclos
da natureza e pelas tradições que os perpassam, e se apoia na relação
dos moradores com a terra e nas relações sociais que dela se originam
(LUDWIG, 2006 apud CARVALHO, 2015, p. 6). Desta forma, a habitação rural
normalmente, expõe as seguintes características fundamentais:
a. segundo Silva (2014, p. 13), enquanto no urbano os locais de trabalho
e de moradia quase sempre se constituem em espaços físicos distintos,
no mundo rural esses espaços se constituem em uma unidade física e
espacial única - o lote ou o sítio -, onde diversas escalas de trabalho,
lazer e de interação comunitária e social acontecem. Neste âmbito,
Costa; Mesquita, (1978, p. 9), complementam que enquanto a casa
urbana se limita à função residencial, a habitação rural também
abrange outras funções, como a de armazenagem e até mesmo a
de beneficiamento da produção. Para os pequenos agricultores dos
assentamentos rurais, a casa é um elemento indispensável de seu
trabalho, pois está fortemente vinculada à terra, na qual se desenvolve
sua família;

Deste modo, na procura do reconhecimento que merece o estudo da
habitação do trabalhador rural, este capítulo enfoca, por um lado, a
caracterização dos elementos que distinguem a habitação do trabalhador
rural brasileiro (principalmente, na região sudeste). Estas particularidades,
definidas a partir de referências bibliográficas permitem especificar quais
aspectos serão abordados na avaliação de qualidade dos estudos de
caso. Por outro lado, expresso no item 2.2, são delimitados os elementos
do método de análise a serem utilizados como parâmetros de qualidade
na avaliação dos estudos de caso. Estes parâmetros de qualidade foram
sistematizados nas etapas de desenho/projeto e produção, que, por
sua vez, foram agrupados em princípios/categorias de análise como a
habitabilidade, funcionalidade, flexibilidade, acessibilidade, entre outros.

2.1. Considerações sobre a casa rural brasileira
De acordo com Lefebvre (1978), o habitat é o espaço que o indivíduo
habita, sem restrições de um espaço físico construído. Assim, mais que
uma ordenação espacial, se constitui como uma entidade complexa tanto
no âmbito teórico e conceitual, como no campo prático em que, segundo
Villa; Ornstein (2013, p. 15), extrapola o objeto edificado, expandindo-se ao
entorno imediato da moradia, revestindo-se de características subjetivas
inerentes à relação que estabelece entre o(s) morador(es) e o ambiente
socio físico que o(s) recebe. Este conceito pode ser entendido a partir
das conclusões da Conferência de Habitat I (realizada em Vancouver em
1976), onde o enfoque geral da habitação passou a ser compreendido
como: “Não somente uma unidade que habita uma família, mas como
um sistema integral que compreende também o terreno, a infraestrutura
para urbanização e serviços e o equipamento social e comunitário, dentro
de um contexto cultural, sócioeconômico, político e físico-ambiental.”
(HABITAT I, 1976).
Conforme exposto, e como base para o entendimento da moradia no
meio rural, pode-se dizer que a habitação deve ser concebida em relação
à área na qual está inserida. Assim, como expõe Peres (2003, p. 5), há que
levar em conta que a habitação reflete o modo de vida da população – em
sua implantação, forma, materiais, distribuição de ambientes, construção
do espaço periférico – uma vez que esses aspectos exercem influência
direta sobre a composição da família, o tipo de trabalho, a organização
comunitária, a cultura construtiva e as condições do meio ambiente.
Por outro lado, a habitação, como objeto de estudo, deve ser
compreendida como uma entidade que, segundo Villa; Ornstein (2013, p.
15), conecta pessoas (indivíduos e gerações), tempos (passado e futuro
dos ocupantes) e vários elementos do contexto socioambiental em que
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b. a moradia é um elemento de fixação do homem à terra, sobretudo
quando ele contribui com seu próprio esforço e responsabilidade para
sua construção (PERES, 2003, p. 197). Nos assentamentos rurais esta
característica se torna mais marcante, pois nestes espaços a casa é a
marca concreta da ocupação permanente da terra pelo trabalhador
rural;
c.

28. Em estudos, feitos em
meados do século passado,
são definidas duas formas de
organização da população
rural: por dispersão e por
concentração, as quais se
podem desenvolver de forma
espontânea ou planejada
(PERES, 2003, p. 6).

a habitação no meio rural se diferencia da cidade, pois é concebida
e materializada num meio ambiente com predomínio da paisagem
natural sobre a paisagem construída. Sobre sua forma de organização
no território, Carvalho (2015, p. 6), destaca que, em grande parte do
território brasileiro, nos municípios com pequenos núcleos urbanos
e grandes áreas rurais, ainda persiste o tipo de ocupação rarefeita,
próprio do espaço rural herdado das nossas raízes coloniais. Neste
aspecto, Peres (2003, p. 89), destaca que, a partir dos tipos de
organizações rurais historicamente existentes no Brasil28, hoje, podemse encontrar novos modelos de agrupação rural como: as vilas rurais e
os assentamentos;

d. particularmente, a moradia produzida pelo próprio trabalhador rural,
se adapta ao meio geográfico em que o homem vive, segundo Costa;
Mesquita (1978, p. 9), ao construir a habitação, ele lhe imprime o
próprio padrão econômico e sua condição sóciocultural, utilizando,
geralmente, o material fornecido pela natureza que o cerca, de acordo
com as técnicas que ele domina.
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Assim, de acordo com o dito anteriormente, pode-se definir a habitação
rural como um “fenômeno sócio espacial” que involucra outros elementos
de ordem biológica, histórica, cultural, econômica, ideológica e política
(TENA, 1999). Tradicionalmente, a moradia é o resultado do caráter
criador do trabalho humano, que tendo em conta as condições reais,
produz objetos e fenômenos que antes não existiam na natureza, a qual
é feita com os recursos existentes e com conhecimentos, geralmente, não
formais, razão pela qual a habitação rural é um reflexo da realidade e das
características próprias de uma comunidade específica. Por tal razão, é
preciso compreender suas expressões socioculturais como: a identidade,
o arranjo, o patrimônio, a organização e integração familiar, os processos
míticos e religiosos, a colaboração comunitária e sua relação com a política
e o território (MENDES, 2002 apud PERES, 2003).

média e alta (Figura 08), as quais rejeitaram os elementos da arquitetura
vernacular locais (sobretudo por questão de distinção social), adotando,
por vezes, algum repertório modernista ou modismos das correntes
contemporâneas, apesar do desconforto que causava a seus próprios
usuários. (ARAÚJO, DINIZ, 2008).
Figura 08
Casa rural destinada à classe
com maior poder de renda
(casa do proprietário da usina
Cruangi)
Fonte: Costa; Mesquita (1978, p.
16); foto: Lucio de castro Soares,
1958

2.1.1. Composição da habitação no meio rural
Historicamente, a habitação rural brasileira possui características
morfológicas da tradição arquitetônica portuguesa. Contudo, por ser
um país de uma ampla variedade de condições geográficas, costumes e
culturas, ao longo de sua história, desenvolveu uma arquitetura residencial
com diferentes características. Sobre este aspecto, Rapoport (1972)
considera que as principais explicações sobre as forças que criam a forma
da habitação estão relacionadas a aspectos físicos (como o clima e a
necessidade de proteção, os materiais e a tecnologia, e o lugar) e aspectos
sociais (relativos à economia, defesa e religião). O mesmo autor apresenta
a moradia como um fenômeno que representa muito mais que um abrigo,
no qual cada elemento que lhe da forma é consequência de uma série de
fatores socioculturais e ela pode ser modificada segundo condicionantes
climáticas, métodos construtivos, materiais disponíveis e tecnologias:
As soluções ou adaptações não têm lugar simplesmente por que
são possíveis. O marco físico oferece as possibilidades entre as
quais são feitas escolhas, através das tradições e costumes de uma
cultura. Ainda quando as possibilidades físicas são numerosas, as
escolhas reais podem estar seriamente limitadas pela matriz cultural;
esta limitação pode ser o aspecto mais típico das habitações e
assentamentos de uma cultura. (RAPOPORT, 1972, p.66, tradução
nossa).

Neste sentido, Peres (2003, p. 94), afirma que não é possível definir um
único padrão de habitação rural no país, mas sim características e partidos
arquitetônicos comuns ou antagônicos que vão sendo apropriados
conforme cada realidade. Geralmente, podem-se identificar duas grandes
categorias de arquitetura residencial nas áreas rurais, as quais estão
diferenciadas por sua estratificação social. A primeira, com uma linguagem
própria, apresenta soluções arquitetônicas mais simples, empregadas
para atenuar os efeitos do rigor climático, como paredes de pau-a-pique
(Figura 09). E por outro lado, projetos de residências destinadas às classes
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Figura 09
Casa de sopapo com calha
lateral para recolher água da
chuva (Maxaranguape, RN)
Fonte: Costa; Mesquita (1978, p.
32); foto: Orlando Valverde, 1961

Esse tipo de moradias simples é definido por Rapoport (1972) como
vernácula e se caracteriza por: ausência de pretensões teóricas ou estéticas;
considerar o lugar de implantação e o microclima; o respeito ao contexto e
em consequência, ao ambiente total, natural ou “artificial” (fabricado pelo
homem); e trabalhar dentro de um padrão com variações dentro de uma
ordem dada. O modelo vernáculo é definido pela colaboração das pessoas,
ao longo de muitas gerações, tanto aqueles que constroem como dos que
utilizam os edifícios, chegando assim ao que se identifica como tradicional:
“A tradição tem a força de uma lei respeitada por todos com o
consenso coletivo. Deste modo, se aceita e obedece porque o
respeito à tradição dá lugar a um controle coletivo disciplinador. Este
enfoque funciona porque há uma imagem da vida compartilhada
por todos, uma hierarquia aceita e, em consequência, um padrão de
assentamento aceito. Esta imagem compartilhada e aceita funciona
sempre que a tradição esteja viva; se a tradição morre, muda o
panorama” (RAPOPORT, 1972, p.16, tradução nossa).
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Uma particularidade das casas rurais é a relação que se tem com seu
entorno, ela, normalmente, se constitui no centro do conjunto destinado
à exploração rural, porém, os outros elementos, constituem também
importância fundamental. O jardim é parte integrante do terreiro29 e da
entrada da casa, formado por canteiros de flores simples, além de animais
que eram criados soltos, como aves (galinhas, patos, gansos), e outros
animais.
Outro espaço ao redor da casa, mas, neste caso de produção e localizado
aos fundos da casa, é a horta, a qual está sempre presente, muitas vezes
cercadas, junto com as árvores frutíferas e dos animais de criação. Esta
horta comunica-se diretamente com a cozinha, mediante uma varanda
coberta, que se constituí como um ambiente predominantemente de
serviço. Assim, as casas fazem parte de um conjunto, com pequenos
jardins na frente e uma intensa vida doméstica que se desenvolve na parte
dos fundos.
A varanda é uns dos elementos mais importantes da casa rural (figura 10),
estas são áreas destinadas ao convívio, ao cuidado dos animais e qualquer
outra fonte de recursos ou manutenção da família. Além do alpendre
nos fundos, (que cumpre uma função de serviço e até de espaço para as
refeições), em muitas casas está presente também a cobertura de telhado
prolongada, comumente apoiada sobre pilares e um muro baixo. Este
espaço fresco e protegido do sol e da chuva (criando conforto térmico
no interior) destaca-se como lugar de reunião, conversas e até mesmo
descanso, nas redes postas à noite. Ainda hoje, o alpendre é espaço de
sociabilidade, importante por seu tamanho, arranjo e frescor.
De acordo ao dito anteriormente, a partir deste modelo arquitetônico é
concebido o espaço exterior da habitação rural como um lugar onde se
desenvolve uma ampla gama de atividades e interações sociais. Assim, o
sentido de morar no campo, não se circunscreve à casa propriamente dita,
grande parte das atividades rurais (como trabalho e atividades sociais da
família) acontecem no exterior da unidade habitacional.
De acordo com Rapoport (1969), nos assentamentos rurais da América
Latina, grande parte da vida acontece fora de casa e esta é usada
basicamente como um lugar para dormir, armazenar e encerrar animais.
Diferente do que acontece nas cidades onde o interior da habitação é o
cenário total para a vida. Existem alguns antecedentes que reforçam a ideia
de que a vida rural passa, principalmente, no exterior, ainda mais quando
se considera a habitação rural como uma unidade económica e, assim, a
agricultura e outras atividades comerciais são fatores que conduzem as
atividades para fora.
Quanto às tipologias, a habitação rural apresenta enorme variedade
construtiva, contudo, conservando alguns padrões portugueses na
disposição dos espaços internos. Habitualmente, nas casas de fazenda,
havia um alpendre na fachada frontal (Figura 10), com janelas e portas de
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Figura 10
Varanda Antiga sede da
fazenda Bela Aliança (Bofete/
SP. 1948)
29. A área ao redor da casa
normalmente em terra batida,
mas, cuidadosamente varrida,
apesar de ser de terra.

Fonte: Candido (1998, p. 17)

acesso à casa, por vezes, junto ao alpendre, no interior, havia duas salas,
uma para homens e outra destinada às mulheres. A partir daí um corredor
central permitia o acesso aos quartos de dormir, também destinados para
homens e casais (que ficavam na frente, com janelas), e os quartos das
mulheres (sem janelas). A organização dos cômodos de dormir expressava
o tratamento que a sociedade patriarcal concedia às mulheres, destinando
a elas os cômodos mais protegidos, longe de todo o contato exterior e da
sociabilidade masculina, tornando-se símbolo da sociedade colonizadora e
patriarcal, tradicional e solidamente assentada em seus direitos de herança
e poder (ARAÚJO, DINIZ, 2008).
A cozinha é um dos principais locais de permanência e interação dos
moradores na casa rural. Araújo; Diniz (2008, p. 49), descreve este espaço
como muito amplo, onde além de cozinhar e de se realizar outros
trabalhos, também se faziam refeições eventuais. Segundo Lemos (1989),
inicialmente, a cozinha ficava próxima aos dormitórios, devido ao costume
trazido pelo branco europeu que tinha como centro da casa o fogão (com
a finalidade de manter a família aquecida), já com a mudança do clima
no Brasil, este cômodo passou a ser desligado do núcleo residencial, ou
construído do lado de fora, como último ambiente da casa, se abrindo
para o quintal, muitas vezes, através de um peitoril. No quintal, além de
árvores frutíferas e dos animais de criação, havia quartos para depósitos ou
despensa.
Keller (1970), também descreve este modelo de cozinha, encontrado nas
casas mais simples da região paulista. Este modelo ainda perdura nas áreas
rurais em diversas regiões do Brasil, sendo assim, uns dos ambientes que
mais conserva características do meio rural do países.
“É comum essas casas terem um puxado na parede dos fundos,
que se prolonga por toda sua extensão e é utilizado como cozinha.
Além disso, um quarto de despejo, onde se colocam instrumentos
de trabalho, completa, muitas vezes, as dependências da casa do
pequeno trabalhador rural paulista” (KELLER, 1970, p.338).
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Um elemento que está sempre presente nas casas rurais tradicionais é o
fogão de lenha, o qual quase sempre se localiza na varanda dos fundos,
fora do corpo da casa, mas localizado estrategicamente, ao lado da
cozinha. Embora, segundo Lemos (1989), nas casas remediadas, foi comum
também a solução que adotava duas cozinhas, uma simples, de pequeno
fogão em puxado ligado à casa e outra maior, a chamada ‘cozinha suja’,
no fundo do quintal para os cozimentos mais demorados, para derreter
toicinho, para clarear o açúcar mascavo, para as tachadas de doces de
marmelo, de goiaba. Sempre, ligadas a estes espaços, são encontradas
construções anexas no quintal, comumente, são rústicas, e serviam para
guardar utensílios e alimentos de toda espécie, estas dependências eram
destinadas para o trabalho, onde principalmente as mulheres da casa,
passavam boa parte do tempo.

Em meados do século passado, no estudo sobre os caipiras do interior de
São Paulo, Antônio Cândido (1998), analisa as mudanças que a moradia
sofre quando os bens de consumo alcançam as áreas rurais e modificam
vários aspectos da vida do caipira. Segundo o autor, o modo de vida
caipira passou por uma redefinição no seus vínculos de dependência,
que incorporaram a órbita da fazenda e das povoações, afastando-se
relativamente das estruturas tradicionais típicas. Diante desta realidade
de transformações, o autor classifica estes indivíduos e sua reação à
mudança: o caipira que procura se adaptar ao máximo às novas condições;
o camponês que se apega à vida tradicional, mas, procurando vincular suas
tradições com as exigências presentes; e, o que é totalmente incapaz de
ajustar-se às duas condições anteriores.

2.1.2. Materiais e sistemas construtivos
Com o passar do tempo, os espaços no interior das casas foram-se
transformando. Fenômeno ocasionado, pelo fluxo (nos dois sentidos) da
força produtiva do campo-cidade, surgindo desta forma, uma aproximação
dos modos de vida desses territórios, situação que se reflete no padrão de
moradia tradicional. Por um lado, a cozinha passou a integrar o corpo
da casa. Por outro lado, as mobílias mais elaboradas também ganharam
espaço dentro do domicílio (Figura 11). Por exemplo, as redes que, por
vezes, foram substituídas por camas e cadeiras.

Figura 11
Mudanças no exterior, cozinha
e quartos na moradia rural.
Fonte: Guimarães; Pinto; Fiúza
(2013, p. 89)

Dada a grande extensão territorial do país, a habitação rural apresenta
grande variedade de tipologias construtivas. Segundo Peres (2003, p. 93),
esses tipos estão relacionados não apenas com o meio físico, mas também
vinculados diretamente às formas regionais de economia e, por vezes, à
tradição cultural. Assim, Segundo Keller (1970), para abordar um estudo
sobre a os materiais e sistemas construtivos da habitação rural, deve se
considerar dois tipos, as primeiras casas consideradas rurais: a casa grande
e a senzala. Outra distinção ainda pode obedecer ao critério da atividade
econômica predominante no meio em que as habitações são construídas.
Olhando para as casas mais simples, principalmente, as casas dos
pequenos trabalhadores rurais, existe uma relação mais direta com o meio
natural, meio que impõe os materiais locais para sua construção. Estas
casas mostram que nem sempre a qualidade construtiva, de material
e mão-de-obra, é necessária para a ocupação e sobrevivência dos seus
moradores, mais que isso, são as relações dos moradores com a terra e as
relações sociais que dela se originam que transformam a casa em lugar,
como espaço do habitar, fortemente dotado de identidade. Segundo
Peres (2003, p. 95), o barro, a madeira, a palha e outros vegetais vão sendo
utilizados na construção da habitação rural. Desta forma, surgem – com
utilização do material encontrado no próprio meio e correspondendo
à posição social do indivíduo – os diferentes tipos de habitação rural
no Brasil, cujo fator geográfico complementado pela variedade cultural
explica essa imensa gama pelo país.
A arquitetura rural paulista, tem como base construtiva a taipa de pilão.
Segundo Lemos (1999), a taipa paulista se caracteriza, por nascer de dentro
da própria terra, sem providências para combater a umidade natural do
solo e a erosão. “Mesmo dentro das valas dos alicerces, os construtores
colocavam os pranchões afastados entre si conforme a espessura da
parede desejada e dentro do vão livre era socado o primeiro bloco de terra
pilada” (LEMOS, 1999, p.41).
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Outra tipologia da arquitetura rural encontrada na região paulista
se caracteriza pela utilização do pau-a-pique (taipa de mão), sistema
encontrado nas casas mais simples. Estas casas são descritas por Candido
(1998, p. 45), que ressalta que as habitações rurais, eram construídas
geralmente com materiais locais e naturais (palha), paredes de pau-apique, varas, tábuas, não barreadas. Nelas observavam o chão de terra
batida, forros de sapé, e paredes levemente repousando no solo. Também
descrita por Keller, que ressalta que a casa de pau-a-pique é erguida sobre
o solo e se cobre de telhas portuguesas, às vezes de sapé ou de folhas de
palmeira.

Da mesma forma que o meio rural suporta uma enorme carga de tradição,
é importante compreender também, que esses espaços não são estáticos,
particularmente hoje com o acesso da população rural a bens e serviços
produzidos na cidade e da apropriação de alguns aspectos da cultura
urbana, como os principais fatores de mudanças nos padrões e modos
de morar. Entretanto, a pesar destas transformações (especialmente
nas moradias), percebe-se, a persistência de características e formas de
morar que se mantinham no decorrer dos anos, conforme Rapoport
(1969), algumas formas construtivas são aceitas e resistem fortemente às
mudanças, devido à importância dada às tradições.

Outro aspecto é a utilização da madeira, sendo a canela a madeira
preferida, ficando conhecida como parte fundamental da arquitetura
paulista. Segundo Lemos (1999), são destacadas duas etapas de utilização,
por um lado, as seções das peças foram usadas quadradas ou circulares,
por outro, definida pelo uso racional das prioridades ou pela capacidade
da madeira de resistir à flexão, compressão e tração.

Um dos aspectos da moradia rural que ainda permanece com força na
atualidade, está relacionado, principalmente, ao estilo de vida de seus
habitantes, refletida na configuração espacial da casa. Desta forma,
a intensa vida social e as atividades cotidianas desenvolvidas pela
família, dão forma aos ambientes. Este aspecto é estudado por Ferreira
(2007), pesquisa na qual, são refletidas as percepções dos moradores do
acampamento rural terra Livre, quanto ao grau de uso dos espaços, e as
possíveis melhorias da casa.

Em termos das atuais condições físicas da habitação no meio rural, pode-se
perceber que elas guardam uma estreita relação com o desenvolvimento
das cidades. Onde se observa como as edificações expressam mudanças
decorrentes dos tipos de materiais utilizados nas construções e reformas
das mesmas. Estas mudanças podem ser observadas com maior claridade
nas casas rurais que foram reformadas, nas quais são substituídos
materiais locais e naturais, por materiais de acabamento industrializados,
principalmente nos revestimentos (como pisos de cerâmica, azulejos
na cozinha e no banheiro), janelas de vidro com esquadrias de alumínio
e laje maciça ou forro de PVC. Esta situação é estudada numa pesquisa
realizada por Guimarães; Pinto; Fiúza (2013)30, na qual demonstra que além
da facilidade de aquisição destes materiais (pelo preço e disponibilidade),
há indícios de influência dos padrões urbanos nas moradias rurais atuais,
tanto em relação ao acesso à infraestrutura (serviços de água encanada e
energia elétrica, entre outros), como nos aspectos ligados a alterações no
interior da casa.

30. Nesta pesquisa procurouse compreender as alguns
processos de urbanização
(particularmente nas
moradias), no as zonas rurais
do município de Araponga,
Minas Gerais.

Figura 12
Cozinha e varanda de casa
rural.
Fonte: Ferreira (2007); fotos
Thiago Ferreira

Segundo o mesmo autor, a presença dos moradores em determinados
cômodos na execução de diferentes tarefas, modela os diferentes
ambientes da casa. Comumente, nas áreas rurais, enquanto os homens
desenvolvem atividades, principalmente, as ligadas à produção e criação,
as mulheres, exercem tarefas de tipo doméstico, relacionados com o
cuidado da casa (principalmente da cozinha), da horta e dos animais.
Tradicionalmente, isto consiste num exemplo das posições de gênero
e hierarquia existentes nas famílias, refletindo os hábitos culturais e as
estratégias e divisões do trabalho familiar (Figura 12) (FERREIRA, 2007, p.
64).

2.1.3. A moradia rural hoje
De acordo com a breve descrição sobre as características das casas rurais
tradicionais, fica patente a existência de diversos elementos comuns
que influenciam as tipologias arquitetônicas e construtivas da habitação
rural, as condições geográficas, as atividades agrícolas exercidas pelos
moradores, a sua estratificação social e nível de vida e assim como as
condições culturais. De acordo com KELLER (1970), a casa rural é sempre
um fato geográfico, exprimindo na sua localização e no material utilizado,
as possibilidades do meio natural e no modo de construção e na disposição
das diversas dependências, os recursos técnicos do homem rural, as formas
de utilização do solo por ele praticadas e mais as heranças culturais.
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A respeito às questões referentes aos cômodos e o grau de permanência
dos moradores nestes espaços (Figura 13), os resultados da pesquisa
mostram que o ambiente no qual os moradores passam maior parte do
tempo é a cozinha com 34,48% do tempo (ocupado, principalmente,
pelas mulheres), seguido pela varanda com 31,03% (na sua maioria pelos
homens) (Figura 12), e pela sala com 24,14%.
Figura 13
Ocupação da casa e seus
cômodos.
Fonte: Elaboração do autor.
Dados Ferreira (2007)

Contudo, existe um baixo o grau de aceitação destas alternativas, pois de
um lado o poder público tem pouco interesse de construir com alternativas
viáveis, principalmente, pelos diversos interesses envolvidos na indústria
da construção, e, por outro lado, a população, que não reconhece estas
técnicas e materiais alternativos, como validos para ser implementados,
muitos dos quais com o passar do tempo, estão sendo esquecidos ou
deixados de lado. Esta situação faz com que a implementação destes tipos
de tecnologias em projetos de interesse social possa tornar-se um entrave
devido à falta de domínio tecnológico das comunidades e ao pouco
interesse para acompanhamento técnico das entidades encarregadas.
Desta forma, fica evidente a necessidade de implementar sistemas
construtivos que se ajustem aos parâmetros de sustentabilidade, isto quer
dizer, baixo consumo energético, uso racional dos recursos naturais, que
possam ser reaproveitados e, sobretudo, materiais que estejam presentes
no próprio local, desta forma se assegura a adaptação da comunidade.

Quanto aos quartos, seu uso fica reduzido a 10,35%, principalmente
por ser um espaço destinado unicamente para o descanso noturno. No
caso da sala, segundo o autor, ela adquire importância pela inexistência
ou precariedade da varanda ou pela presença do aparelho de televisão,
configurando este espaço numa alternativa para socialização dos
moradores e amigos.
Os dados anteriores demonstram que ambientes como a cozinha
e a varanda se configuram no meio rural como espaços de grande
importância para o desenvolvimento e conforto dos seus moradores.
Por um lado, a cozinha além de ser um espaço de trabalho doméstico,
serve para a socialização e convívio. Por outro lado, a varanda, por ser um
ambiente mais amplo e mais ventilado, proporciona melhores condições
para o descanso das duras jornadas e, inclusive, pode ser usado para outras
tarefas secundarias.
Outro aspecto que deve ser levado em conta na hora de desenvolver novas
propostas de habitação no campo, diz respeito aos materiais e as técnicas
construtivas utilizados nas construções no meio rural, especialmente,
a preocupação com construção e seu impacto para o meio ambiente,
como as novas técnicas e “materiais alternativos” aos convencionais
disponibilizados, pela maior parte do mercado da construção civil. Estas
alternativas que em muitos casos possibilitam a redução de custos, maior
conforto ambiental, aplicação de mão-de-obra local e a manutenção das
características culturais e regionais.
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Já no que diz respeito à saúde da família, deve ter em consideração a gestão
dos recursos naturais. Assim, é de grande importância à análise do ciclo de
vida dos materiais, o desenvolvimento de matérias-primas, e à medida
que as unidades habitacionais nos assentamentos se aglutinam, se faz
necessário pensar soluções de energias renováveis, como serão dispostos
os serviços de abastecimento de água, energia e reaproveitamento das
águas.

2.1.4. A casa no PNHR/PMCMV - especificações mínimas
De acordo com as especificações mínimas do Programa Minha Casa
Minha Vida / PNHR (2012), a casa deve ter área mínima útil de 36m2
(sem considerar a área de serviço). Também os projetos deverão prever
solução de ampliação, com o objetivo de se adaptar as necessidades
e características de cada núcleo familiar. Dentro desta área mínima, a
casa rural deve conter os seguintes cômodos: sala de estar e refeições
conjugadas, dois dormitórios (um para o casal e outra para duas pessoas),
cozinha, área de serviço coberta (externa), circulação e banheiro. Para
o dimensionamento dos cômodos, as especificações do PNHR não
estabelecem área mínima, definindo duas alternativas: de um lado, a
largura mínima da cozinha (1,80 m), banheiro (1,50 m) e sala (2,40 m), e
de outro, para o resto dos cômodos, definem a quantidade e as medidas
do mobiliário mínimo. De acordo com Carvalho; Paula; Pereira (2015, p.
7), esta determinação tem por objetivo dar liberdade aos projetistas para
dimensionar os ambientes de acordo com o mobiliário previsto, evitando
conflitos com legislações estaduais ou municipais que versam sobre
dimensões mínimas dos ambientes.
Outras dimensões mínimas contidas no manual do Ministério das Cidades
é o pé direito, o qual deve ser de 2,30m nos banheiros e 2,50m nos demais
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cômodos (estabelecido para a casa urbana do PMCMV). Percebem-se umas
dimensões baixas para pé direito, confirmando, assim, uma persistente
preocupação com a economia de materiais e de mão de obra.
Quanto aos mobiliários mínimos, a sala de estar (conjugada com sala de
refeições) deve conter sofá com número de assentos igual ao número
de leitos, mesa para 04 pessoas e uma estante ou armário para TV. A
quantidade mínima de equipamentos para a cozinha restringe-se a uma
pia sobre bancada de 1,20m x 0,50m; fogão de 0,55 m x 0,60 m e geladeira
de 0,70 m x 0,70 m. Fica claro como o espaço para refeições fica no interior
da casa, conjugado com sala, ao contrário do que acontece no meio rural,
onde as refeições, normalmente, são feitas na cozinha ou na varanda dos
fundos. Já o dormitório de solteiro deve conter como mobiliário mínimo:
02 camas de 0,80 m x 1,90 m (com uma circulação mínima entre as camas
de 0,80 m); um criado-mudo (0,50m x 0,50m); e um guarda-roupa pequeno
(1,50m x 0,50m). Para o dormitório de casal é definido o mesmo mobiliário,
mudando somente a cama de casal de 1,40 m x 1,90 m.
A área de serviço prevista no PNHR é incorporada a máquina de lavar
roupas (0,60m x 0,65m) e um tanque (0,52m x 0,53m). Segundo, Carvalho;
Paula; Pereira (2015, p. 8), esta área de serviço prevista no PNHR tem
conotação tipicamente urbana. Inclusive a própria denominação - “área
de serviço” - não é própria do meio rural, onde as tarefas de lavar e passar
roupas ocorrem na “varanda” aos fundos da casa.
A acessibilidade, tema que passou a ser uma preocupação a partir de uma
reformulação nas especificações na Fase 2 do PMCMV, está presente em
vários cômodos da casa. Assim, no banheiro teve-se o cuidado de exigir
a previsão de área para pessoas em cadeiras de rodas ou mobilidade
reduzida fazerem a transferência ao vaso sanitário e ao box. É uma
exigência também, o espaço livre de obstáculos em frente às portas de
no mínimo 1,20 m, além de manter em todos os cômodos, o módulo de
manobra para cadeiras de rodas sem deslocamento para rotação de 180°
(1,20m x 1,50m), definido pela NBR9050/04.
Por outro lado, sobre os sistemas construtivos, o PNHR recomenda que
a casa deva ter cobertura em telha cerâmica, sobre estrutura de madeira
ou metálica, com beirais de no mínimo 60 cm. Admitindo-se telha em
fibrocimento, com espessura mínima de 6mm, nas Regiões Centro-Oeste,
Sul e Sudeste, porém será obrigatório o uso de forro, em madeira ou PVC
ou laje de concreto.
O revestimento interno deve ser feito em pintura sobre reboco ou gesso.
E o revestimento externo deve ser texturizado ou pintura acrílica sobre
reboco. O revestimento das áreas molhadas (banheiro, cozinha e área de
serviço) deve-se adotar azulejo com altura mínima de 1,50 m em todas as
paredes. Para a área interna da casa deve-se adotar pisos cerâmicos, com
desnível máximo de 15mm. Cabe ressaltar que quando é utilizado algum
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tipo de tecnologia inovadora, homologada pelo SINAT, devem-se seguir
suas diretrizes.
Sobre as portas e janelas, são permitidas em madeira ou metálicas, com
vão de 1,20 m2 nos quartos e 1.50 m2 na sala, sendo admissível uma
variação de até 5%. Quanto às instalações elétricas e hidrossanitárias o
programa exige:
t vários pontos de tomadas elétricas (2 na sala, 4 na cozinha, 1 na área
de serviço, 2 em cada dormitório, 1 no banheiro, 1 ao lado do tanque e
mais 1 tomada para chuveiro elétrico), 1 ponto de antena de TV na sala
e um ponto de iluminação em cada ambiente;
t prever circuitos independentes para chuveiro, tomadas e iluminação;
t prever reservatório de água de capacidade mínima de 500 litros ou
maior quando exigido;
t instalação de aquecimento solar para a água do chuveiro e a
construção de cisterna pluvial são opcionais e prever solução para
máquina de lavar roupas (ponto elétrico, hidráulico e de esgoto).
t quanto ao esgotamento sanitário, admite-se o uso de fossa séptica e
sumidouro.
Recomenda-se a construção de uma calçada em concreto, com largura
mínima de 0,50m ao redor da edificação e de, no mínimo, 1,20 m em frente
ao tanque e à porta da cozinha, como elemento de proteção da alvenaria
externa. E para a impermeabilização da fundação, segundo Carvalho;
Paula; Pereira (2015, p. 8), não se recomenda que a casa fique elevada em
relação ao solo, como é típico das construções rurais, solução sabiamente
adotada para proteger os pisos e paredes da umidade. Já quanto à
infraestrutura externa, exige-se que o sistema de abastecimento de água
seja adequado às condições locais e que as vias de acesso estejam em
condições de tráfego de veículos.
Finalmente, com o objetivo de dar ao profissional responsável pela
elaboração do projeto arquitetônico e pela construção das unidades
habitacionais a liberdade de adaptar os projetos as particularidades de
cada região ou comunidade, o programa recomenda que os projetos
arquitetônicos devam apresentar compatibilidade com as características
regionais, locais, climáticas e culturais da localidade/comunidade, mediante
compensação na melhoria da unidade habitacional e comunicação à
Secretaria Nacional de Habitação (SNH) do Ministério das Cidades.
Assim, de acordo ao anterior, observa-se que nas especificações mínimas
do PMCMV/PNHR são apresentadas alternativas tipológicas e construtivas
que impõem fortes limitações na hora de implementar soluções
autóctones, que representam a cultura local, e sua arquitetura vernacular,
arquitetura que claramente é referente de melhores soluções para as
particularidades de cada região, pois incorporam o saber local e suas
tradições.
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2.2. Parâmetros de qualidade para a produção de habitação
rural
Após a descrição da habitação rural abordada nos itens anteriores, este
item trata do levantamento de pesquisas que promovam ou discutam a
qualidade da habitação de interesse social e os métodos para seu estudo.
Assim, esta etapa pretende considerar este conteúdo, que em sua maioria
trata da habitação em áreas urbanas, e adequá-lo às particularidades da
moradia em áreas rurais. Esta adequação é necessária, pois apesar da
existência de trabalhos que tratem da habitação do trabalhador rural,
como as dissertações já citadas30, na pesquisa bibliográfica feita não foram
encontrados trabalhos que abordem ou analisem a moradia rural sob o
enfoque da qualidade habitacional. Desta forma, com esta adaptação
pretende-se contribuir à discussão da qualidade do ambiente construído
nas áreas rurais, especificamente, a habitação produzida pelo PNHR/
PMCMV.
Nesta parte, serão discutidos elementos selecionados dos trabalhos sobre
avaliação e definição de parâmetros de qualidade habitacional de Boueri,
Pedro, Scoaris (2012) e Pedro (2000; 2013), do Laboratório Nacional de
Engenharia Civil de Lisboa – LNEC; de Ferereira (2012), Fabricio e Ornstein
(2010) e Kowaltowski et al, (2013); e as normas NBR 15220-3 sobre
desempenho térmico das edificações unifamiliares de interesse social e a
NBR 9050 sobre acessibilidade a edificações, entre outros, contribuindo
assim para a proposição de parâmetros que permitam avaliar a qualidade
habitacional nos assentamentos rurais.

2.2.1. Qualidade habitacional
Pedro (2000, p. 9), define a qualidade habitacional como a adequação da
habitação e sua envolvente às necessidades imediatas e previsíveis dos
seus usuários, compatibilizando as necessidades individuais com as do
seu meio e os da sociedade. Segundo Pedro (2013, p. 5), de forma geral, a
habitação tem qualidade quando é:
t
t
t

t

t
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Habitável – proporciona condições de segurança, higiene, saúde,
conforto, espaço, privacidade, flexibilidade e acessibilidade;
Durável – utiliza materiais resistentes à passagem do tempo que
requerem pouca manutenção;
Agradável aos sentidos – tem uma imagem que suscita memórias
agradáveis, que é culturalmente enriquecedora e que é apreciada e
preservada pelas pessoas;
Ambientalmente responsável – utiliza recursos de forma ponderada,
preserva o ambiente da área residencial e da sua envolvente, e
promove comportamentos saudáveis e ambientalmente responsáveis;
Socialmente responsável – promove a coesão social, a participação, o
empoderamento e a diversidade de escolha;

t

Economicamente acessível – cumpre os restantes requisitos com
um custo global compatível com a capacidade económica dos futuros
moradores.

Sendo o objetivo da construção de habitação, para promover a melhoria
do bem-estar e da qualidade de vida dos residentes é necessário assegurar
padrões de projeto de boa qualidade. Portanto, restrita ao campo da
arquitetura, esta qualidade pode ser classificada em cinco vertentes
complementares:
t

t
t
t
t

Qualidade arquitetônica e urbanística – considerando as
características relacionadas à: dimensão espaço-funcional (adequação
ao modo de vida dos moradores); dimensão sócio-cultural (adequação
aos valores e identidade dos moradores); dimensão estética
(adequação às qualidades de significados que, em uma determinada
cultura, lhe são habitualmente associadas).
Qualidade ambiental – adequação em termos de conforto ambiental
(visual, acústico, higrotérmico, qualidade do ar, etc.);
Qualidade construtiva – adequação construtiva (qualidade dos
materiais e acabamentos, elementos e processos construtivos);
Qualidade social – adequação às necessidades, aspirações,
preferências, percepções e valores dos moradores;
Qualidade do processo – adequação do modo como os moradores
acessam à habitação e da gestão do conjunto (participação ou
consulta na fase de concepção, modo de obtenção do financiamento,
assistência aos moradores na fase que antecede e que sucede a
ocupação das moradias, entre outros).

2.2.2. Proposição de parâmetros de qualidade habitacional
Segundo Fabricio et al. (2010, p. 6), o conceito de qualidade é passível
de diferentes interpretações, ao longo do ciclo de vida da edificação,
conforme as expectativas e interesses dos diversos agentes envolvidos
no processo de projeto, produção, comercialização e uso. Neste sentido,
a qualidade de um empreendimento, obedece à totalização dos níveis de
qualidade nas etapas de todo seu ciclo de vida.
Da mesma forma, Santo Amore et al. (2015), na pesquisa, “Minha casa... e
a cidade? avaliação do programa minha casa minha vida em seis estados
brasileiros” se aborda o estudo habitacional a partir de dois pontos de vista,
diferenciados temporalmente, denominados, espaço projetado (a priori)
e espaço apropriado (a posteriori). O primeiro é associado às etapas de
desenho, projeto e produção, no qual o espaço é concebido e construído
para atender diversas normativas e a uma composição familiar padrão. Já o
segundo ponto de vista amplia esta tríade desenho, projeto e construção
ao uso, considerando a apropriação dos espaços, por parte dos moradores
(SANTO AMORE et al, 2015). Desta forma, quanto mais contemplado seja
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o usuário final e suas demandas nas etapas iniciais de projeto ou a priori
(desenho, projeto e produção), menores serão os riscos de equívocos no
resultado final.
Para este trabalho serão usadas as etapas iniciais análise desenho/
projeto e produção para organizar de forma temporalmente os diferentes
princípios a serem analisados.

Etapa de Desenho/Projeto
Pedro (2013, p. 6), salienta a importância da fase do projeto, descrevendo-a
como uma fase fundamental para a qualidade do empreendimento, pois
é nessa fase que se cria uma visão sobre o funcionamento e imagem
das habitações. Nesta etapa desenho/projeto, são considerados três
elementos: projeto arquitetônico, projeto executivo e projeto social,
os quais permitem compreender esta etapa a partir três aspectos
fundamentais que se relacionam no projeto, a concepção da habitação,
a representação como ferramenta de produção e o usuário e suas
necessidades e particularidades.

Figura 14
Comparação entre:
a) especificações mínimas
para mobiliário do PNHR/
MCMV; e, b) a atualização
feita por Bueri, Pedro e
Scoaris (2012), adicionando os
espaços de atividades.
Fonte: Elaboração do autor.
Dados: (MINCIDADES, 2012);
(BOUERI, PEDRO, SCOARIS 2012)

dos espaços de atividade definidas pelo PMCMV e complementadas pela
NBR 15575, e com os dados atuais e adaptados à realidade do Estado de
São Paulo) na pesquisa desenvolvida pelo mesmo autor, na qual é feito
um levantamento do mobiliário comercializado em três redes de comércio
varejista no município de São Paulo (Figura 14).
Segundo Boureri, Pedro e Scoaris (2012), verificou-se que as dimensões
do mobiliário estabelecidas pela CEF eram inferiores às dimensões do
mobiliário comercializado pelo setor varejista (Quadro 12), embora com
algumas exceções.

a. Especificações mínimas para mobiliário - PNHR/PMCMV

1 PROJETO ARQUITETÔNICO

No item Projeto arquitetônico se faz necessário identificar e reconhecer
atributos que permitam indicar o desempenho das edificações
habitacionais ainda em fase de projeto, momento no qual ainda é possível
prevenir conflitos geralmente presentes na fase de uso da edificação.
Funcionalidade: segundo Kowaltowski et al, (2013, p. 174) a funcionalidade
se relaciona com o arranjo, a quantidade e a inter-relação de espaços e
como o edifício é projetado para ser utilizado. Nesta mesma linha, Pedro
(2000, p. 32) define este princípio como a característica que permite
facilidade, fiabilidade e a eficiência de desenvolvimento das funções e
atividades habitacionais, sendo proporcionada pelas características dos
espaços e de seus equipamentos.

b. Atualização do mobiliário - Bueri, Pedro e Scoaris (2012)

Desta forma, para o presente estudo são considerados os seguintes
critérios de análise, por um lado, o programa arquitetônico, focando nos
ambientes do meio rural já estudados anteriormente, como a cozinha e
a varanda entre outros, observando seu arranjo, dimensões e seu correto
funcionamento. E por outro, tendo por referência o estudo feito na
pesquisa “ Projeto e produção da habitação na região central do estado
de São Paulo: condições e contradições do PMCMV” (LOPES, J. M. A.;
SHIMBO, L. Z.) do livro “Minha casa... e a cidade? avaliação do programa
minha casa minha vida em seis estados brasileiros” do Santo Amore;
Shimbo; Rufino (2015), que considera os estudos de Boureri, Pedro e
Scoaris (2012), a verificação da capacidade de uso dos ambientes, (por
meio da comparação destes cômodos com as dimensões do mobiliário e
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Quadro 12
Comparação de dimensões de mobiliário e equipamento e respectivos espaços de atividade (dimensões em metros)
PNHR/PMCMV

Atualizado

Dim. física

EA

Dim. física

EA

Sofá de 3 lugares com braços 1,70 x 0,70

0,50 à frente

2,05 x 0,90

0,55 frente

Mesa retangular de 4 lugares 1,20 x 0,80

0,75 ao redor

1,25 x 0,80

0,60 ao redor

Armário/Estante de TV

0,80 x 0,50

0,50 à frente

1,50 x 0,40

0,70 frente

Cama de casal

1,40 x 1,90

0,50 ao redor

1,60 x 2,15

0,60 frente 0,50 lado

Cama de solteiro

0,80 x 1,90

0,80 entre camas 0,50 redor

0,90 x 1,90

0,60 frente 0,50 lado

Guarda-roupa

1,60 x 0,50
1,50 x 0,50

0,50 à frente

2,25 x 0,60

0,80 frente

Criado-mudo

0,50 x 0,50

0,50 à frente

0,50 x 0,40

0,50 à frente 0,05 lado*

Pia

1,20 x 0,50

0,85 à frente

1,20 x 0,55

0,80 frente

Geladeira

0,70 x 0,70

0,85 à frente

0,60 x 0,65

0,70 frente 0,25 lado**

Fogão

0,55 x 0,60

0,85 à frente

0,50 x 0,55

1,00 à frente 0,15 lado*

Lavatório

0,39 x 0,29

0,40 à frente

-

Área frente 0,90 x 0,50

Vaso sanitário com caixa

0,60 x 0,70

0,40 à frente

-

Área frente*** 0,60 x 0,55

Box

0,90 x 0,95

-

0,75 x 0,90

Área seca ext. ao Box 0,70 x 0,55

Tanque

0,52 x 0,53

0,50 à frente

-

Área frente 0,85 x 0,50

Máquina de lavar roupa

0,60 x 0,65

0,50 frente

-

Área frente 0,80 x 0,60

Mobiliário/Equipamento

capacidade da habitação de sofrer alterações com acréscimo de área ou
não). No caso dessas alterações é imprescindível avaliar a concepção, o
dimensionamento estrutural, as instalações e a cobertura.
Estas questões – diversidade tipológica, adaptabilidade, ampliabilidade –
são verificadas por meio de desenhos e estudos morfológicos, ferramentas
que possibilitam explorar os limites e possibilidades de alteração das
moradias.
Habitabilidade: este conceito diz respeito ao conjunto de exigências que
visam assegurar que os espaços habitacionais ofereçam condições que
garantam a higiene, a segurança, a salubridade e o conforto ambiental,
além do bem estar dos usuários (PEDRO, 2000; AMORIM et al., 2015). Dessa
forma, este princípio interfere diretamente na qualidade de vida e na
comodidade dos moradores.
No âmbito da presente pesquisa, selecionaram-se para análise os seguintes
critérios de habitabilidade: instalações prediais e conforto ambiental. Para as
instalações prediais, é considerado a existência e tipo (por redes públicas
ou alternativas) de sistemas de abastecimento de água potável, coleta de
esgoto e energia elétrica.

* Além da largura do mobiliário, nas duas laterais.
** Além da largura do mobiliário, em uma das laterais.
*** Espaços de Atividades (EA) estabelecido por Pedro et al. (2006).
Fonte: Boureri, Pedro e Scoaris (2012) (adaptado pelo autor)

Flexibilidade: Segundo Ferreira (2012, p. 97), este atributo refere-se às
possibilidades de alteração interna às unidades, segundo as diferentes
necessidades de seus moradores. Seja através da diversidade tipológica, da
adaptabilidade ou da ampliabilidade, a flexibilidade permite alterar os usos
dentro da edificação, ocupá-la de maneiras variadas e distribuir as funções
diferentemente. Tais características permitirão o uso pleno da moradia,
independentemente das demandas circunstanciais e da dinâmica familiar
(PALERMO, 2007, p. 5).

Figura 15
Classificação de Zoneamento
bioclimático e diretrizes
construtivas para os
municípios estudados
conforme NBR 15220-3.
Fonte: Software ZBBR 1.1
(UFSCar).

Sobre o conforto ambiental, é considerada como a base para análise
de conforto térmico e ventilação a NBR 15575 e a NBR 15220-3, estes
documentos definem para cada zona bioclimática (oito diferentes
zonas brasileiras) diretrizes e parâmetros construtivos para adequação
da edificação ao clima local, relativos ao tamanho das aberturas para
ventilação, necessidade de existência de proteção das aberturas, tipos de
vedações externas (parede externa e cobertura) bem como estratégias de
condicionamento térmico passivo, como mostra a Figura 15.

Famílias crescem, pessoas envelhecem: um apartamento para
composição de quatro moradores31, dois adultos, um adolescente
e um bebê, no espaço de alguns anos, talvez passe a ser de um casal
com uma criança, e, no futuro, de um casal, ou uma nova família,
da próxima geração. O uso de alvenarias leves, não estruturais,
por exemplo, possibilitaria alterações de planta a custos baixos
(FERREIRA, 2012, p. 97).

Amorim et al. (2015) classifica a flexibilidade em dois tipos: a inicial e
a permanente. A inicial relaciona-se ao momento de concepção do
projeto, construção e escolha da habitação. No momento de concepção,
duas condições se estabelecem, sendo elas as estratégias projetivas
do partido arquitetônico e/ou a participação do usuário na definição
do programa. E no momento da escolha, implica a oferta de variações
de tipologias acessíveis aos interessados. Já a permanente, segundo
a autora, são considerados dois critérios: a adaptabilidade (que é a
capacidade da edificação de ajustar-se às necessidades de seus usuários,
por meio de cômodos formalmente neutros) e a ampliabilidade (que é a
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Acessibilidade: neste atributo pretende-se estabelecer critérios e
parâmetros para garantia da acessibilidade universal das unidades
habitacionais, este princípio da acessibilidade baseia-se nos propósitos
expressos na Norma Brasileira NBR 9050, que visa proporcionar “a utilização
de maneira autônoma, independente e segura do ambiente, edificações,
mobiliário, equipamentos urbanos e elementos à maior quantidade
possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação
de mobilidade ou percepção”.
Para a presente pesquisa, selecionaram-se os aspectos mais relevantes
relacionados ao espaço arquitetônico da NBR 9050, que compreende,
principalmente, o interior das unidades habitacionais, adotando-se como
critérios de análise: o dimensionamento dos elementos construtivos, como
portas, circulação, patamares e a existência de rampas nos pontos exigidos
e a dimensão espacial, principalmente, do banheiros e dormitórios.

comunitário; promover a corresponsabilidade e sustentabilidade do
empreendimento, sob os aspectos econômicos, ambientais e sociais
(TAVARES, 2011, p. 86). O projeto de trabalho técnico social (PTTS) é de
responsabilidade da Entidade Organizadora (EO) que, inicialmente, deve
providenciar (ao agente financeiro) junto com os demais documentos,
o PTTS desenvolvido nos primeiros três meses da etapa pré-obras e,
posteriormente, deve contemplar estratégias de atuação da etapa de obras
com uma duração de até 12 meses e até 03 meses na etapa pós-ocupação.
Desta forma, para o presente estudo, considera no projeto de trabalho
técnico social (PTTS) a existência de aspectos como o perfil dos moradores,
ponto no qual se pauta suas origens, características culturais e sociais;
e o processo e acesso à nova moradia, que consiste na organização
reuniões para tratar da documentação, cadastro, escolha das unidades ou
participação na produção das mesmas, preparação da mudança, além de
discussões sobre a organização do assentamento.

2 PROJETO EXECUTIVO

No item Projeto executivo pretende-se identificar e analisar as
ferramentas que foram necessárias para o desenvolvimento do projeto.
Desenhos: esta parte diz respeito, inicialmente, a autoria das plantas,
determinando, assim, se as tipologias habitacionais construídas
correspondem a modelos definidos em outro momento e utilizados
para outros empreendimentos ou se elas foram definidas apenas para o
empreendimento estudado. Outro aspecto é a participação dos usuários no
processo de desenvolvimento do projeto das moradias, situação que passa
pela consideração das peculiaridades culturais e sociais dos envolvidos
diminuindo assim a distância que comumente separa o arquiteto do
morador na hora de definir a concepção arquitetônica, dentro de um
longo processo democrático de discussão, desta forma resultando em
projetos mais personalizados. E desenho/construção, ou seja, relação entre
o desenho apresentado a CEF e o resultado final construído, determinando
assim, o grau de confiabilidade do desenho como ferramenta de produção
das moradias.

No Quadro 13 é apresentada a síntese da etapa de Desenho/ Projeto.
Quadro 13
Quadro síntese - Etapa de Desenho/Projeto
ETAPA DE DESENHO/PROJETO

1

Projeto
arquitetônico

Flexibilidade

Habitabilidade

Acessibilidade

3 PROJETO SOCIAL

No item Projeto Social pretende-se identificar ações de caráter
participativo entre os técnicos e os moradores, que partem desde a
concepção do projeto, sua produção até a etapa após a execução,
tendendo à adequação das propostas diante das demandas e dos perfis
das famílias beneficiadas pelo Programa.
Trabalho Técnico Social (TTS): consiste no planejamento e na execução
de ações integradas de caráter informativo, educativo e de promoção social
com os seguintes objetivos: incentivar a gestão participativa; desenvolver
ações planejadas para mobilização, organização e desenvolvimento
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Funcionalidade

2

3

Projeto
executivo

Projeto
social

Desenhos

Critérios de Análise

Indicadores de Qualidade - IQ

Programa
arquitetônico

a interrelação e dimensionamento dos ambientes (área útil,
pé direito)

Capacidade de uso
dos ambientes

Como aspecto complementar do programa arquitetônico,
este indicador pretende definir a eficiência no
desenvolvimento das funções e atividades no interior da
habitação

Diversidade
tipológica

a oferta diferentes de tipologias a composição familiar e
características culturais

Adaptabilidade

a possibilidade da edificação de ajustar-se às necessidades
de seus usuários

Ampliabilidade

a capacidade da habitação de sofrer alterações com
acréscimo de área ou não

Instalações prediais

a existência e o tipo de sistemas de abastecimento de água
potável, coleta de esgoto e energia elétrica

Conforto ambiental

cumprimento dos parâmetros construtivos e arquitetônicos
da edificação ao clima local, conforme a NBR 15220-3

Elementos
construtivos

correto dimensionamento das portas, circulação, patamares e
a existência de rampas

Dimensão espacial

correto dimensionamento do banheiro, dormitórios e
complementares

Autoria

determinação do nível de repetição ou originalidade das
tipologias arquitetônicas utilizadas no empreendimento

Participação dos
usuários

nível de personalização das moradias as particularidades dos
moradores

Desenho/construção

determinação do grau de confiabilidade do desenho como
ferramenta na elaboração do projeto

Trabalho técnico Perfil dos moradores
social - PTTS
Processo de acesso à
nova moradia

Fonte: elaboração do autor

a existência ou nível de detalhamento das informações
relacionadas aos moradores, que permitam a correta
concepção do projeto
a implementação das ações que permitam aos moradores a
compreensão do projeto em todas suas etapas, além de um
apropriado grau de adaptação as novas condições
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geográfica natural, córregos e nascentes; e, o gerenciamento de resíduos de
construção e de demolição.

Etapa de Produção
Amorim et al. (2015) destaca que uma moradia é de qualidade
na medida em que os empreendedores comprometem-se com o
controle de cada etapa do processo de produção (assim como as de
planejamento, concepção, elaboração de projetos), este aspecto se refere,
principalmente, à busca pela efetividade e a melhoria contínua por meio
da retroalimentação baseada na avaliação e monitoramento da sua
produção. Desta forma a procura pela efetividade e a melhoria contínua
por meio da retroalimentação baseada na avaliação e monitoramento se
aspectos como: o cumprimento de prazos, a organização do trabalho no
canteiro, a optimização da cadeia de fornecedores de materiais, insumos
e maquinários da construção civil, entre outros, pode ter um impacto
positivo em termos de diminuição dos custos e redução no número de
reclamações no uso, aumentando a satisfação dos usuários.

Materiais de construção: nesta parte é analisada a origem dos
fornecedores de materiais, destacando a localização e consequentemente,
a distância destas lojas com o canteiro de construção (localizados todos
nas zonas rurais, a distancias consideráveis das cidades), a e de que
forma isso afeta o desenvolvimento da produção e os procedimentos de
armazenamento do material no canteiro.
Instalações de canteiro: refere-se à existência de instalações no canteiro
de construção para o abastecimento de água e a rede de energia, elementos
necessários para o correto desenvolvimento da produção das unidades
habitacionais, a não existência destas instalações ocasiona complicações
no normal desenvolvimento no canteiro.
Maquinarios e equipamentos: refere-se, principalmente, às condições
de trabalho no canteiro, especificamente à utilização de maquinarios e
equipamentos necessários no canteiro de construção, como geradores,
betoneiras, andaimes, entre outros.

4 AGENTES ENVOLVIDOS

Agentes: este aspecto relaciona-se com a participação dos diferentes
agentes na etapa de execução das obras das unidades habitacionais,
como os agentes sociais, como assessores técnicos e sociais, a comissão
de representantes (CRE), os representantes de movimentos, sindicatos,
cooperativas - (EO), os trabalhadores (pedreiros, serventes, mestres e
mão-de-obra especializada) e as famílias; os agentes empresariais como as
empresas (arquitetos, engenheiros, técnicos e gestores), os fornecedores
de materiais, máquinas e equipamentos; e os agentes institucionais, que
abrange, principalmente, a Gerência Executiva de Habitação da Caixa
(GIHAB/CEF).

No Quadro 14 é apresentada a síntese da etapa de Produção.

Quadro 14
Quadro síntese - Etapa de Produção
ETAPA DE PRODUÇÃO

4

5 CANTEIRO

No item canteiro pretende-se identificar os aspectos relacionados aos
elementos in-loco que permitem o normal desenvolvimento da produção
das unidades habitacionais.
Sustentabilidade: sobre este aspecto Ferreira (2012, p. 98) ressalta que no
âmbito da construção, a questão da sustentabilidade refere-se à obra em
si: movimentação e erosão de terra, alteração da base geográfica natural,
canalização de córregos e nascentes, mas também uso de materiais não
recicláveis ou com forte impacto sobre os recursos naturais, como areia ou
pedra, produção de entulho e os resíduos gerados, e assim por diante.

Agentes
envolvidos

Agentes

Critérios de Análise

Indicadores de Qualidade - IQ

Sociais

a constante participação dos diferentes agentes no processo de
produção das unidades habitacionais

Empresariais
Institucionais

5

Canteiro

Sustentabilidade Tecnologias e
a implementação de soluções tecnológicas e sistemas que de
sistemas alternativos baixo impacto ambiental

Materiais de
construção

Instalações de
canteiro

Impacto

o baixo impacto sobre o território natural no qual está assentado
o empreendimento

Gerenciamento de
resíduos

a existência de programas de reciclagem ou reutilização dos
resíduos sólidos, produto do desperdício de materiais na obra

Origem

a localização e distancia dos fornecedores ao canteiro de
construção

Armazenamento

as condições de armazenamento dos materiais comprados
para a construção das casas, situação que afeta a qualidade dos
mesmos

Abastecimento de
água

as condições de produção das habitações, produto da existência
ou não de instalações básicas no canteiro de construção

Rede de energia

Desta forma nesta pesquisa consideram-se os seguintes critérios de
análise: tecnologias e sistemas alternativos, como uso de materiais de baixo
impacto ambiental e disponíveis na região, aspecto fundamental nas casas
no meio rural, e a reutilização de componentes (como formas e escoras);
o impacto, em temas relacionados com a alteração da base geográfica
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Maquinarios e
equipamentos

Maquinarias e
equipamentos

as condições de produção das habitações, pela existência
de maquinarias e equipamentos de apoio no canteiro de
construção

Fonte: elaboração do autor
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2.3. Considerações prévias
Após o reconhecimento do modo de morar do trabalhador rural brasileiro
e das características que distinguem sua moradia, cabe salientar em
primeiro lugar que o camponês não está totalmente isolado dos desejos
dos bens de consumo que o mercado oferece, fato que se percebe na
aquisição de produtos eletroeletrônicos e mobiliários, não obstante
este fato torna-se ainda mais expressivo nas moradias, nas quais com
maior frequência, estão sendo utilizados materiais industrializados e
padrões habitacionais diferentes aos tradicionais. Porém, apesar destas
transformações, percebem-se características e formas de morar que ainda
persistem e se mantém no tempo, aspectos fundamentais para o correto
desenvolvimento de suas atividades diárias. Desta forma, cabe aos agentes
envolvidos e técnicos responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos
habitacionais, reconhecer, interpretar e conciliar estes aspectos junto com
os moradores.

3

Avaliação da qualidade
habitacional

Se consideramos a casa rural uma forma de materialização do modo de
vida, das particularidades, dos desejos e dos gostos pessoais dos seus
moradores, fica claro que sua participação em todas as etapas da produção
de sua casa (especialmente, na definição do projeto e na construção da
unidade), se configura em peça chave no melhoramento da qualidade da
moradia no campo. Quando um morador (nos processos de discussão do
projeto) sugere aspectos como: uma fachada, o arranjo e características
dos ambientes internos, os materiais construtivos ou a localização da
casa e sua relação com a distribuição do lote, ele atribui à casa referências
e concepções próprias, propiciando um processo de aprendizado entre
as famílias e os agentes responsáveis, situação que possibilita moradias
funcionais, mais confortáveis e com melhores níveis de qualidade.
Perante a situação acima exposta, esta situação esta longe de ser
encontrada na maioria dos projetos desenvolvidos pelo Programa
Nacional de Habitação Rural (PNHR), especialmente, se consideramos que
as especificações mínimas do Ministério das Cidades não deixam clara a
adoção das particularidades das regiões nem o modo de vida dos seus
moradores. Embora, estas especificações pretendam auxiliar as Entidades
Organizadoras no âmbito do PNHR, com o objetivo de garantir padrões
mínimos de habitabilidade, a realidade é que as construtoras se limitam
à aplicação destas recomendações, com resultados padronizados e com
características que discordam da realidade do mundo rural.
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Processo Construtivo Assentamento Florestan Fernandes
Foto: Angel Castañeda Rodriguez, fevereiro de 2015

CAPÍTULO 3 – Avaliação da qualidade
habitacional
No capítulo 2 foram propostos os indicadores que podem auxiliar a
qualificação das moradias nos assentamentos rurais, com o propósito de
alcançar melhores padrões de habitabilidade diante das atuais condições
verificadas nestes assentamentos do estado de São Paulo.
Assim, o presente capítulo, inicialmente, caracteriza de forma breve
o aspecto sócio espacial da região e os municípios nos quais
estão implantados os assentamentos escolhidos, procurando identificar
aspectos relacionados com a economia regional, infraestrutura e
as transformação do território rural e, particularmente (para cada
assentamento), compreender seu surgimento, ocupação e consolidação.
Porém, o objetivo principal do presente capitulo é fornecer elementos
para permitir a discussão sobre a qualidade da habitação em construção
nos assentamentos rurais. Discussão necessária, pois a proposição de
um método de análise de projetos para habitação rural (temática ainda
nascente), que promova soluções reais, deve partir do conhecimento da
produção arquitetônica nestes espaços e suas particularidades. Desta
forma, os indicadores de análise propostos no capitulo anterior serão
verificados nas a unidades habitacionais produzidas pelo Programa
Nacional de Habitação Rural (PNHR), integrante do Programa Minha Casa,
Minha Vida (PMCMV), nos assentamentos rurais escolhidos.

3.1. Caso 1 - Assentamento Florestan Fernandes
32. Uma microrregião é, de
acordo com a constituição
brasileira de 1988, um
agrupamento de municípios
limítrofes, cuja finalidade
é integrar a organização, o
planejamento e a execução
de funções públicas de
interesse comum. Esta
microrregião de Andradina
junto com a microrregião
de Araçatuba conformam
a região administrativa de
Araçatuba.

O assentamento Florestan Fernandes se encontra localizado na
microrregião de Andradina32, na Região Administrativa (RA) de Araçatuba,
a aproximadamente 20 Km do município de Mirandópolis. A região se
caracteriza pela economia baseada na produção agropecuária integrada
à atividade industrial. O setor primário mostra-se diversificado, com
produção expressiva de cana-de-açúcar e carne bovina. Na produção de
carne bovina, se destaca o município de Mirandópolis que, de acordo
com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, conta
com a maior produção bovina da região de Araçatuba, com 73.008
cabeças de gado entre 2007 e 2008 (Figura 16). Estes dados são relevantes
se se considera que o assentamento Florestan Fernandes se encontra
localizado em uma antiga fazenda de gado (Fazenda Retiro – Maria
Helena da Cunha Bueno) e está localizado na área de influencia da Usina
de cana Raízen/Mundial.
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Os assentamentos rurais na região de Andradina começaram a ser
implantados pelo INCRA na década de 1980, época também marcada pela
implantação desse tipo de projeto no resto do estado de São Paulo. Estes
assentamentos foram implantados depois da luta e das pressões exercidas
pelos movimentos sociais, mas sem um projeto claro e consistente de
reforma agrária. O primeiro deles foi a Assentamento Primavera em 1981.
(HESPANHOL et al, 2003, p. 112).
Já na metade da década de 1990, o nível de concentração de terras
pelos grandes estabelecimentos agropecuários na região de Andradina
é bastante superior à média do estado de São Paulo. A área média
dos estabelecimentos da Região de Andradina (125,7 hectares) era
muito superior à registrada para o estado de São Paulo (79,6 hectares)
(HESPANHOL et al, 2003, p. 109).

Caracterização sócio espacial
Pode-se afirmar que a ocupação efetiva da microrregião de Andradina
teve início na década de 1930 com a construção da denominada Variante
da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Fato que impulsionou atividades
econômicas como o cultivo do café e do algodão, a extração de madeiras e
criação de gado.
Já na década de 1960, os cafezais foram transformados em pastos e muitos
trabalhadores foram expulsos de suas terras pela situação de pobreza, fome
e miséria decorrente do fechamento dos postos de trabalho, sendo este
um dos principais motivos dos conflitos agrários da região, principalmente,
a partir da década de 1970. Devido a isso, formou-se uma estrutura
fundiária caracterizada pela existência de um grande número de pequenas
unidades produtivas, que cobrem áreas diminutas, tanto individualmente
como em conjunto, ao lado de uma pequena quantidade de grandes
latifúndios com enormes áreas. No ano de 1960, os estabelecimentos
com área inferior a 100 hectares representavam 93,3% do número total
de propriedades e ocupavam 19,5% da área total dos estabelecimentos
agropecuários da região. Os estabelecimentos com área superior a 500
hectares representavam apenas 1,1% do número total e ocupavam área de
54,2% da área total dos estabelecimentos agropecuários (HESPANHOL et
al, 2003).
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Desta forma, a microrregião de Andradina é caracterizada pela forte
concentração de assentamentos rurais, e também reconhecida pela
atuação de vários movimentos sociais. Em 2003, no início da expansão
da cana de açúcar, a região contava com doze assentamentos. Entre 2003
e 2010 foram criados outras 30 implantações, gerando um acréscimo
considerável de área parcelada (crescimento de 43%) e de famílias
beneficiadas (2.699 famílias). Apesar desse aumento ser maior do que em
qualquer outra região do Estado, ainda é evidente a força que a iniciativa
pública disponibiliza ao agronegócio canavieiro (CARAFFA, 2014).

Figura 16
Distribuição geográfica da
área cultivada de cana-deaçúcar e bovinocultura de
corte 2007/2008 - Região
Administrativa de Araçatuba.
Fonte: Secretaria de Planejamento
e Desenvolvimento Regional de
São Paulo, 2013.

O assentamento Florestan Fernandes surgiu (como acampamento,
envolvendo de 150 a 180 famílias) em meados de 2001 na antiga Fazenda
Retiro (Figura 17), que antes pertencia à proprietária Maria Helena da Cunha
Bueno, destinada a pastagens para a criação de gado. As organizações
Figura 17
Acesso da antiga fazenda
(Fazenda Retiro – propriedade
de Maria Helena da Cunha
Bueno).
Fonte: HABIS, fevereiro de 2015

presentes no processo de ocupação da área eram a Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), o Sindicato dos Trabalhadores
na Agricultura Familiar (SINTRAF) e, posteriormente, acompanhamento do
MST.
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ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES

Quadro 16
Informações gerais do assentamento Florestan Fernandes - Mirandópolis/SP

120 UNIDADES HABITACIONAIS

Código
INCRA

Área Total
(ha)

Tamanho
dos lotes
(ha)

Módulo
Fiscal
(ha)

Capacidade
Famílias

Número
de Famílias
Assentadas

Data de
Regularização

Forma de
Obtenção da
Terra

Infraestr.

SP 0369000

2868,1571

10

30

210

210

25/04/13

Desapropriação

Estrada

Fonte: Elaboração do autor

Construtora: RCA
Entidade Organizadora: COOPMAPAAI
Quadro 15
Ficha do empreendimento
das 120 unidades
habitacionais no
assentamento Florestan
Fernandes (Tipologia FF-120)

A regularização dos lotes foi feita pelo INCRA no dia 25 de abril de 2013.
Conforme o Quadro 16, o assentamento tem um tamanho de 2.868
hectares e está dividido em 210 lotes de, aproximadamente, 10 hectares.

Fonte: Elaboração do autor;
foto: HABIS, julho de 2015.

A ocupação espacial do assentamento (210 lotes) (Figura 18) foi feita
por sorteio, ocupando, incialmente, 103 lotes. Poderia-se dizer que o
assentamento está dividido em dois núcleos (empreendimentos), que
serão estudados separadamente, pois apesar de compartir o mesmo
território foram desenvolvidos de maneiras diferentes e se distinguem,
principalmente, pelos agentes e sua relação; pelo projeto e processos
construtivos; e planejamento e organização no canteiro.
1. Empreendimento 120 unidades habitacionais – composta por dois
contratos (um de 103 unidades e outro de 17 unidades);
2. Empreendimento 44 unidades habitacionais – composta por quatro
contratos (dois de 08 unidades, um de 10 unidades, um de 11 unidades
e um de 7 unidades habitacionais)
Figura 18
Localização e mapa geral
do assentamento Florestan
Fernandes.

Localização

Mirandópolis/SP

Assentamento

Florestan Fernandes

Numero de Unidades

120 Unidades Habitacionais

Regime de construção

Empreitada

Número de Tipologias

01 [FF-120]

Área Útil

54,72 m2

Área construída

61,04 m2

Número de quartos

03 Quartos

Pé direito

2,30 m banheiro / 2,50 m demais cômodos

Sistemas construtivos

Fundaçoes: tipo radier.
Vedação: alvenaria de tijolos cerâmicos de 08 furos circulares,
com amarração nos cantos (sem pilares).

Fonte: Elaboração do autor.
Foto: Google maps, fevereiro de
2016

Cobertura: telha cerâmica, estrutura metálica e forro de PVC.
Quadro de Áreas - Tipologia FF-120
Cômodo

Área m2

Área %

Sala

12,74

23.28

Quarto 01

8,12

14.84

Quarto 02

8,32

15.20

Quarto 03

8,06

14.73

Banheiro

4,33

7.91

Cozinha

12,08

22.08

Área de Serviço

-

-

Circulação

1,07

1.95

Varanda

-

-

Área Útil (m )

54,72

100 %

Área construída (m2)

61,04

-

2

92

44,77%
23,28%
29,99%
1,95%

ÁREA PRIVADA
ÁREA SOCIAL
SERVIÇO
CIRCULAÇÃO
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roupa com o criado-mudo e a cama; também se nota que a dimensão
do cômodo não suporta o tamanho do guarda-roupa.
3. Nos Dormitórios: existe uma sobreposição do EA do guarda-roupa com
uma das camas, dificultando assim seu uso e acesso.
4. Na Área de Serviço: percebe-se que o EA da máquina de lavar roupa
fica fora da área útil do ambiente, dificultando seu uso.

3.1.1. Avaliação Etapa de Desenho/Projeto [FF-120]
1 PROJETO ARQUITETÔNICO - [FF-120]
FUNCIONALIDADE - FF-120

Em termos de programa arquitetônico da tipologia FF-120, vale a pena
destacar a eliminação da varanda original da proposta. Segundo a equipe
técnica do empreendimento: “a maioria das famílias não se importa,
porque a varanda era muito pequena, então as famílias iriam desmanchar
para construir outra maior, de qualquer forma”. Apesar deste espaço não
ser considerado nas especificações do programa, a varanda é considerada
como uns dos espaços mais importantes da moradia rural. Por outro lado,
conforme as áreas do Quadro 15, se destaca uma aceitável proporção da
cozinha com 22,08% da área útil da habitação e os quartos que possuem
44,77% da área útil (somando os 03 quartos).

Ainda, pode-se destacar que o Banheiro atende amplamente tanto no
mobiliário, quanto no equipamento mínimo, definidos pelo PNHR/MCMV e
atualizado por Boueri, Pedro e Scoaris (2012).

Figura 19
Planta Tipologia FF-120 com
mobiliário e equipamento
definido pelo PNHR/PMCMV.
Fonte: elaboração do autor

Por outro lado, se percebe que no projeto arquitetônico proposto não
se prevê nenhum tipo de solução para futuras ampliações das unidades
habitacionais (item obrigatório nas especificações do PNHR/PMCMV).
ressaltando que a habitação seja urbana ou rural está sujeita a inevitáveis
transformações próprias da evolução do ser humano.
Uma vez confrontadas as dimensões dos cômodos da planta-tipo
da tipologia FF-120 com o mobiliário e equipamento (disposto
no mesmo lugar do projeto original) mínimo definido pelo PNHR/
MCMV, verifica-se que a maioria dos cômodos suporta a inserção do
mobiliário e equipamento previsto e dispõem de área suficiente para o
desenvolvimento de atividades. Porém, observam-se os seguintes conflitos
(figura 19):
1. Na Sala: o ambiente que corresponde as refeições não suporta o
mobiliário: a mesa retangular e seu espaço de atividade (EA)33 definida
pelo PNHR/MCMV, isso torna a capacidade de uso prejudicada.
2. No Dormitório principal: existe uma sobreposição do EA do guardaroupa com o criado-mudo.
Ao analisar a planta-tipo da tipologia FF-120 com o mobiliário e
equipamento (disposto no mesmo lugar do projeto original) mínimo
atualizados por Boueri, Pedro e Scoaris (2012), verifica-se que a maioria dos
cômodos não suportam o mobiliário utilizado. Desta forma observaram-se
os seguintes conflitos (Figura 20):
1. Na Sala: persiste o conflito no ambiente que corresponde as refeições,
o qual não suporta o mobiliário, a mesa retangular e seu espaço de
atividade (EA) definida pelo PNHR/MCMV, isso torna a capacidade de
uso do ambiente prejudicada.
2. No Dormitório de casal: percebe-se a sobreposição do EA do guarda-
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33. Termo utilizado por Boueri
(2012) para definir o espaço
de atividade (EA): “Superfície
necessária e suficiente para
que uma pessoa possa
desenvolver qualquer
atividade sem interferência
ou restrição provocada por
mobiliário, equipamento e/
ou componente do edifício”
(BOUERI, PEDRO, SCOARIS,
2012 Apud BOUERI, 2008).

Figura 20
Planta Tipologia FF-120 com
mobiliário e equipamento
atualizado por Boueri, Pedro e
Scoaris (2012).
Fonte: elaboração do autor.
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FLEXIBILIDADE - FF-120

Considerando que as habitações devem ter a capacidade de sofrer
alterações no tempo, nesta análise se faz necessário entender os diferentes
elementos que compõem a casa, são eles: o sistema e dimensionamento
estrutural, as instalações domiciliares (energia elétrica, água potável
e esgoto) e o sistema de cobertura. Pois dessa forma, se compreende
as possibilidades de demolição ou modificação das paredes (internas e
externas) encarregadas de compartimentar espaços.
Após feito o estudo morfológico da alvenaria em bloco (Figura 21), que
possibilitou a definição das opções de demolição das paredes internas e
externas e, consequentemente, a ampliação da tipologia FF-120 (Figura
22), observa-se o seguinte:
1. Limitações de ampliabilidade, principalmente, na possibilidade
de sofrer alterações com acréscimo de área (externa) da unidade
habitacional. Isto se dá por causa do sistema construtivo cumprir a
função de vedação e também cumprir a função estrutural. Assim,
notamos que as fachadas principal e posterior também servem de
apoio à cobertura.
2. Entre o banheiro e a cozinha, observa-se que uma das paredes suporta
a maioria das instalações hidrosanitárias, complicando assim as
alterações neste ponto, principalmente, pelo aumento de custos no
processo de demolição e reinstalação desses serviços domiciliares.
3. Percebe-se no interior da unidade (na Figura 22) que os cômodos
(cozinha, quarto 01, quarto 02, quarto 03 e a sala) apresentam grande
possibilidade de alteração, especialmente, porque as paredes que
configuram esses espaços não cumprem funções como apoio direto à
cobertura ou possuem instalações domiciliares.

Figura 21
Planta analítica de morfologia
do sistema de alvenaria em
bloco cerâmico da tipologia
FF-120.
Fonte: Elaboração do autor.
Fotos: Angel Castañeda, julho de
2015

Figura 22
Planta analítica das
possibilidades de demolição
de alvenaria para ampliação
da unidade habitacional.
Fonte: Elaboração do autor.
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De acordo com a NBR 15220-3 (ABNT, 2003), as aberturas médias indicadas
para a zona bioclimática 06 devem possuir áreas mínimas equivalentes
a 15% da área do piso ambiente e áreas máximas equivalentes a 25%.
Também evidencia o sombreamento destas aberturas através da dimensão
do beiral.

HABITABILIDADE - FF-120

Nas unidades são projetados os serviços domiciliares (água, esgoto e
energia elétrica). No entanto, o fornecimento da energia elétrica é uma
questão ainda não resolvida no assentamento, pois a concessionária
afirma que só irá fazer o posteamento e ligar a energia depois que o 70%
das unidades estiverem prontas. Quanto à água, por enquanto, são três
poços de uso coletivo e aproximadamente 45 famílias tem poço semiartesiano próprio, mas nem todas conseguem utilizá-lo, pois falta a energia
para o funcionamento da bomba.

Figura 23
Propriedades térmicas
(transmitância térmica,
capacidade térmica e atraso
térmico) calculadas para
parede de tijolos de 08 furos.

Por outro lado, em termos de conforto ambiental, o assentamento
Florestan Fernandes e, consequentemente, o empreendimento do
contrato das 120 unidades habitacionais, se encontra localizado na
zona bioclimática 06 (Z6). Para o presente estudo são consideradas
recomendações da norma NBR 15220-3 (ABNT, 2003), como as aberturas
para ventilação, o sombreamento das aberturas, os tipos de vedações
externas e as estratégias de condicionamento térmico passivo.

Fonte: Elaboração do autor. Dados
NBR 15220-3 (ABNT, 2003)

Conforme o Quadro 16, é possível afirmar que as áreas de abertura para
ventilação não atendem às exigências mencionadas na NBR 15220-3
(ABNT, 2003), sendo equivalentes a menos de 15% das áreas de piso dos
ambientes internos. E sobre o sombreamento das aberturas, observase que não existe um critério claro na orientação das casas, desta forma,
existem diferentes tipos de orientações, assim um beiral de 60 cm
(em quase todo o perímetro da casa) não é suficiente para proteger as
aberturas, confirmando a necessidade da varanda, como estratégia de
sombreamento. A única exceção neste caso foi o banheiro, com um beiral
de 1,00 m, suficiente para proteger uma abertura de 1,00x0,60 m.

Quanto as aberturas de ventilação das unidades, temos a seguinte
configuração: a sala conta com 01 janela de aço dotada de duas folhas
laterais de correr de vidro, localizada na fachada principal; os quartos
contam com uma 01 janela veneziana de aço cada um, sendo que duas
destas janelas se encontram na fachada frontal (quarto 01, quarto 02) e
outra na fachada posterior (quarto 03); a cozinha possui duas janelas de
aço, uma dotada de duas folhas laterais de correr de vidro, e a outra de aço
e vidro basculante, ambas localizadas na fachada posterior; e, finalmente,
o banheiro conta com 01 janela de aço e vidro basculante, localizada na
fachada posterior.
No Quadro 16 são mostrados os cômodos das unidades, suas aberturas
para ventilação em m2 (considerando, apenas a parte da abertura que
permita a passagem de ventilação para o interior da edificação) e em %,
dizendo respeito à área do piso do cômodo.
Quadro 16
Aberturas para ventilação e sombreamento das aberturas da tipologia FF-120
Aberturas para ventilação para a Zona bioclimática 06 (Z6) - MÉDIAS (15% a 25% da área do piso) NBR 15220-3
Cômodos

Sombreamento
das aberturas
(dimen. beiral)

Número
aberturas
(janelas)

Área de
abertura das
janelas (m2)

Área de piso
(m2)

Sala

60 cm

1 (1,20x1,00 m)

0,52

12,74

Quarto 01

60 cm

1 (1,20x1,00 m)

0,52

Quarto 02

60 cm

1 (1,20x1,00 m)

0,52

Quarto 03

60 cm

1 (1,20x1,00 m)

0,52

Banheiro

100 cm

1 (1,00x0,60 m)

Cozinha

100 cm (parcial)
60 cm

2 (1,50x1,00 m)
(1,00x0,60 m)

Fonte: Elaboração do autor
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Abertura para Atende
ventilação
(% da área do piso)

Não
atende

4,08

X

8,12

6,4

X

8,32

6,25

X

8,06

6,45

X

0,29

4,33

6,7

X

0,81

12,08

6,7

X

Figura 24
Propriedades térmicas
(transmitância térmica,
capacidade térmica e fator de
calor solar) calculadas para
cobertura em telha cerâmica
com forro de PVC.
Fonte: Elaboração do autor. Dados
Lamberts et al (2011

Quanto aos tipos de vedação externas, a NBR 15220-3 (ABNT, 2003)
recomenda para a Zona Bioclimática 06 (Z6) vedações verticais (paredes)
pesadas e horizontais (cobertura) leves isoladas, assim, são apresentadas
no quadro 17, a transmitância térmica, atraso térmico e fator de calor solar
admissíveis para cada tipo de vedação externa.
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Uma vez compreendido que a tipologia FF-120, está conformada por
paredes exteriores de tijolos de 08 furos circulares (assentados na menor
dimensão), com argamassa interior e exterior (revestida com pintura no
exterior) (Figura 23) e uma cobertura cerâmica com forro de PVC (Figura
24), se efetuou a consulta na NBR 15220-3 (ABNT, 2003) das propriedades
térmicas calculadas para as vedações verticais e horizontais que mais se
aproximaram com as da tipologia estudada. Assim, é possível afirmar que
a vedação vertical (paredes) não atende aos critérios mínimos da norma,
pois a transmitância térmica mínima (U), deve ser menor ou igual a 2,20
W/m2.K (Quadro 17), e as paredes externas da tipologia estudada são de
2,24 W/m2.K (Figura 23). Por outro lado, a vedação horizontal (cobertura) é
termicamente aceitável atendendo aos critérios mínimos de desempenho
de transmitância térmica e fator solar das normas brasileiras (figura 24).

ACESSIBILIDADE - FF-120

Quanto à acessibilidade são consideradas algumas exigências da NBR
9050, que se referem, principalmente, aos elementos e ambientes no
interior da habitação, como o correto dimensionamento dos diferentes
elementos construtivos (portas, circulações, patamares e rampas) e o
correto dimensionamento dos cômodos (banheiro, dormitórios, cozinha).
Desta forma, segundo o quadro 19, é possível afirmar que quanto o
dimensionamento dos elementos construtivos, a tipologia estudada conta
com as circulações recomendadas pela norma, porém, vários vãos livres
construídos não contam com a dimensão mínima (80 cm). Por outro lado, a
tipologia atende com a área de manobra, com exceção do quarto de casal
o qual não atende considerando o mobiliário atualizado. Na Figura 25 é
mostrado o desenho do banheiro da tipologia FF-120 adaptado ao PNE.

Quadro 17
Tipos de vedações externas para a Zona Bioclimática 06 (Z6)
Transmitância térmica, atraso térmico e fator de calor solar admissíveis para cada tipo de vedação externa (NBR 15220-3)

Quadro 19
Atendimento da tipologia FF-120 as exigências da NBR 9050 de acessibilidade

Tipo de vedação recomendada
Zona Bioclimática 6 - Z6

Indicador de
qualidade

Elemento

Exigências da NBR 9050

Tipologia FF-120 (construido)

Correto dimensionamento
dos elementos
construtivos

Portas

Vão livre de 80 cm

Acesso (78 cm), banheiro (77 cm)

circulação

Largura útil entre 90 cm e 120 cm

Circulação útil (96 cm)

Rampas

Largura entre 120 cm e 150 cm

Não conta com rampas

Transmitância térmica - U
W/m2.K

Atraso térmico - φ
Horas

Fator solar - FSo
%

Paredes

Pesada

U ≤ 2,20

φ ≥ 6,5

FSo ≤ 3,5

Coberturas

Leve isolada

U ≤ 2,00

φ ≤ 3,3

FSo ≤ 6,5

atende

ñ
atende
X

X

Fonte: Elaboração do autor. Dados ABNT NBR 15220-3 (2003)

Comprimento do patamar no mínimo de 120 cm

Por outro lado, a a NBR 15220-3 (ABNT, 2003) define varias estratégias de
condicionamento térmico passivo para a Zona Bioclimática 6 (Z6), que
para o empreendimento estudado correspondente especificamente à
zona da cidade de Andradina/SP34. Para este clima local em particular são
definidas as estratégias C, F, H, I e J, descritas e verificadas no Quadro 18.

Piso antiderrapante
34. Andradina/SP é uma das
330 cidades classificadas pela
NBR 15220-3 (ABNT, 2003)
com clima local recomendado
como estratégia bioclimática.

Quadro 18
Revisão das estratégias de condicionamento térmico passivo para Z6 na tipologia FF-120
Estação

Estratégias de condicionamento térmico

Tipologia FF-120

Inverno

C

Adoção de vedações (paredes) internas pesadas (inércia [–] Como já foi descrito no estudo de tipo de
térmica) pode contribuir para manter o interior da edificação vedações, na unidade de habitação não foram
aquecido.
projetadas vedações pesadas.

Verão

H

Em regiões quentes e secas, a sensação térmica no verão pode
ser amenizada através da evaporação da água. O resfriamento
evaporativo pode ser obtido através do uso de vegetação,
fontes de água ou outros recursos que permitam a evaporação
da água diretamente no ambiente que se deseja resfriar.

[–] No projeto apresentado a CEF não
foi considerada nenhum tipo de solução
para obter resfriamento evaporativo. O
acondicionamento da unidade habitacional
neste aspeto fica à responsabilidade do
morador.

J-I

A ventilação cruzada é obtida através da circulação de ar pelos
ambientes da edificação. Isto significa que se o ambiente tem
janelas em apenas uma fachada, a porta deveria ser mantida
aberta para permitir a ventilação cruzada.

[+] A tipologia FF-120, possui ventilação
cruzada por possuir aberturas em duas
fachadas diferentes, mas conforme o quadro
19, as áreas de abertura para ventilação não
atendem às exigências da NBR 15220-3

F

Desumidificação dos ambientes, obtida através da renovação [+] A ventilação cruzada proposta na tipologia
do ar interno por ar externo através da ventilação dos permite o processo de desumidificação dos
ambientes.
ambientes.

Correto dimensionamento dos
ambientes

Banheiro

Área de manobra em 360o com raio de 150 cm.
Área de manobra pode utilizar no máx. 10 cm sob a
bacia sanitária e 30 cm sob o lavatório.

Conta com área de manobra

Box chuveiro: largura mín. livre de 90 x 95 cm.

Atende as especificações

Dormitórios Área de manobra em 360o com raio de 150 cm.

Não atende, considerando o mobiliário atualizado

Cozinha

Conta com área de manobra

Área de manobra em 360o com raio de 150 cm.

Fonte: Elaboração do autor. Dados NBR 9050

Figura 25
Planta do banheiro do projeto
adaptado ao PNE (Portador de
Necessidades Especiais).
Fonte: caderno de projetos
tipologia 01, do banco de
projetos da SUHAR.

Fonte: Elaboração do autor. Dados NBR 15220-3
Legenda
[+] pontos positivos do projeto segundo a avaliação
[o] pontos neutros do projeto segundo a avaliação
[–] pontos negativos do projeto segundo a avaliação
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2 PROJETO EXECUTIVO - [FF-120]
DESENHOS - FF-120

Com a finalidade de determinar o nível de repetição ou originalidade
das tipologias arquitetônicas implementadas nos empreendimentos de
habitação no meio rural, procura-se nesta parte identificar a autoria do
projeto arquitetônico construído nos diferentes contratos estudados,
neste caso particular das 120 unidades habitacionais do assentamento
Florestan Fernandes.

Um aspecto destacável desta tipologia habitacional é a proposta de duas
duas possibilidades de ampliação, uma das quais, a opção 02 com um área
útil de 54,72 m2 (03 quartos), foi escolhida pela Entidade Organizadora (EO)
(Figura 26), porém, com algumas modificações no exterior da unidade em
termos dos materiais utilizados.

Observa-se que para o empreendimento em estudo é utilizado o projeto
executivo de habitação rural, denominado “PNHR TIPO 01” (Figura
26), fornecido pela CEF. Este projeto foi elaborado pela GIDUR/FS (GI
Desenvolvimento Urbano e Rural de Feira de Santana) e a REDUR/VC
(RF Desenvolvimento Urbano e Rural de Vitória da Conquista), junto
aos engenheiros da CEF, e pretende auxiliar as Entidades Organizadoras
(EOs) no âmbito do PNHR, por meio da doação de projetos aos
empreendimentos operados pela CEF ao Banco de Projetos da SUHAR
(Superintendência Nacional de Habitação Rural e Entidades).

A participação dos usuários na definição do projeto, se baseou,
principalmente, em dois aspectos:
t

t
Segundo os responsáveis da elaboração do projeto, o objetivo deste projeto
é orientar os técnicos e construtores das Entidades Organizadoras no que
concerne às especificações mínimas estabelecidas pelo Ministério das
Cidades, trazendo soluções de projetos que assegurem a habitabilidade,
segurança, salubridade e acessibilidade da unidade habitacional.
Figura 26
Planta baixa e planta de
ampliação (opção 02) da
tipologia PNHR TIPO 01,
adotada pelo contrato das
120 unidade habitacionais.
Fonte: caderno de projetos
tipologia 01, do banco de
projetos da SUHAR.
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escolha dos materiais: principalmente, de acabamento, como o
piso cerâmico; e da cobertura, com o tipo de estrutura (madeira ou
metálica) e o tipo de forro;
posição e orientação da casa no lote, aspectos definidos pela
disposição da produção (por conveniência para aproveitamento da
água chuva e proximidade ao cultivo) e a relação com a antiga casa.

Por outro lado, o projeto executivo apresentado à CEF pela Entidade
Organizadora
está composto pelas peças gráficas, ilustrativas e
documentos técnicos necessários para a compreensão da Unidade
Habitacional, e os procedimentos para sua construção. Porém, uma vez
feito o levantamento em campo, observam-se no processo de produção
das habitações algumas imprecisões nas dimensões gerais da casa: das
aberturas e das circulações, isto causado, possivelmente:
t

t

Esta tipologia PNHR TIPO 01, caracteriza-se pela configuração de casa
rural térrea, com um área útil de 39,65 m2 e 44,78 m2 de área construída. O
programa mínimo de necessidades é composto pelos seguintes cômodos
(figura 26):

02 quartos (8,32 m2 e 8,12 m2);
01 sala de estar e jantar (12,61 m2);
01 sanitário adaptável a Portadores de Necessidades Especiais (4,33m2);
01 cozinha (5,20 m2);
01 circulação interna (1,07 m2);
01 área de serviço externa coberta (6,66 m2);
01 varanda externa (7,20 m2).

pelo nível de experiência da mão-de-obra, principalmente, na
execução da alvenaria, aspecto que se relaciona diretamente com a
precisão da modulação da unidade habitacional;
pela qualidade dos materiais utilizados, como a uniformidade dos
tijolos utilizados e o uso de esquadrias diferentes as especificações.

Normalmente, estas imprecisões do ponto de vista geral não trazem
maiores conflitos no funcionamento da casa. Porém, no caso da circulação
(aspecto claramente definido no projeto executivo), estas alterações nas
dimensões podem acarretar dificuldades aos portadores de necessidades
especiais.
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3 PROJETO SOCIAL - [FF-120]
TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) - FF-120

t
Segundo informações da EO, cada família (de um total de 120), está
composta, em média, por 03 a 04 integrantes, com algumas excepções de
casais ou um só morador. . Tem-se no grupo das 120 famílias uma pessoa
portadora de necessidade especiais (cadeirante) e a grande maioria possui
apenas o ensino fundamental. Segundo a EO, no início do contrato foi
feito o levantamento dos lotes com a finalidade de localizar e orientar as
casas; assessoria na organização dos documentos das famílias; e reuniões
periódicas (mensais) com o grupo de famílias, mas ainda não se contam
com relatórios que aportem dados detalhados do Projeto do Trabalho
Técnico Social (PTTS).

t

3.1.2. Avaliação Etapa de Produção [FF-120]

Itumbiara/GO (COOPMAPAAI) que se responsabilizaria pelo trabalho
de escritório (projetos, orçamentos, etc.). O trabalho social (TS) e a
assistência técnica (ATEC) são responsabilidades da EO.
Beneficiário final – famílias do assentamento rural que tem por função
formalizar uma comissão de representantes (CRE).
Comissão de representantes (CRE) – no empreendimento 120
unidades, a CRE possui dois representantes, escolhidos pelas famílias
do assentamento. Responsáveis pela gestão dos recursos financeiros,
pela prestação de contas aos demais beneficiários e pela coordenação
do conjunto da obra. O recurso liberado pela CEF vai direto para
a conta da CRE, que repassa para a Cooperativa. Perante a Caixa, a
Cooperativa é a responsável pela execução das obras. Porém, devido
ao acordo interno estabelecido entre a Cooperativa e a RCA, esta
última tornou-se a responsável pelas obras e pela contratação de mãode-obra.

5 CANTEIRO - [FF-120]

4 AGENTES ENVOLVIDOS - [FF-120]

SUSTENTABILIDADE - FF-120
AGENTES - FF-120

Inicialmente, podem se identificar três tipos de agentes envolvidos nos
empreendimento das 120 unidades do assentamento Florestan Fernandes,
os institucionais, os empresariais e os sociais, os quais possuem as seguinte
participações no processo de produção das unidades habitacionais:
Agentes Institucionais
t Agente Financeiro (CEF) – neste caso é a Caixa Econômica Federal, o
CEF responsável pela avaliação da viabilidade do empreendimento,
através da análise dos aspectos financeiros, de engenharia do projeto
apresentado, do trabalho social e da situação dos beneficiários.
Também é encarregada da liberação dos recursos em porcentagens,
de acordo com o avanço das obras no empreendimento.
Agentes Empresariais
t Construtora (RCA) – depois de vários atrasos nas obras, foi assinado um
acordo com a construtora RCA, que retoma as obras o dia 12 de janeiro
de 2012 investindo capital próprio e operacionalização por intermédio
de um funcionário, responsável pela cotação de preços dos materiais
de construção. Além, de contratar e fazer o pagamento da mão-deobra, com o aval da CRE.

Figura 27
Técnicas construtivas
usadas na Tipologia FF-120.
a. fundação em radier; b.
sistema de vedação em
alvenaria; c. sistema de
cobertura.

O processo de produção das unidades habitacionais do contrato FF-120,
caracteriza-se pela implementação de um sistema convencional, composto
pelas seguintes técnicas construtivas (figura 27):
t a fundação desenvolvida é do tipo radier (figura 27a), por ser um
método sequenciado muito utilizado em habitação social (de tipo
térreo), devido a facilidade de execução, obtendo-se com ele um
melhor custo-benefício;
t o sistema de vedação implementado no empreendimento é alvenaria
de tijolos cerâmicos de 08 furos circulares, com amarração nos
cantos (sem pilares). E o sistema caracteriza-se pela canaleta (feita de
argamassa de cimento) assentada na última fiada da parede, a qual
exerce a função de percinta (figura 27b);
t o sistema de cobertura desenvolvido é em telha cerâmica com
estrutura metálica (figura 27c), o forro implementado de PVC em todos
os cômodos.

Fonte: Habis, fevereiro de 2015

Agentes Sociais
t Entidade Organizadora (EO) – No empreendimento das 120 unidades
habitacionais foi, inicialmente, o SINTRAF quem entraria como Entidade
Organizadora (EO). Porém, teve problemas com a documentação
(apenas Cooperativas e Associações sem fins lucrativos podem assumir
os projetos do PNHR). Assim, o próprio SINTRAF indicou a Cooperativa
Mista dos Agricultores, Pescadores, Aquicultores e Apicultores de
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Desta forma pode-se afirmar que na construção da tipologia FF-120 do
empreendimento estudado não são implementadas tecnologias nem
sistemas alternativos que se relacionem com o uso de materiais ou práticas
de baixo impacto ambiental.
Quanto ao meio natural, não se percebe um impacto significativo na base
geográfica natural, córregos e nascentes por causa da implantação das
unidades habitacionais, contudo no processo de construção das unidades
observa-se que não existe nenhum tipo de sistema de gestão de resíduos
(programa de reciclagem, reutilização e transporte adequado) produto do
desperdiço dos diferentes tipos de materiais de construção (Figura 28).

Figura 28
Gestão de resíduos no
processo de construção do
empreendimento das 120
unidades habitacionais do
assentamento Florestan
Fernandes.
Fonte: Habis, fevereiro de 2015.

Figura 30
Armazenamento do material
em canteiro no assentamento
Florestan Fernandes.
Fonte: Habis, fevereiro de 2015

Sobre o armazenamento destes materiais de construção (tijolos, telhas,
cimento, areia, entre outros), não se encontrou nenhum tipo de galpão
ou espaço que permitisse proteger este material contra as condições
climáticas ou perdas dos mesmos (Figura 30). No assentamento observa-se
que esta situação afeta o estado físico dos materiais, com peças quebradas
e desgaste, o que causa complicações econômicas e técnicas no canteiro.
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Como já foi mencionado anteriormente, uma parte do assentamento ainda
não conta com os serviços de energia elétrica e água, recursos necessários
para a adequada produção habitacional em canteiro. Para dar solução
a este problema, a empresa junto com os trabalhadores e moradores
acordaram usar geradores e nas casas que ainda não tem água, esta é
transportada num trator de um morador.
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS - FF-120

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - FF-120

A respeito do fornecimento dos materiais de construção, o responsável das
cotações de preços da construtora, ressaltou que de forma geral muitos
materiais são comprados diretamente dos produtores, principalmente,
no caso das peças cerâmicas (telha, bloco de tijolo); no caso do cimento,
consideraram que valia a pena comprar numa cidade mais distante
diretamente do fornecedor, evitando assim os intermediários, isto pela
considerável quantidade de unidades para construir. Por outro lado, a
estrutura metálica da cobertura está sendo feita em um dos lotes (84) e,
posteriormente transportada aos lotes e instalada (Figura 29).

INSTALAÇÕES DO CANTEIRO - FF-120

Figura 31
Maquinarias e
equipamentos utilizados
no empreendimento das
120 unidades habitacionais
do assentamento Florestan
Fernandes.
Figura 29
Processo de produção
da estrutura metálica
da tipologia FF-120 do
assentamento Florestan
Fernandes.

Fonte: Habis, fevereiro de 2015.

Sobre este aspecto, no empreendimento estudado são utilizados
principalmente, uma betoneira, geradores e andaimes de propriedade da
construtora; um trator de propriedade de um morador, o qual é utilizado
para o transporte de materiais, das estruturas metálicas da cobertura e de
água dos poços para os lotes que não contam com o serviço (Figura 31).

Fonte: Habis, dezembro de 2015.

No Quadro 20 é apresentada a síntese da avaliação do empreendimento
das 120 unidades do assentamento Florestan Fernandes.
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ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES

Quadro 20
Quadro síntese - Assentamento Florestan Fernandes - 120 unidades habitacionais

44 UNIDADES HABITACIONAIS

ETAPA DE DESENHO/PROJETO

1 Projeto

arquitetônico

Funcionalidade

Flexibilidade

Habitabilidade

Acessibilidade

2 Projeto

executivo

3 Projeto
social

Desenhos

Trabalho técnico
social - PTTS

Programa
arquitetônico

Programa limitado, sem proposta de ampliação da
unidade.

[–]

Capacidade de uso
dos ambientes

Conflitos principalmente nos quartos e sala.

[–]

Diversidade
tipológica

Possui só uma (1) tipologia

[–]

Adaptabilidade

Os cômodos são formalmente neutros

[+]

Ampliabilidade

Apresenta limitações de ampliação com acréscimo
de área.

[–]

instalações prediais

A proposta prevê instalações prediais

[+]

Conforto ambiental

As áreas de abertura para ventilação não atendem
às exigências da norma, o sombreamento não é
suficiente para proteger as aberturas.

[–]

A vedação vertical não atende a NBR15220-3

[–]

A vedação horizontal atende a NBR15220-3

[+]

A proposta não atende a maior parte das estratégias
de condicionamento térmico passivo

[–]

Elementos
construtivos

Alguns vãos não tem a dimensão mínima

[–]

Dimensão espacial

Os cômodos atendem parcialmente NBR9050

Autoria

Uso de tipologia padrão.

Participação dos
usuários

Baixa participação na definição do projeto.

[–]

Desenho/construção

Apresenta peças gráficas suficientes.

[+]

Perfil dos moradores

Sem informação quanto o perfil e processo de
acesso a nova moradia dos moradores.

[o]

Processo de acesso à
nova moradia

envolvidos

4 Canteiro

Agentes

Assentamento

Florestan Fernandes

[+]

Numero de Unidades

44 Unidades Habitacionais

[–]

Regime de construção

Empreitada

Número de Tipologias

01 [FF-44]

Área Útil

39,65 m2

Área construída

44,78 m2

Número de quartos

02 Quartos

Pé direito

2,30 m banheiro / 2,50 m demais cômodos

Sistemas construtivos

Fundaçoes: broca cilíndrica, 0,25 m x 3,00 m de profundidade.

Aceitável participação da EO, implementação de
mão de obra local, principalm. do assentamento.

[+]

Empresariais

Existe um bom relacionamento com os moradores.

[+]

institucionais

A CEF limita-se às funções de aprovação e controle.

[o]

Não são implementadas tecnologias nem sistemas
alternativos

[–]

Vedação: alvenaria de tijolos cerâmicos de 08 furos circulares,
com pilares de concreto armado nos cantos.
Cobertura: telha cerâmica, estrutura em madeira, laje de
concreto e EPS.
Quadro de Áreas - Tipologia FF-44
Cômodo

Área m2

Área %

Sala

12,61

31,8

Quarto 01

8,12

20,48

impacto

Não se percebe um impacto significativo.

[+]

Gerenciamento de
resíduos

Não existe um sistema de gestão de resíduos.

[–]

Quarto 02

8,32

20,98

Materiais de
construção

Origem

Compra de materiais de zonas distantes.

[–]

Quarto 03

-

-

Armazenamento

Não tem um espaço adequado de armazenamento
dos materiais.

[–]

Banheiro

4,33

10,92

instalações de
canteiro

Abastecimento de
água

O canteiro não tem o serviço de água.

Cozinha

5,2

13,11

[–]

Área de Serviço

-

-

Rede de energia

O canteiro não tem o serviço de energia.

[–]

Circulação

1,07

2,7

Maquinarias e
equipamentos

São utilizados maquinarias e equipamento da
propriedade da construtora.

[+]

Varanda

Maquinarios e
equipamentos

Fonte: elaboração do autor
Legenda
[+] pontos positivos do projeto segundo a avaliação
[o] pontos neutros do projeto segundo a avaliação
[–] pontos negativos do projeto segundo a avaliação
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Fonte: Elaboração do autor;
foto: HABIS, dezembro de 2015

Mirandópolis/SP

Sociais

Sustentabilidade Tecnologias e
sistemas alternativos

Quadro 21
Ficha do empreendimento
das 44 unidades habitacionais
no assentamento Florestan
Fernandes (Tipologia FF-44).

Localização

ETAPA DE PRODUÇÃO

5 Agentes

Construtora: JA
Entidade Organizadora: Associação Herbert de Souza (AHS)

-

-

Área Útil (m2 )

39,65

100 %

Área construída (m2)

44,78

-

41,46%
31,80%
24,03%
2,70%

ÁREA PRIVADA
ÁREA SOCIAL
SERVIÇO
CIRCULAÇÃO
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Quanto a capacidade de uso dos ambientes, uma vez confrontadas
as dimensões dos cômodos da tipologia FF-44 com o mobiliário e
equipamento (disposto no mesmo lugar do projeto original) mínimo
definido pelo PNHR/MCMV, verifica-se que os cômodos suportam a
inserção do mobiliário e equipamento previsto e dispõem de área
suficiente para o desenvolvimento de atividades (figura 33). Porém,
observa-se o seguinte conflito:
t Na Sala: o ambiente que corresponde às refeições não suporta o
mobiliário: uma mesa retangular e seu espaço de atividade (EA)
definida pelo PNHR/MCMV, isso torna a capacidade de uso do
ambiente prejudicada.

3.1.3. Avaliação Etapa de Desenho/Projeto [FF-44]
1 PROJETO ARQUITETÔNICO - [FF-44]
FUNCIONALIDADE - FF-44

Sobre o programa arquitetônico da tipologia FF-44, conforme o Quadro
21, ao contrário do que acontece no empreendimento das 120 unidades
habitacionais, a cozinha perde considerável importância com uma área de
5,20 m2 ocupando um 13,11 % da área útil da casa (39,65 m2).
Também, vale a pena destacar que nesta proposta é considerado um
espaço exterior (não quantificado na área geral da casa) que cumpre
funções de varanda, em uma das quais (a posterior) funciona a área de
serviço da casa.

Figura 33
Planta Tipologia FF-44 com
mobiliário e equipamento
definido pelo PNHR/PMCMV.
Fonte: Elaboração do autor.

Percebe-se que no projeto arquitetônico proposto se prevê duas opções
para futuras ampliações das unidades (item obrigatório nas especificações
do PNHR/PMCMV). Segundo o representante no canteiro da empresa
construtora (JA), se construíram os baldrames de algumas casas das
famílias que consideram fazer ampliação no futuro. Nestas plantas
propostas de futura ampliação se encontram duas situações (Figura 32)
(Quadro 22):
1. uma proposta de ampliação (01), em que se agrega um quarto,
somando um total de 04 quartos com uma área de 33,66 m2 (59,18% da
área útil da casa), mas perdendo consideravelmente, área na cozinha;
2. uma segunda proposta de ampliação (02), em que se elimina um
quarto, dando mais área à cozinha 12,08 m2 (22% da área útil).
Quadro 22
Quadro de Áreas - Ampliações 01-02
Área
m2

Área
%

12,61 22,17

12,74

23,28

Figura 32
Propostas de Ampliação 01 e
02 para o empreendimento
das 44 unidades habitacionais
do assentamento Florestan
Fernandes.

Quarto 01

8,12

14,28

8,12

14,84

Fonte: Caderno de projetos PNHR.

Quarto 02

8,32

14,63

8,32

14,2

Quarto 03

8,88

15,61

-

-

Quarto 04

8,34

14,66

8,06

14,73

Banheiro

4,33

7,61

4,33

7,91

Cozinha

5,2

9,14

12,08

22,08

Circulação

1,07

1,88

1,07

1,95

A. Serviço

-

-

-

-

Varanda

-

-

-

-

A. U. (m )

56,87 100%

54,72

100%

A. C. (m2)

65,23 -

61,04

-

Ampliação 01 Ampliação 02
Cômodo

Área
m2

Sala

2

Área
%

Figura 34
Planta Tipologia FF-44 com
mobiliário e equipamento
atualizado por Boueri, Pedro e
Scoaris (2012).
Fonte: Elaboração do autor.

Fonte: Elaboração do autor.
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Ao analisar a planta-tipo da tipologia FF-44 com o mobiliário e
equipamento (disposto no mesmo lugar do projeto original) atualizados
por Boueri, Pedro e Scoaris (2012), verifica-se que a maioria dos cômodos
não suporta o mobiliário utilizado. Desta forma observaram-se os
seguintes conflitos (Figura 34):
1. Na Sala: persiste o conflito no ambiente que corresponde às refeições,
o qual não suporta o mobiliário: a mesa retangular e seu espaço de
atividade (EA) definida pelo PNHR/MCMV, torna a capacidade de uso
do ambiente prejudicada.
2. No Dormitório de casal: percebe-se a sobreposição do EA do guardaroupa com a cama, e também se nota que a dimensão do cômodo não
suporta o tamanho do guarda-roupa.
3. No Dormitório 02: existe uma sobreposição do EA do guarda-roupa
com uma das camas, dificultando assim seu seu uso e acesso
Pode-se destacar do estudo, que da mesma forma que o empreendimento
das 120 unidades habitacionais, o Banheiro suporta amplamente tanto o
mobiliário e equipamento mínimo definidos pelo PNHR/MCMV, quanto o
actualizado por Boueri, Pedro e Scoaris (2012).
FLEXIBILIDADE - FF-44

Depois de feita a análise dos elementos que compõem a casa (alvenaria,
estrutura, cobertura e instalações hidro sanitárias e elétricas), conforme
a Figura 35, são definidas as possibilidades de demolição ou modificação
das paredes (internas e externas) encarregadas de compartimentar os
espaços e, consequentemente, a ampliação da tipologia FF-44 (Figura 36),
observa-se o seguinte:
1. Considerando que as propostas de ampliação (com acréscimo de área
externa) da tipologia FF-44 estão projetadas no eixo A-A da unidade,
nota-se na figura 41 a posssibilidade de ampliação neste eixo da
unidade, pois o sistema estrutural (pilares) permite fazer alterações
sem comprometer a estabilidade da casa. E também por conta da
função que cumpre esta parede no apoio da cobertura.
2. Entre o banheiro e a cozinha, observa-se que uma das paredes suporta
a maioria das instalações hidrosanitárias, complicando assim as
alterações neste ponto, principalmente, pelo aumento de custos no
processo de demolição e reinstalação dos serviços domiciliares.
3. Percebe-se no interior da unidade (Figura 41) que os cômodos
(cozinha, quarto 01, 02 e a sala) tem altas possibilidades de alterações,
principalmente, pelo sistema estrutural (pilares) que permite mover a
alvenaria interna sem comprometer a estabilidade da casa.
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Figura 35
Planta analítica de morfologia
do sistema de alvenaria da
tipologia FF-44.
Fonte: Elaboração do autor.
Fotos: https://facebook.com/
tamaradeazevedo.bonfim?fref=ts

Figura 36
Planta analítica das
possibilidades de demolição
de alvenaria para ampliação
da unidade habitacional.
Fonte: Elaboração do autor.
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na orientação das casas. Assim, nos casos em que as janelas dos quartos
recebem maior insolação, um sombreamento (beiral) de 0,60m, é
insuficiente para proteger estas aberturas. Por outro lado, as aberturas da
sala, da cozinha e do banheiro (nos casos em que a localização das janelas
não foi alterada para a fachada lateral), têm um sombreamento de 1,60 m,
melhorando, consideravelmente, as condições climáticas no interior da
casa.

Habitabilidade
HABITABILIDADE - FF-44
Nas unidades estão projetados os serviços domiciliares (água, esgoto e
energia elétrica), porém elas ainda não possuem energia elétrica. Estas
famílias ainda estão esperando a instalação por parte da concessionária.
Quanto à água, por enquanto são cinco poços de uso coletivo, dos quais só
04 funcionam pela falta da energia para o funcionamento da bomba.
Figura 37
Propriedades térmicas
(transmitância térmica,
capacidade térmica e atraso
térmico) calculadas para
parede de tijolos de 8 furos.

Em termos de conforto ambiental, o empreendimento das unidades
habitacionais do assentamento Folorestan Fernandes, se encontra
localizado na zona bioclimática 06 (Z6). Para o presente estudo são
consideradas recomendações da NBR 15220-3, como as aberturas para
ventilação, o sombreamento das aberturas, os tipos de vedações externas
e as estratégias de condicionamento térmico passivo.

Fonte: elaboração do autor.
Dados NBR 15220-3 (ABNT, 2003)

Quanto aos tipos de vedação externas, a NBR 15220-3 (ABNT, 2003)
recomenda para a Zona Bioclimática 06 (Z6), vedações verticais (paredes)
pesadas e horizontais (cobertura) leves isoladas, assim, são apresentadas
no Quadro 24, a transmitância térmica, atraso térmico e fator de calor solar
admissíveis para cada tipo de vedação externa.

Figura 38
Propriedades térmicas
(transmitância térmica,
capacidade térmica e fator de
calor solar) calculadas para
cobertura em telha cerâmica
com laje e EPS.

A tipologia FF-44, (da mesma forma que a tipologia FF-120) esta
conformada por paredes exteriores de tijolos de 8 furos circulares
(assentados na menor dimensão), com argamassa interior e exterior
(revestida com pintura no exterior) (Figura 37), e uma cobertura cerâmica
com laje de concreto e EPS (Figura 38).

Quanto às aberturas de ventilação das unidades, elas se configuram da
seguinte forma: a sala conta com 01 janela de aço dotada de duas folhas
laterais de correr de vidro, localizada na fachada frontal; os quartos contam
com 01 janela veneziana de aço cada um, localizadas uma na fachada
frontal (quarto 01) e outra na fachada posterior (quarto 03); a cozinha
possui 01 janela de aço, dotada de duas folhas laterais de correr de vidro,
localizadas na fachada posterior; e finalmente, o banheiro conta com
01 janela de aço e vidro basculante, localizada na fachada posterior. No
Quadro 23 são mostrados os cômodos das unidades e suas respectivas
aberturas para ventilação em m2, e em % respeito à área do piso do
cômodo. De acordo com a NBR 15220-3 (ABNT, 2003), as aberturas médias
indicadas para a zona bioclimática 06 devem possuir áreas mínimas
equivalentes a 15% da área do piso ambiente e áreas máximas equivalentes
a 25%. Também é mostrado o sombreamento destas aberturas expresso na
dimensão do beiral.
Quadro 23
Aberturas para ventilação e sombreamento das aberturas da tipologia FF-44
Aberturas para ventilação para a Zona bioclimática 6 (Z6) - MÉDIAS (15% a 25% da área do piso) NBR 15220-3
Cômodos

Sombreamento
das aberturas
(dim. beiral)

Número de
aberturas
(janelas)

Área de
abertura das
janelas (m2)

Área de piso
(m2)

Sala

Abertura para Atende
ventilação
(% da área do piso)

160 cm

1 (150x100 cm)

0,66

12,61

5,23

X

Quarto 01

60 cm

1 (120x100 cm)

0,52

8,12

6,40

X

Quarto 02

60 cm

1 (120x100 cm)

0,52

8,32

6,25

X

Banheiro

160 cm

1 (80x70 cm)

0,22

4,33

5,08

X

Cozinha

160 cm

1 (120x100 cm)

0,52

5,20

10,00

X

Fonte: Elaboração do autor

Conforme o quadro 23, é possível afirmar que as áreas de abertura para
ventilação não atendem às exigências mencionadas na NBR 15220-3
(ABNT, 2003), sendo equivalentes a menos de 15% das áreas de piso dos
ambientes internos. E sobre o sombreamento das aberturas, observase que como no contrato da 120 unidades não existe um critério claro
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Não
atende

Fonte: elaboração do autor.
Dados Lamberts et al (2011).

Após, a revisão das propriedades térmicas calculadas para as vedações
verticais e horizontais mais próximas na NBR 15220-3 (ABNT, 2003), é
possível afirmar que a vedação vertical (paredes) não atende os critérios
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mínimos da norma, pois, a transmitância térmica mínima (U), deve
ser menor ou igual a 2,20 W/m2.K (Quadro 24), e as paredes externas
da tipologia estudada é de 2,24 W/m2.K (Figura 37). Por outro lado, a
cobertura atende amplamente os critérios mínimos de desempenho de
transmitância térmica e fator solar das normas brasileiras (Figura 38).

c.ACESSIBILIDADE
ccessibilidade - FF-44
Considerando as exigências da NBR 9050 (ABNT, 2003), sobre o
dimensionamento dos diferentes elementos construtivos (portas,
circulações, patamares e rampas) e o correto dimensionamento dos
cômodos (banheiro, dormitórios, cozinha), segundo o Quadro 26, é
possível afirmar que tanto o dimensionamento dos elementos construtivos
quanto a tipologia estudada conta com as circulações recomendadas pela
norma, porém os vãos livres construídos dos quartos não atendem com a
dimensão mínima (80 cm). Por outro lado, a tipologia atende com a área
de manobra, com exceção do quarto de casal, considerando o mobiliário
atualizado. Na Figura 39 é mostrado a planta da tipologia FF-120 adaptada
ao PNE.

Quadro 24
Tipos de vedações externas para a Zona Bioclimática 6 (Z6)
Transmitância térmica, atraso térmico e fator de calor solar admissíveis para cada tipo de vedação externa (NBR 15220-3)
Tipo de vedação recomendada
Zona Bioclimática 6 - Z6

Transmitância térmica - U
W/m2.K

Atraso térmico - φ
Horas

Fator solar - FSo
%

Paredes

Pesada

U ≤ 2,20

φ ≥ 6,5

FSo ≤ 3,5

Coberturas

Leve isolada

U ≤ 2,00

φ ≤ 3,3

FSo ≤ 6,5

atende

Não
atende
X

X

Fonte: Elaboração do autor. Dados ABNT NBR 15220-3 (2003)

De outro lado, a NBR 15220-3 (ABNT, 2003) define várias estratégias de
condicionamento térmico passivo para a Zona Bioclimática 06 (Z6), que
para o empreendimento estudado correspondente especificamente à
zona da cidade de Andradina/SP. Para este clima local em particular são
definidas as estratégias C, F, H, I e J, descritas no Quadro 25. No mesmo
quadro são verificadas estas estratégias na tipologia FF-44.

Quadro 26
Atendimento da tipologia FF-44 as exigências da NBR 9050 de acessibilidade
Indicador de
qualidade

Elemento

Exigências da NBR 9050

Tipologia FF-44 (construido)

Correto dimensionamento
dos elementos
construtivos

Portas

Vão livre de 80 cm

Quartos (76 cm)

Circulação

Largura útil entre 90 cm e 120 cm

Circulação útil atende

Rampas

Largura entre 120 cm e 150 cm

Não conta com rampas

Comprimento do patamar no mínimo de 120 cm
Piso antiderrapante

Quadro 25
Revisão das estratégias de condicionamento térmico passivo para Z6 na tipologia FF-44
Estação
Inverno
Verão

Estratégias de condicionamento térmico
C
H

J-I

F

Tipologia FF-44

Adoção de vedações (paredes) internas pesadas (inércia [–] Como já foi descrito no estudo de tipo de
térmica) pode contribuir para manter o interior da edificação vedações, nas unidades não foram projetadas
aquecido.
vedações pesadas.
Em regiões quentes e secas, a sensação térmica no verão pode
ser amenizada através da evaporação da água. O resfriamento
evaporativo pode ser obtido através do uso de vegetação,
fontes de água ou outros recursos que permitam a evaporação
da água diretamente no ambiente que se deseja resfriar.

[–] No projeto apresentado a CEF não
foi considerada nenhum tipo de solução
para obter resfriamento evaporativo. O
acondicionamento da unidade neste aspeto
fica à responsabilidade do morador.

A ventilação cruzada é obtida através da circulação de ar pelos
ambientes da edificação. Isto significa que se o ambiente tem
janelas em apenas uma fachada, a porta deveria ser mantida
aberta para permitir a ventilação cruzada.

[+] A tipologia FF-120, possui ventilação
cruzada por possuir aberturas em duas
fachadas diferentes, mas conforme o quadro
19, as áreas de abertura para ventilação não
atendem às exigências da NBR 15220-3

Desumidificação dos ambientes, obtida através da renovação [+] A ventilação cruzada proposta na tipologia
do ar interno por ar externo através da ventilação dos permite o processo de desumidificação dos
ambientes.
ambientes.

Correto dimensionamento dos
ambientes

Banheiro

Área de manobra em 360o com raio de 150 cm. Área Conta com área de manobra
de manobra pode utilizar no máximo 10 cm sob a
bacia sanitária e 30 cm sob o lavatório.
Box chuveiro: largura mínima livre de 90 x 95 cm.

Atende as especificações

Dormitórios Área de manobra em 360o com raio de 150 cm.

Não atende, considerando o mobiliário atualizado

Cozinha

Conta com área de manobra

Área de manobra em 360o com raio de 150 cm.

Fonte: Elaboração do autor. Dados ABNT NBR 9050 (2003)

Figura 39
Planta da tipologia FF-44
adaptada a PNE (Portador de
Necessidades Especiais).
Fonte: caderno de projetos
tipologia 01, do banco de
projetos da SUHAR.

Fonte: Elaboração do autor. Dados ABNT NBR 15220-3 (2003)
Legenda
[+] pontos positivos do projeto segundo a avaliação
[o] pontos neutros do projeto segundo a avaliação
[–] pontos negativos do projeto segundo a avaliação
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2 PROJETO EXECUTIVO - [FF-44]

3 PROJETO SOCIAL - [FF-44]

DESENHOS - FF-44

TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) - FF-44

Observa-se que (da mesma forma que no empreendimento das 120
unidaedes) para o empreendimento das 44 unidades é utilizada a tipologia
“PNHR TIPO 01” (Figura 40), fornecida pela CEF (escolhida dentre 03
plantas). Este projeto elaborado pela GIDUR/FS e a REDUR/VC, junto aos
engenheiros da CEF, pretende orientar os técnicos e construtores das
Entidades Organizadoras (EOs) no processo de produção habitacional na
compreensão das especificações mínimas estabelecidas pelo Ministério
das Cidades.

Após revisar os relatórios (subministrados pela EO) do trabalho técnico
social do empreendimento das 44 unidades do assentamento Florestan
Fernandes, observa-se que o empreendimento é dividido em cinco
núcleos, com os quais foram desenvolvidas reuniões mensais (Figura 41),
visitas domiciliares e palestras sobre diferentes temas, estas atividades
foram divididas em três eixos mostradas no quadro abaixo (Quadro 27):
Quadro 27
Atividades realizadas no PTTS do empreendimento das 44 unidades habitacionais
Figura 40
Planta e fachadas da tipologia
PNHR Tipo 01 adotada pelo
empreendimento das 44
unidades habitacionais.

EIXO

ATIVIDADES

Mobilização e
organização
comunitária

Reunião: apresentação do programa - direito e deveres
Reunião: levantamento da documentação exigida
Eleição do conselho formado por 02 representantes dos beneficiários e 01 represent. da entidade proponente

Fonte: caderno de projetos
tipologia 01, do banco de
projetos da SUHAR.

Levantamentos da documentação da entidade proponente e envio para REDUR para análise e avaliação
Acompanhamento das obras
Visitas domiciliares
Reunião com equipe CRAS-Equipe Volante e com a equipe de engenharia
Levantamento dos inscritos no CADUNICO e inscrição dos não inscritos
Atas e relatórios de atividades
Levantamento dos possíveis beneficiários ao PNHR
Elaboração do PTTS
Políticas
Públicas

Considerando que o projeto está definido pelo caderno de projeto do
banco da SUHAR, a participação dos usuários ficou restrita a dois aspectos:
t escolha dos materiais: principalmente, de acabamento, como o piso
cerâmico;
t posição e orientação da casa no lote, aspectos definidos pela
disposição da produção (por conveniência para aproveitamento da
água chuva e proximidade ao cultivo) e a relação com a antiga casa.
Este projeto executivo apresentado pela Entidade Organizadora (EO) é de
boa qualidade e apresenta de forma suficiente por meio das ilustrações
e documentos técnicos as especificações da Unidade Habitacional, e os
procedimentos para sua construção.
Depois de feito o levantamento em campo, observam-se no processo de
produção das habitações, algumas imprecisões nas dimensões gerais da
casa: nas aberturas, nas circulações. E também se notam erros em algumas
especificações, deixando claro que isto não é provocado pelos desenhos,
possivelmente é causado:
t pelo nível de experiência da mão-de-obra, principalmente, na
execução da alvenaria, aspecto que se relaciona diretamente com a
precisão da modulação da unidade habitacional;
t pela qualidade dos materiais utilizados, como a uniformidade dos
tijolos utilizados e o uso de esquadrias diferentes das especificações.
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Palestra: Programa Bolsa Família
Palestra: Apresentação do CRAS-Equipe Volante e seu papel
Palestra: Apresentação do CRESS e seu papel
Articulação políticas públicas locais para acesso aos serviços adequados de educação, saúde, assist. social, etc.
Reunião sobre educação sanitária e ambiental
Planejamento e gestão do orçamento familiar
Educação Patrimonial
Geração de trabalho e renda com parceria da COATER

Avaliação

Avaliação dos beneficiários
Relatório Final PTTS
Encerramento das atividades da CRE e consolidação dos processos implantados nas etapas anteriores

Fonte: dados PTTS empreendimento 44 unidades habitacionais. Associação comunitária Hebert de Souza

Segundo informações da EO, as famílias, em sua maioria, trabalham em
atividade agrícola e pecuária leiteira, com isso conseguem, em média,
uma renda mensal de um salário mínimo. Não há nos grupos pessoas com
vulnerabilidade. E a grande maioria possui apenas o ensino fundamental.
Figura 41
Reuniões do PTTS com
os núcleos de famílias do
empreendimento das 44
unidades habitacionais do
assentamento Florestan
Fernandes.
Fonte: PTTS empreendimento
44 unidades habitacionais
Associação comunitária Hebert
de Souza
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3.1.4. Avaliação Etapa de Produção [FF-44]

5 CANTEIRO - [FF-44]

4 AGENTES ENVOLVIDOS - [FF-44]

SUSTENTABILIDADE - FF-44

AGENTES - FF-44

O processo de produção das unidades habitacionais do empreendimento
em estudo, caracteriza-se pela implementação de um sistema
convencional, composto pelas seguintes técnicas construtivas (figura 42):
t a fundação desenvolvida é em broca cilíndrica, com 0,25 m de
diâmetro e 3,00 m de profundidade, (figura 42a), e viga baldrame;
t o sistema de vedação implementado no empreendimento é alvenaria
de tijolos cerâmicos de 08 furos circulares, com pilares de concreto
armado nos cantos. (figura 42b);
t o sistema de cobertura desenvolvido é em telha cerâmica com
estrutura em madeira (figura 42c), com laje de concreto e EPS.
Deste modo, pode-se afirmar que na construção da tipologia FF-44 do
empreendimento estudado não são implementadas tecnologias nem
sistemas alternativos que se relacionem com o uso de materiais ou práticas
de baixo impacto ambiental.

Inicialmente, podem se identificar três tipos de agentes envolvidos nos
empreendimento das 120 unidades habitacionais do assentamento
Florestan Fernandes: os institucionais, os empresariais e os sociais, os quis
têm as seguinte participações no processo de produção das unidades
habitacionais:
Agentes Institucionais
t Agente Financeiro (CEF) – a Caixa Econômica Federal (CEF) é o
responsável pela avaliação da viabilidade do empreendimento,
através da análise dos aspectos financeiros, de engenharia, do projeto
apresentado, do trabalho social, e da situação dos beneficiários.
Também é encarregada da liberação dos recursos em porcentagens,
de acordo com o avanço das obras no empreendimento.

Figura 42
Técnicas construtivas usadas
na Tipologia FF-44.
a. fundação com broca e
baldrame; b. sistema de
vedação em alvenaria com
pilares de apoio; c. sistema de
cobertura telha cerâmica e
laje de concreto.
Fonte: (a) (b) https://www.
facebook.com/tamaradeazevedo.
bonfim?fref=ts; (c) Habis, 2015.

Agentes Empresariais
t Construtora (JA) – Para a construção das unidades habitacionais, a CEF
sugeriu que o MST contratasse uma empreiteira ou construtora. Assim,
foi feito um acordo com a JA (José e Anderson Construtora, de Birigui),
para se encarregar pela mão-de-obra do empreendimento.
Agentes Sociais
t Entidade Organizadora (EO) – No empreendimento das 44 unidades,
a Associação Herbert de Souza (AHS (do MST)), uma Associação
Comunitária que desempenha a função de Entidade Organizadora (EO).
Esta associação contratou uma engenheira (funcionária da Prefeitura
de Andradina) para desempenhar as funções de assistência técnica
(ATEC) e o projeto arquitetônico, além, de uma trabalhadora social para
o Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) no empreendimento.
t Beneficiário final – famílias do assentamento rural que tem por função
formalizar uma comissão de representantes (CRE).
t Comissão de representantes (CRE) – no empreendimento das 44
unidades habitacionais, a CRE possui dois representantes, escolhidos
pelos cinco núcleos do assentamento. Esta comissão é responsável
pela gestão dos recursos financeiros, pela prestação de contas aos
demais beneficiários e pela coordenação do conjunto da obra.
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Quanto ao meio natural, não se percebe um impacto significativo na
base geográfica natural, córregos e nascentes por causas da implantação
das unidades habitacionais. Já sobre gestão de resíduos, produto do
desperdiço dos diferentes tipos de materiais de construção, observa-se
que não existe nenhum tipo de programa de reciclagem, reutilização e
transporte adequado (Figura 43).
Figura 43
Resíduos produto do
desperdiço dos diferentes
tipos de materiais
de construção no
empreendimento das 44
unidades habitacionais.
Fonte: HABIS, fevereiro de 2015.
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - FF-44

INSTALAÇÕES DO CANTEIRO - FF-44

Sobre o armazenamento destes materiais de construção (tijolos, telhas,
cimento, areia, entre outros) não se encontrou nenhum tipo de galpão
ou espaço que permitisse proteger este material contra as condições
climáticas ou perdas do mesmo (Figura 44). No assentamento observa-se
que esta situação afeta o estado físico dos materiais, com peças quebradas
e desgaste o que causa complicações econômicas e técnicas no canteiro.

Da mesma forma que no empreendimento das 120 unidades, uma
grande parte do empreendimento ainda não conta com os serviços de
energia elétrica e água, recursos necessários para a adequada produção
habitacional em canteiro. Como solução a este problema, a empresa junto
com os trabalhadores e moradores acordou usar geradores e nas casas que
ainda não tem água, esta é transportada num trator de um morador.
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS - FF-44
Figura 46
Maquinaria e equipamentos
no empreendimento das
44 unidades habitacionais
do assentamento Florestan
Fernandes.
Fonte: Habis, dezembro de 2015.

Quanto ao fornecimento dos materiais de construção, o responsável das
obras da construtora ressaltou que os fornecedores comprometeramse a distribuir diretamente os materiais em cada lote (Figura 45),
principalmente, porque contratar alguém dentro do assentamento para
fazer a distribuição ficaria mais caro.
Por outro lado, o concreto é fornecido diretamente pela empresa Concresp
de Andradina, por ter sido considerado mais barato fazer o concreto inloco, por causa dos custos da energia elétrica, água e deslocamento no
assentamento.

Sobre este aspecto, no empreendimento estudado são utilizados,
principalmente, geradores de propriedade da construtora e um trator
de propriedade de um morador (utilizado no empreendimento das 120
unidades) (Figura 46), o qual é utilizado para o transporte de materiais e
água dos poços para os lotes que não contam com o serviço.

Figura 44
Armazenamento dos
materiais de construção no
empreendimento das 44
unidades.
Fonte: HABIS, julho de 2015.

Figura 45
Fornecimento dos materiais
de construção.

No Quadro 28 é apresentada a síntese da avaliação do empreendimento
das 44 unidades do assentamento Florestan Fernandes.

Fonte: https://www.facebook.
com/tamaradeazevedo.
bonfim?fref=ts
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3.2. Caso 2 - Assentamento Boa Esperança

Quadro 28
Quadro síntese - Assentamento Florestan Fernandes - 44 unidades habitacionais
ETAPA DE DESENHO/PROJETO

1

Projeto
arquitetônico

Funcionalidade

Flexibilidade

Habitabilidade

Acessibilidade

2

3

Projeto
executivo

Projeto
social

Desenhos

Trabalho técnico
social - PTTS

Programa
arquitetônico

Cozinha pequena, mas, tem varanda e conta com
proposta de ampliação da unidade.

[+]

Capacidade de uso
dos ambientes

Conflitos, principalmente, nos quartos e na sala.

[–]

Diversidade tipológica Possui só uma 01 tipologia

[–]

Adaptabilidade

Os cômodos são formalmente neutros.

[+]

Ampliabilidade

Apresenta possibilidades de ampliação interna e
com acréscimo de área.

[+]

Instalações prediais

A proposta prevê instalações prediais

[+]

Conforto ambiental

As áreas de abertura para ventilação não atendem
às exigências da NBR 15220-3

[–]

As aberturas da sala, cozinha e banheiro têm um
sombreamento suficiente.

[+]

A vedação vertical não atende a NBR15220-3

[–]

A vedação horizontal atende a NBR15220-3

[+]

A proposta não atende a maior parte das estratégias
de condicionamento térmico passivo

[–]

Elementos
construtivos

Alguns vãos não tem a dimensão mínima

[–]

Dimensão espacial

Os cômodos atendem parcialmente a NBR 9050

[+]

Autoria

Uso de tipologia padrão.

[–]

Participação dos
usuários

Baixa participação na definição do projeto.

[–]

Desenho/construção

Apresenta peças gráficas suficientes.

[+]

Perfil dos moradores

[+] É feito um perfil dos usuários, através de
reuniões periódicas com os moradores sobre
diferentes aspectos.

[+]

Aceitável participação da EO, implementação
de mão-de-obra local, principalmente, do
assentamento.

[+]

Processo de acesso à
nova moradia

Figura 47
Distribuição geográfica da
área cultivada de cana-deaçúcar e bovinocultura de
corte 2007/2008, RA de
Presidente Prudente.
Fonte: Secretaria de Planejamento
e Desenvolvimento Regional do
estado de São Paulo (2013).

O assentamento Boa Esperança encontra-se localizado na microrregião
de Adamantina, na Região Administrativa (RA) de Presidente Prudente,
a aproximadamente 10 km do município de Pacaembu/SP. A economia
regional é baseada na produção agropecuária, com expressiva participação
da cana-de-açúcar e pecuária bovina. O município de Pacaembu, de acordo
com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, conta com
uma área total ocupada de cana-de-açúcar de 10.312,1 ha e uma produção
bovina de 8.148 cabeças de gado, entre 2007 e 2008 (Figura 47).

ETAPA DE PRODUÇÃO

4

5

Agentes
envolvidos

Canteiro

Agentes

Sociais
Empresariais

Não existe um bom relacionamento com os
moradores.

[–]

Institucionais

A CEF limita-se às funções de aprovação e controle.

[o]

Tecnologias e
sistemas alternativos

Não são implementadas tecnologias, nem sistemas
alternativos.

[–]

Impacto

Não se percebe um impacto significativo.

[+]

Gerenciamento de
resíduos

Não existe um sistema de gestão de resíduos.

[–]

Materiais de
construção

Origem

Compra de materiais de zonas distantes.

[–]

Armazenamento

Não tem um espaço adequado de armazenamento
dos materiais.

[–]

Instalações de
canteiro

Abastecimento de
água

O canteiro não tem o serviço de água.

[–]

Rede de energia

O canteiro não tem o serviço de energia.

[–]

Maquinarias e
equipamentos

São utilizados maquinarias e equipamento da
propriedade da construtora.

[+]

Sustentabilidade

Maquinarios e
equipamentos

Fonte: elaboração do autor
Legenda
[+] pontos positivos do projeto segundo a avaliação
[o] pontos neutros do projeto segundo a avaliação
[–] pontos negativos do projeto segundo a avaliação
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Caracterização sócio espacial
Segundo a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional
(2013), assim como as outras regiões do oeste paulista, a de Presidente
Prudente teve sua colonização determinada pela construção das ferrovias
e pela cultura cafeeira. A chegada da Estrada de Ferro Sorocabana, no
início do século XX, e a introdução do café na Alta Sorocabana (como ficou
conhecida à região de Presidente Prudente) propiciaram sua integração ao
processo de transformação econômica mais ampla que atingia o Estado.
A região do Pontal do Paranapanema é considerada a área de maior
concentração dos conflitos fundiários no estado de São Paulo. É só
após de muita pressão em áreas devolutas estaduais e a partir de ações
judiciais reivindicatórias, têm sido implantados os múltiplos projetos de
assentamentos existentes na região. A questão fundiária no Pontal do
Paranapanema tem suas origens a partir da segunda metade do século
XIX, quando as terras começaram a ser griladas, caracterizando-se, assim,
como um dos maiores processos de grilagem de terras devolutas da
história do Brasil.
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Em um período histórico brasileiro, caracterizado pelo êxodo rural,
aumento das desigualdades sociais, desemprego no campo e na cidade,
entre outros, o número de famílias sem terra em aumento encontraram
como única alternativa retornar para o campo, por ser um contexto
amplamente conhecido e com maiores chances de sobrevivência e
desenvolvimento que nas cidades. Desta forma, movimentos como o MST
chegam à região no inicio da década de 1990, atraídos pelo latifúndio
improdutivo e as enormes quantidades de terras griladas.

ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA

26 UNIDADES HABITACIONAIS
Construtora: ILHA/Serra Norte
Entidade Organizadora: FETAESP

Quadro 29
Ficha do empreendimento
das 26 unidades habitacionais
no assentamento Boa
Esperança (Tipologia BE-26)

O assentamento Boa Esperança surgiu com a compra da propriedade
por meio do Programa de Crédito Fundiário (PNCF), do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA). O processo iniciou em 2002, e cinco anos
depois foi liberado para cada família R$ 40.000,00 do Crédito. A fazenda
de 96 alqueires antes era utilizada para pastagem de criação de gado,
segundo os representantes da FETAESP, de propriedade de um fazendeiro
de Lucélia/SP, que colocou a disposição o terreno para vendê-lo por um
valor de R$ 1.728.000,00. Após a compra do terreno, este é transformado
em assentamento (Figura 49) e as 46 famílias são alocadas nos lotes por
sorteio.

Fonte: Elaboração do autor;
foto: HABIS, dezembro de 2015

Figura 48
Acesso ao assentamento Boa
Esperança.
Fonte: HABIS, julho de 2015.

Localização

Pacaembu/SP

Assentamento

Boa Esperança

Número de Unidades

26 Unidades Habitacionais

Regime de construção

Empreitada

Número de Tipologias

01 [BE-26]

Área Útil

54,13 m2

Área construída

60,66 m2

Número de quartos

03 Quartos

Pé direito

2,70 m todos os cômodos
Fundações: tipo radier em concreto armado.

Sistemas construtivos

Vedação: alvenaria de tijolos cerâmicos de 08 furos circulares,
com pilares de concreto armado nos cantos.

Figura 49
Localizaçao e mapa geral do
assentamento Boa Esperança.
Fonte: elaboração do autor.
Foto: Google Maps, fevereiro de
2016

Cobertura: telha cerâmica, estrutura em madeira e forro PVC.
Quadro de Áreas - Tipologia BE-26
Cômodo

Área m2

Área %

Sala

9,58

17,7

Quarto 01

9,59

10,9

Quarto 02

8,65

17,72

Quarto 03

5,9

15,98

Banheiro

4,2

7,76

Cozinha

7,85

14,5

Área de Serviço

6,86

12,67

Circulação

1,5

2,77

Varanda

-

-

Área Útil (m )

54,13

100 %

Área construída (m2)

60,66

-

2
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44,60%
17,70%
22,26%
2,77%

ÁREA PRIVADA
ÁREA SOCIAL
SERVIÇO
CIRCULAÇÃO
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3.2.1. Avaliação Etapa de Desenho/Projeto [BE-26]
1 PROJETO ARQUITETÔNICO - [BE-26]

Figura 50
Planta Tipologia BE-26 com
mobiliário e equipamento
definido pelo PNHR/PMCMV.
Fonte: elaboração do autor.

FUNCIONALIDADE - BE-26

Em termos do programa arquitetônico da tipologia BE-26, vale a pena
destacar a várias questões:
1. varanda: a unidade não conta com este ambiente na fachada frontal,
mas sim na fachada posterior, porém está sendo utilizada como área
de serviço;
2. cozinha/sala: percebe-se no Quadro 29, a integração da sala com a
cozinha, disposição que poderia ser conveniente em termos de função
(espacial), porém a proximidade entre cozinha e banheiro poderia ser
tecnicamente mais adequada, tendo em vista que se agrupariam as
instalações hidráulicas.
Por outro lado, se percebe que no projeto arquitetônico proposto não se
prevê nenhum tipo de solução para futuras ampliações das unidades (item
obrigatório nas especificações do PNHR/PMCMV).
Uma vez confrontadas as dimensões dos cômodos da planta-tipo da
tipologia BE-26 com o mobiliário e equipamento (disposto no mesmo lugar
do projeto original) mínimo definido pelo PNHR/MCMV, verifica-se que
a maioria dos cômodos suporta a inserção do mobiliário e equipamento
previsto e dispõe de área suficiente para o desenvolvimento de atividades.
Porém, observam-se os seguintes conflitos (figura 50):
1. No Dormitório principal: existe uma sobreposição do guarda-roupa
com o EA da cama e o ambiente não suporta completamente o EA da
cama de casal, mobiliário projetado para o uso de duas pessoas, desta
forma pode-se concluir que a área do cômodo não é suficiente para o
correto desenvolvimento das atividades.

Figura 51
Planta Tipologia BE-26 com
mobiliário e equipamento
atualizado por Boueri, Pedro e
Scoaris (2012).
Fonte: elaboração do autor.

Ao analisar a planta-tipo da tipologia BE-26 com o mobiliário e
equipamento (disposto no mesmo lugar do projeto original) mínimo
atualizados por Boueri, Pedro e Scoaris (2012), verifica-se os seguintes
conflitos (Figura 51):
1. No Dormitório principal: ocorre à sobreposição do guarda-roupa com a
cama e o ambiente não suporta completamente o EA da cama de casal.
2. Na Sala/Cozinha: percebe-se uma sobreposição do EA do fogão com a
mesa, demonstrando assim conflitos na concepção em “L” do ambiente
integrado (sala/cozinha). Situação que compromete a capacidade de
uso do ambiente.
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Figura 53
Planta analítica das
possibilidades de demolição
de alvenaria para ampliação
da unidade habitacional.

FLEXIBILIDADE - BE-26

Após a análise dos elementos que compõem a casa (alvenaria, estrutura,
cobertura e instalações hidro sanitárias e elétricas), conforme a Figura 52,
são definidas as possibilidades de demolição ou modificação das paredes
(internas e externas) encarregadas de compartimentar os espaços e,
consequentemente, a ampliação da tipologia BE-26 (Figura 53), observase o seguinte:
1. Entre o banheiro e a cozinha, observam-se três paredes (nos cômodos
banheiro, quarto 02 e cozinha) com baixa possibilidade de alteração ou
demolição, pois estas paredes suportam as instalações hidro sanitárias
e uma parte das elétricas, e também porque são pontos importantes
do apoio da cobertura, junto com a parede exterior dos quartos 01 e
03.
2. Percebe-se no interior da unidade (Figura 53) que a maior parte dos
cômodos tem algum nível de ampliabilidade, principalmente, devido
ao sistema estrutural (pilares) que permite alterar a alvenaria interna
sem comprometer a estabilidade da casa.

Fonte: Elaboração do autor.

Figura 52
Planta analítica de morfologia
do sistema de alvenaria da
tipologia BE-26.
Fonte: elaboração do autor.
Fotos: Angel Castañeda,
dezembro de 2015

HABITABILIDADE - BE-26

Quanto à água, o assentamento conta com quatro quatro poços, cada
poço destinado a dez casas, aproximadamente. E a energia elétrica está em
fase final de instalações pela empresa concessionária.
Em termos de conforto ambiental, o empreendimento estudado do
assentamento Boa Esperança, se encontra localizado na zona bioclimática
06 (Z6). Para o presente estudo são consideradas recomendações
da NBR 15220-3 (ABNT, 2003), como as aberturas para ventilação, o
sombreamento das aberturas, os tipos de vedações externas e as
estratégias de condicionamento térmico passivo.
Quanto às aberturas de ventilação das unidades, elas se configuram da
seguinte forma: a sala conta com 01 janela de aço dotada de duas folhas
laterais de correr de vidro, localizada na fachada frontal; os quartos
contam com uma 01 janela veneziana de aço cada um, localizadas uma na
fachada frontal (quarto 03) e outras duas na fachada posterior (quarto 01
e 02); a cozinha possui 01 janela de aço, basculante de vidro, localizadas
na fachada lateral; e, finalmente, o banheiro conta com 01 janela de aço
e vidro basculante, localizada na fachada posterior. No Quadro 30 são
mostrados os cômodos das unidades e suas aberturas para ventilação
em m2, e em porcentagem %, com respeito à área do piso do cômodo. O
também mostra o sombreamento das aberturas.
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Conforme o Quadro 30, é possível afirmar que as áreas de abertura para
ventilação não atendem às exigências mencionadas na NBR 15220-3
(ABNT, 2003), sendo equivalentes a menos de 15% das áreas de piso dos
ambientes internos.
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Quadro 30
Aberturas para ventilação e sombreamento das aberturas da tipologia BE-26
Aberturas para ventilação para a Zona bioclimática 6 (Z6) - MÉDIAS (15% a 25% da área do piso) NBR 15220-3
Cômodos

Sombreamento
das aberturas
(dim. beiral)

Nº abert.
(janelas)

Área de
abertura das
janelas (m2)

Sala

60cm

1 (1,50x1,00m)

0,66

Quarto 01

60cm

1 (1,20x1,00m)

Quarto 02

60cm

Quarto 03

60cm

Banheiro
Cozinha

Área de piso
(m2)

Abertura para Atende
ventilação
(% da área do piso)

Não
atende

9,58

6,89

X

0,52

9,59

5,42

X

1 (1,20x1,00m)

0,52

8,85

5,88

X

1 (1,20x1,00m)

0,52

5,9

8,81

X

60cm

1 (0,60X0,40m)

0,16

4,2

3,81

X

60cm

1 (1,50x1,00m)

0,44

7,85

5,61

X

Fonte: Elaboração do autor

Figura 55
Propriedades térmicas
(transmitância térmica,
capacidade térmica e fator de
calor solar) calculadas para
cobertura em telha cerâmica
com forro de PVC.

E sobre o sombreamento das aberturas, observa-se que as janelas de
todos os cômodos possuem um beiral de 60 cm, porém pela orientação da
maioria das casas, nos horários de temperatura mais elevada, entre 9 h e 15
h, as aberturas estão sombreadas, enquanto no inverno a entrada de sol é
permitida parcialmente, assim as aberturas dos ambientes de permanência
prolongada atenderam a recomendação da norma: “sombreamento no
verão e entrada de sol no inverno”.

Fonte: elaboração do autor.
Dados Lamberts et al. (2011).

Quadro 31
Tipos de vedações externas para a Zona Bioclimática 06 (Z6)
Transmitância térmica, atraso térmico e fator de calor solar admissíveis para cada tipo de vedação externa (NBR 15220-3)
Tipo de vedação recomendada
Zona Bioclimática 6 - Z6

Quanto aos tipos de vedação externas, a NBR 15220-3 (ABNT, 2003)
recomenda para a Zona Bioclimática 06 (Z6) vedações verticais (paredes)
pesadas e horizontais (cobertura) leves isoladas. No Quadro 31 são
apresentadas a transmitância térmica, o atraso térmico e o fator de calor
solar admissíveis para cada tipo de vedação externa.
A tipologia BE-26 é construída com paredes exteriores de tijolos de 08
furos circulares (assentados na menor dimensão), com argamassa interior
e exterior (revestida com pintura no exterior) (Figura 54), e uma cobertura
cerâmica com forro de PVC (Figura 55). Assim, foi feita a consulta na NBR
15220-3 das propriedades térmicas calculadas para as vedações verticais e
horizontais que mais se aproximaram as da tipologia estudada.

Transmitância térmica - U
W/m2.K

Atraso térmico - φ
Horas

Fator solar - FSo
%

Paredes

Pesada

U ≤ 2,20

φ ≥ 6,5

FSo ≤ 3,5

Coberturas

Leve isolada

U ≤ 2,00

φ ≤ 3,3

FSo ≤ 6,5

Atende

Não
atende
X

X

Fonte: Elaboração do autor. Dados ABNT NBR 15220-3 (2003)

Por outro lado, a NBR 15220-3 define varias estratégias de condicionamento
térmico passivo para a Zona Bioclimática 06 (Z6), para o empreendimento
estudado. Ele corresponde especificamente à zona da cidade de
Andradina/SP. Para este clima local em particular são definidas as
estratégias C, F, H, I e J, descritas no Quadro 32. No mesmo quadro são
verificadas estas estratégias na tipologia BE-26.

Figura 54
Propriedades térmicas
(transmitância térmica,
capacidade térmica e atraso
térmico) calculadas para
parede de tijolos de 08 furos.
Fonte: elaboração do autor.
Dados NBR 15220-3 (ABNT, 2003)

Quadro 32
Revisão das estratégias de condicionamento térmico passivo para Z6 na tipologia BE-26
Estação
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Desta forma, é possível afirmar que a vedação vertical (paredes) não atende
aos critérios mínimos da norma, pois a transmitância térmica mínima (U),
deve ser menor ou igual a 2,20 W/m2.K (Quadro 31) e as paredes externas
da tipologia estudada é de 2,24 W/m2.K (Figura 54). Por outro lado, a
vedação horizontal (cobertura) é termicamente aceitável, atendendo aos
critérios mínimos de desempenho de transmitância térmica e fator solar
das normas brasileiras (Figura 55).

Estratégias de condicionamento térmico

Tipologia BE-26

Inverno

C

Adoção de vedações (paredes) internas pesadas (inércia [–] Como já foi descrito no estudo de tipo de
térmica) pode contribuir para manter o interior da edificação vedações, na unidades não foram projetadas
aquecido.
vedações pesadas.

Verão

H

Em regiões quentes e secas, a sensação térmica no verão pode
ser amenizada através da evaporação da água. O resfriamento
evaporativo pode ser obtido através do uso de vegetação,
fontes de água ou outros recursos que permitam a evaporação
da água diretamente no ambiente que se deseja resfriar.

J-I

A ventilação cruzada é obtida através da circulação de ar pelos [+] A tipologia BE-26 possui ventilação
ambientes da edificação. Isto significa que se o ambiente tem cruzada por possuir aberturas em duas
janelas em apenas uma fachada, a porta deveria ser mantida fachadas diferentes.
aberta para permitir a ventilação cruzada.

F

Desumidificação dos ambientes, obtida através da renovação [+] A ventilação cruzada proposta na tipologia
do ar interno por ar externo através da ventilação dos permite o processo de desumidificação dos
ambientes.
ambientes.

Fonte: Elaboração do autor. Dados NBR 15220-3
Legenda
[+] pontos positivos do projeto segundo a avaliação
[o] pontos neutros do projeto segundo a avaliação
[–] pontos negativos do projeto segundo a avaliação

[–] No projeto apresentado a CEF não
foi considerada nenhum tipo de solução
para obter resfriamento evaporativo. O
acondicionamento da unidade neste aspeto
fica à responsabilidade do morador.
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ACESSIBILIDADE - BE-26

2 PROJETO EXECUTIVO - [BE-26]

Em termos de acessibilidade são consideradas algumas exigências da
NBR 9050 que se referem, principalmente, aos elementos e ambientes no
interior da habitação, como o correto dimensionamento dos diferentes
elementos construtivos (portas, circulações, patamares e rampas) e o
correto dimensionamento dos cômodos (banheiro, dormitórios, cozinha)
(Quadro 33).

DESENHOS - BE-26

Quadro 33
Atendimento da tipologia BE-26 as exigências da NBR 9050 de acessibilidade
Indicador de
qualidade

Elemento

Exigências da NBR 9050

Tipologia BE-26 (construido)

Correto dimensionamento
dos elementos
construtivos

Portas

Vão livre de 80 cm

Acesso (78 cm)

circulação

Largura útil entre 90 cm e 120 cm

Circulação útil atende

Rampas

Largura entre 120 cm e 150 cm

Não conta com rampas

Comprimento do patamar no mínimo de 120 cm
Piso antiderrapante
Correto dimensionamento dos
ambientes

Banheiro

Área de manobra em 360o com raio de 150 cm. Área Conta com área de manobra em 180º,
de manobra pode utilizar no máximo 10 cm sob a
mas não de 360º com raio de 150 cm
bacia sanitária e 30 cm sob o lavatório.
Box chuveiro: largura mín. livre de 90 x 95 cm.

Atende as especificações

Dormitórios Área de manobra em 360o com raio de 150 cm.

Atende as especificações

Cozinha

Atende as especificações

Área de manobra em 360 com raio de 150cm.
o

Fonte: Elaboração do autor. Dados NBR 9050

Desta forma, segundo o Quadro 33 é possível afirmar o quanto que o
dimensionamento dos elementos construtivos da tipologia estudada
conta com as circulações recomendadas pela norma, porém o vão livre
construído do acesso à casa não conta com a dimensão mínima (80 cm).
Por outro lado, a tipologia atende com a área de manobra na maioria dos
espaços, com exceção do banheiro. Na Figura 56 se mostra a planta da
tipologia BE-26 adaptada a PNE.
Figura 56
Planta da tipologia BE-26
adaptada a PNE (Portador
de Necessidades Especiais)
(modulo de manobra em
180º).
Fonte: FETAESP - Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do
Estado de São Paulo

Observa-se no empreendimento do assentamento Boa Esperança, é a
FETAESP, que desenvolveu o projeto arquitetônico junto com a ILHA/
Serra Norte, empresa construtora do Espírito Santo, responsável pelo
acompanhamento da obra e pelo trabalho de engenharia. Este mesmo
projeto foi utilizado em outro município (Itaberá/SP) pela FETAESP que
assumiu como Entidade Organizadora (EO) em outros municípios do
estado de São Paulo.
Sobre o desenvolvimento do projeto, segundo uns dos moradores (lote
40), não houve nenhum tipo de participação dos moradores na definição
da unidade, porém eles tiveram a possibilidade de escolher a localização
e orientação da casa no lote, aspectos definidos principalmente pela
proximidade à rua e aos serviços como água e energia elétrica.
O projeto executivo apresentado à CEF pela Entidade Organizadora
(EO) está composto pelas peças gráficas, ilustrativas e documentos
técnicos necessários para a compreensão da Unidade Habitacional, e os
procedimentos para sua construção. Porém, uma vez feito o levantamento
em campo, observam-se no processo de produção das habitações, algumas
imprecisões, principalmente, com diminuição nas dimensões gerais da
casa, das aberturas, e das circulações, isto causado possivelmente:
t pelo nível de experiência da mão-de-obra, principalmente na execução
da alvenaria, aspecto que se relaciona diretamente com a precisão da
modulação da unidade habitacional;
t pela qualidade dos materiais utilizados, como a uniformidade dos
tijolos utilizados e o uso de esquadrias diferentes das especificações.
Normalmente, estas imprecisões do ponto de vista geral não trazem
maiores conflitos no funcionamento da casa. Porém, no caso da circulação
(aspecto claramente definido no projeto executivo), estas alterações nas
dimensões podem acarretar dificuldades aos portadores de necessidades
especiais.
3 PROJETO SOCIAL - [BE-26]
TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) - BE-26

A Entidade Organizadora (EO) FETAESP é a responsável pelo Projeto do
Trabalho Técnico Social (PTTS) do empreendimento do assentamento
Boa Esperança, mas ainda não conta com relatórios que aportem dados
detalhados sobre este projeto.
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3.2.2. Avaliação Etapa de Produção [BE-26]
t

4 AGENTES ENVOLVIDOS - [BE-26]
AGENTES - BE-26

No empreendimento do assentamento Boa Esperança podem se
identificar três tipos de agentes envolvidos nas obras, os institucionais,
os empresariais e os sociais, os quais têm as seguinte participações no
processo de produção das unidades habitacionais:
Agentes Institucionais
t Agente Financeiro (CEF) – a Caixa Econômica Federal CEF é o
responsável pela avaliação da viabilidade do empreendimento
através da análise dos aspectos financeiros, de engenharia, do projeto
apresentado, do trabalho social, e da situação dos beneficiários.
Também é encarregada da liberação dos recursos em porcentagens de
acordo ao avanço das obras no empreendimento.
Agentes Empresariais
t Construtora (ILHA/Serra Norte) – empresa construtora e
incorporadora do Espírito Santo (ES), fundada em 2009, responsável
pelo acompanhamento da obra e pelo trabalho de engenharia
na construção das unidades habitacionais. Esta empresa já tem
experiência com construção em áreas rurais em vários estados (ES,
SP, RJ, MG). Através da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura Familiar (CONTAG), foi indicada para gerenciar as obras do
assentamento Boa Esperança. Segundo um representante da empresa,
a empresa possui aproximadamente 15 funcionários acompanhando
obras no estado de São Paulo.
Agentes Sociais
t Entidade Organizadora (EO) – no empreendimento Boa Esperança,
a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de
São Paulo (FETAESP), desempenha a função de Entidade Organizadora
(EO). Atua, principalmente, no processo de seleção e organização das
famílias para acessarem o crédito para a terra e o Trabalho Técnico
Social.
t Beneficiário final – são beneficiários do Programa Nacional de Crédito
Fundiário (PNCF), do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA),
que compraram a terra por meio de financiamento a um fazendeiro
de Lucélia que se colocou à disposição para vendê-la. Estas famílias
do assentamento rural têm por função formalizar uma comissão de
representantes (CRE).
t Comissão de representantes (CRE) – no empreendimento estudado,
a CRE possui dois representantes, um da Entidade Organizadora (EO)
e outro que é um morador do assentamento (lote 40), escolhido
pelos moradores do assentamento. Esta comissão é responsável pela
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organização dos beneficiários, a gestão dos recursos financeiros e a
prestação de contas.
Mão-de-obra – o pessoal da construtora ILHA faz o recrutamento
da mão-de-obra do empreendimento na cidade de Pacaembu. Já
a organização no canteiro, em geral, há trabalhando com 02 ou 03
equipes para a construção das unidades.

5 CANTEIRO - [BE-26]
SUSTENTABILIDADE - BE-26

Figura 57
Técnicas construtivas usadas
na Tipologia BE-26.
a. fundação tipo radier; b.
sistema de vedação em
alvenaria com pilares de
apoio; c. sistema de cobertura
telha cerâmica forro em PVC.
Fonte: (a) FETAESP (b) (c) Habis,
julho de 2015.

As unidades habitacionais do empreendimento em estudo, caracterizamse pela implementação de um sistema convencional, composto pelas
seguintes técnicas construtivas (figura 57):
t a fundação desenvolvida em tipo radier em concreto armado (25 MPa),
com uma espessura de, (figura 57a);
t o sistema de vedação implementado no empreendimento é alvenaria
de tijolos cerâmicos de 08 furos circulares, com pilares de concreto
armado nos cantos e cinta de amarração na 13º fiada em canaleta
preenchida com concreto e dois ferros corridos de 3/8”. Além disso,
conta com reforço com canaleta nas portas e nas janelas (figura 57b);
t o sistema de cobertura desenvolvido é em telha cerâmica com
estrutura em madeira (figura 57c) e forro em PVC.
Deste modo, pode-se afirmar que na construção da tipologia BE-26 do
empreendimento estudado não são implementadas tecnologias, nem
sistemas alternativos que se relacionem com o uso de materiais ou práticas
de baixo impacto ambiental.

Quanto ao meio natural, não se percebe um impacto significativo na
base geográfica natural, córregos e nascentes por causas da implantação
das unidades habitacionais. Já sobre gestão de resíduos produto do
desperdiço dos diferentes tipos de materiais de construção, observa-se
que não existe nenhum tipo de programa de reciclagem, reutilização e
transporte adequado (Figura 58).
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Figura 58
Resíduos produto
do desperdiço dos
diferentes tipos de
materiais de construção
no empreendimento do
assentamento Boa esperança.

Na área externa (posterior) do galpão existe um pátio utilizado para
fabricação das peças usadas no sistema de tratamento de esgoto, e para a
fabricação das vigas utilizadas para a laje interna, que irá suportar a caixa
d’água da casa (Figura 60).

Fonte: HABIS, julho de 2015.

INSTALAÇÕES DO CANTEIRO - BE-26

No canteiro do assentamento, o abastecimento de água é feito por meio
dos quatro poços. Quanto à energia elétrica, é a construtora que fornece.
Em alguns casos, segundo a construtora, “nas casas que ficam longe, nós
puxamos a energia”

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - BE-26

Quanto o fornecimento dos materiais de construção, é o próprio pessoal da
Construtora ILHA/Serra Norte que faz a cotação dos preços dos materiais e
o acompanhamento das entregas.

Figura 59
Materiais de construção no
interior das casas.

MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS - BE-26

Fonte: Habis, dezembro de 2015.

Figura 61
Máquinarias e equipamentos
no empreendimento do
assentamento Boa esperança.
Fonte: Habis, julho de 2015.

Sobre o armazenamento dos materiais de construção, é utilizado um
galpão na cidade de Pacaembu/SP alugado pela construtora para
estocagem de materiais, equipamentos, ferramentas e produção de alguns
componentes. Todo o material adquirido (cimento, madeira, tijolos, telhas,
areia e brita entre outros) é direcionado para o galpão e de lá é distribuído
para as obras da região e, especialmente, do assentamento Boa esperança
(Figura 60).
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Sobre este aspecto, no empreendimento estudado são utilizados,
principalmente, geradores, betoneiras, entre outro de propriedade da
construtora, os quais são guardados no galpão na cidade de Pacaembu/SP
(Figura 61).

Figura 60
Armazenamento dos
materiais de construção
no galpão alugado pela
construtora.
Fonte: Habis, julho de 2015.

No Quadro 33 é apresentada a síntese da avaliação do empreendimento
das 26 unidades do assentamento Boa Esperança.
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3.3. Caso 3 - Assentamento Dona Carmem

Quadro 33
Quadro síntese - Boa Esperança - 26 unidades habitacionais
ETAPA DE DESENHO/PROJETO

1

Projeto
arquitetônico

Funcionalidade

Programa
arquitetônico
Capacidade de uso
dos ambientes

Flexibilidade

Habitabilidade

Acessibilidade

2

3

Projeto
executivo

3. Projeto
social

Desenhos

Trabalho técnico
social - PTTS

Integração espacial de sala/cozinha.

[+]

Não conta com proposta de ampliação da unidade.

[–]

Conflitos, principalmente, no quarto de casal e
cozinha.

[–]

Diversidade tipológica Possui só uma (01) tipologia

[–]

Adaptabilidade

Os cômodos são formalmente neutros.

[+]

Ampliabilidade

Apresenta possibilidades de ampliação interna, com
algumas limitações no acréscimo de área.

[+]

Instalações prediais

A proposta prevê instalações prediais

[+]

Conforto ambiental

As áreas de abertura para ventilação não atendem às
exigências da norma,

[–]

O sombreamento das aberturas dos cômodos
atendem as recomendações da norma.

[+]

A vedação vertical não atende a NBR15220-3

[–]

A vedação horizontal atende a NBR15220-3

[+]

A proposta não atende a maior parte das estratégias
de condicionamento térmico passivo

[–]

Elementos
construtivos

Alguns vãos não tem a dimensão mínima

[–]

Dimensão espacial

Os cômodos atendem parcialmente NBR9050

[+]

Autoria

Projeto desenvolvido para o assentamento Boa
Esperança.

[+]

Participação dos
usuários

Baixa participação na definição do projeto.

[–]

Desenho/construção

Apresenta peças gráficas suficientes.

[+]

Perfil dos moradores

Não há informações quanto o Trabalho Técnico
Social.

[o]

Processo de acesso à
nova moradia

Figura 62
Distribuição geográfica da
área cultivada de cana-deaçúcar e mandioca 2007/2008
- RA de Presidente Prudente.
Fonte: Secretaria de Planejamento
e Desenvolvimento Regional de
São paulo, 2013.

O assentamento Dona Carmem se encontra localizado na microrregião de
Presidente Prudente, na Região Administrativa (RA) de Presidente Prudente,
no município de Mirante do Paranapanema/SP a, aproximadamente, 43
km e a 2,5 km do município de Teodoro Sampaio/SP. A economia regional é
baseada na produção agropecuária, com expressiva participação da canade-açúcar e pecuária bovina. Cabe destacar, de acordo com a Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Regional, que o município de Mirante
do Paranapanema foi uns dos responsáveis pelo 74 % da área cultivada
de mandioca na região, entre 2007 e 2008 (Figura 62), aspecto que
ganha importância ao se notar que este produto é o mais cultivado pelos
moradores do Assentamento Dona Carmem.

ETAPA DE PRODUÇÃO

4

5

Agentes
envolvidos

Canteiro

Sociais

Boa participação e relacionamento da EO,
implementação de mão-de-obra local (Pacaembu).

[+]

Empresariais

Existe um bom relacionamento com os moradores.

[+]

Institucionais

A CEF limita-se às funções de aprovação e controle.

[o]

Não são implementadas tecnologias nem sistemas
alternativos.

[–]

Impacto

Não se percebe um impacto significativo.

[+]

Gerenciamento de
resíduos

Não existe um sistema de gestão de resíduos.

[–]

Materiais de
construção

Origem

Compra de materiais no Pacaembu.

[+]

Armazenamento

A construtora conta com um galpão no Pacaembu (a
10 km do assentamento).

[+]

Instalações de
canteiro

Abastecimento de
água

O assentamento tem vários poços de abastecimento.

[+]

Rede de energia

O canteiro tem o serviço de energia.

[+]

Maquinarias e
equipamentos

São utilizados maquinarias e equipamento da
propriedade da construtora.

[+]

Agentes

Sustentabilidade Tecnologias e
sistemas alternativos

Maquinarios e
equipamentos

Fonte: elaboração do autor
Legenda
[+] pontos positivos do projeto segundo a avaliação
[o] pontos neutros do projeto segundo a avaliação
[–] pontos negativos do projeto segundo a avaliação
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Caracterização sócio espacial
O Assentamento Dona Carmem localiza-se próximo a outros assentamentos
como o Che Guevara, o Paulo Freire e o Antônio Conselheiro, criados a
partir da arrecadação das áreas pelo governo estadual, com a finalidade
de serem destinadas à reforma agrária. O Assentamento Che Guevara
foi um dos primeiros assentamentos existentes nessa região que é polo de
conflito agrário no estado de São Paulo, originou-se da arrecadação pelo
estado de São Paulo da Fazenda Santa Clara, ocupada em setembro de
1991 por 600 famílias organizadas pelo MST.

141

ASSENTAMENTO DONA CARMEM

O assentamento Dona Carmem surgiu como acampamento há 11
anos, com data de regularização em setembro de 2008 (Figura 63). O
assentamento tem um tamanho de 1.216,00 hectares e esta dividido em
142 lotes de, aproximadamente, 06 hectares cada (Figura 64).

27 UNIDADES HABITACIONAIS
Construtora: ArqPlot
Entidade Organizadora: COOPPAF

Figura 63
Acesso ao assentamento
Dona Carmem.
Fonte: HABIS, dezembro de 2015.

Quadro 35
Ficha do empreendimento
das 27 unidades habitacionais
no assentamento Dona
Carmem (Tipologia DC-27)
Fonte: Elaboração do autor;
foto: HABIS, dezembro de 2015

Figura 64
Localização e mapa geral do
assentamento Dona Carmem.
Fonte: elaboração do autor.
Foto: Google maps, fevereiro de
2016

Localização

Mirante do Paranapanema/SP

Assentamento

Dona Carmem

Número de Unidades

19 unidades empreitadas / 8 unidades autoconstrução assistida

Regime de construção Empreitada / Autoconstrução Assistida
Número de Tipologias

01 [DC-27]

Área Útil

45,67 m2

Área construída

51,04 m2

Número de quartos

03 Quartos

Pé direito

3,00 m todos os cômodos

Sistemas construtivos

Fundaçoes: brocas de 30x3 cm, vigas baldrame “in loco” em
concreto armado de 25x25 cm.
Vedação: alvenaria de tijolos cerâmicos vazados de 06 furos,
com pilares e vigas em concreto armado.
Cobertura: telhas de fibro cimento ondulada de 6 mm, com
estrutura convencional de madeira composta de vigas e terças,
e forro em PVC.

Quadro de Áreas - Tipologia DC-27
Cômodo

Área m2

Área %

Sala

8,25

18,06

Quarto 01

8,83

19,33

Quarto 02

7,29

15,96

Quarto 03

7,73

16,93

Banheiro

4,08

8,93

Cozinha

5,69

12,46

Área de Serviço

2,06

4,51

Circulação

1,74

3,81

Varanda

-

-

Área Útil (m )

45,67

100%

Área construída (m2)

51,04

--

2
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52,22%
18,06%
29,21%
3,81%

ÁREA PRIVADA
ÁREA SOCIAL
SERVIÇO
CIRCULAÇÃO
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com a cama.
2. Na Sala/refeições: neste cômodo é ainda mais evidente a sobreposição
do EA da mesa com o sofá, nota-se claramente que este cômodo não
suporta a mesa e seu EA, ficando demonstrando assim conflitos na
concepção do ambiente, situação que compromete sua capacidade de
uso.

3.3.1. Avaliação Etapa de Desenho/Projeto [DC-27]
1 PROJETO ARQUITETÔNICO - [DC-27]
FUNCIONALIDADE - DC-27

Sobre o programa arquitetônico da tipologia DC-27, vale a pena destacar
a várias questões:
1. varanda: a unidade habitacional não conta com uma varanda na
fachada frontal nem na fachada posterior, sendo nesta última aonde
funciona a área de serviço (Quadro 35). Segundo vários moradores,
eles têm vontade de colocar uma área (varanda) na casa, mas, acharam
pequena a habitação com dois quartos e no final optaram por colocar
mais um quarto, e depois colocar a varanda.
Por outro lado, se percebe que no projeto arquitetônico apresentado não
se mostra uma proposta de ampliação, porém, segundo os responsáveis da
construtora ArqPlot, as fundações e o sistema estrutural foram calculados
para suportar laje convencional, prevendo algum tipo de ampliação.
Também, pensaram num pé direito interno da casa alto para poder ter uma
varanda de altura razoável.
Uma vez confrontadas as dimensões dos cômodos da tipologia DC-27 com
o mobiliário e equipamento (disposto no mesmo lugar do projeto original)
mínimo definido pelo PNHR/MCMV, observam-se os seguintes conflitos
(figura 65):

Figura 65
Planta Tipologia DC-27 com
mobiliário e equipamento
definido pelo PNHR/PMCMV.
Fonte: elaboração do autor.

1. No Dormitório principal: os cômodos suportam a maior parte
mobiliário do PMCMV, porém, segundo a norma do programa, os
dormitórios de solteiro devem conter como mobiliário mínimo 02
camas e a tipologia DC-27 propõe apenas uma cama por cômodo,
desta forma pode-se concluir que a área do cômodo não é suficiente
para suportar as atividades de duas pessoas.
2. Na Sala/refeições: percebe-se uma sobreposição do EA da mesa com
o sofá, nota-se claramente que este cômodo não suporta a mesa e seu
EA, ficando demonstrado assim conflitos na concepção do ambiente,
situação que compromete sua capacidade de uso.
Ao analisar a planta-tipo da tipologia DC-27 com o mobiliário e
equipamento (disposto no mesmo lugar do projeto original) mínimo
actualizados por Boueri, Pedro e Scoaris (2012), verifica-se os seguintes
conflitos (Figura 66):
1. Nos Dormitórios: no principal, percebe-se uma sobreposição do
guarda-roupa com a porta e o EA com a cama de casal. E em uns dos
dormitórios de solteiro, há uma sobreposição do EA do guarda-roupa
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Figura 66
Planta Tipologia DC-27 com
mobiliário e equipamento
atualizado por Boueri, Pedro e
Scoaris (2012).
Fonte: elaboração do autor.
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FLEXIBILIDADE - DC-27

Depois de feita a análise dos elementos que compõem a casa (alvenaria,
estrutura, cobertura e instalações hidro sanitárias e elétricas), conforme
a Figura 67, são definidas as possibilidades de demolição ou modificação
das paredes (internas e externas) encarregadas de compartimentar os
espaços e, consequentemente, a ampliação da tipologia 26DC (Figura 68),
observa-se o seguinte:
1. O módulo do banheiro (da mesma forma que acontece nas outras
tipologias) tem a maior parte das paredes que compõem este espaço,
suportando as instalações hidro sanitárias, e elétricas, desta forma,
tem baixas possibilidades de ampliação ou alterações neste ponto,
principalmente, pelo aumento de custos no processo de demolição e
reinstalação dos serviços domiciliares.
2. Também se percebe no interior da unidade (Figura 68) que a maior
parte dos cômodos tem altas possibilidades de alterações, isto se deve,
principalmente, pelo sistema estrutural (pilares), que permite mover a
alvenaria interna sem comprometer a estabilidade da casa. O sistema
da cobertura (de fibrocimento) leve e facilmente desmontável, permite
fazer alterações das paredes com algumas precauções.

Figura 68
Planta analítica das
possibilidades de demolição
de alvenaria para ampliação
da unidade habitacional.
Fonte: elaboração do autor.

Figura 67
Planta analítica de morfologia
do sistema de alvenaria da
tipologia DC-27.
Fonte: elaboração do autor.

HABITABILIDADE - DC-27

Nas unidades estão projetados os serviços domiciliares (água, esgoto e
energia elétrica), porém o fornecimento da energia elétrica é uma questão
ainda não resolvida na maior parte do assentamento. Quanto à água,
várias famílias contam com poço semi-artesiano próprio.
Em termos de conforto ambiental, o empreendimento do assentamento
Dona Carmem, se encontra localizado na zona bioclimática 03 (Z3). Para o
presente estudo são consideradas recomendações da NBR 15220-3, como
as aberturas para ventilação, o sombreamento das aberturas, os tipos de
vedações externas e as estratégias de condicionamento térmico passivo.
Quanto às aberturas de ventilação da unidades, elas se configuram da
seguinte forma: a sala conta com 01 janela de aço dotada de duas folhas
laterais de correr de vidro, localizada na fachada principal; os quartos
contam com uma 01 janela veneziana de aço cada um, localizadas na
fachada lateral (quarto 01, 02 e 03); a cozinha possui uma janela de aço,
dotada de duas folhas laterais de correr de vidro, localizada na fachada
posterior e, finalmente, o banheiro conta com 01 janela de aço e vidro
basculante, localizada na fachada posterior. No Quadro 36 são mostrados
os cômodos da unidade e suas aberturas para ventilação em m2 e em
porcentagem % com respeito à área do piso do cômodo. E também se
mostra o sombreamento das aberturas.
Conforme o Quadro 36, é possível afirmar que as áreas de abertura para
ventilação não atendem às exigências mencionadas na NBR 15220-3
(ABNT, 2003), sendo equivalentes a menos de 15% das áreas de piso dos
ambientes internos. E sobre o sombreamento das aberturas, observase que não existe um critério claro na orientação das casas. Assim, nos
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casos em que as janelas dos quartos recebem maior insolação, um
sombreamento (beiral) de 0,60 m é insuficiente para proteger estas
aberturas.
Quadro 36
Aberturas para ventilação e sombreamento das aberturas da tipologia DC-27
Aberturas para ventilação para a Zona bioclimática 03 (Z3) - MÉDIAS (15% a 25% da área do piso) NBR 15220-3
Cômodos

Sombreamento
das aberturas
(dim. beiral)

Sala

60cm

Quarto 01
Quarto 02

Nº abert.
(janelas)

Área de
abertura das
janelas (m2)

Área de piso
(m2)

Abertura para Atende
ventilação
(% da área do piso)

Não
atende

1 (1,50x1,00m)

0,66

8,25

8,00

X

60cm

1 (1,20x1,00m)

0,52

8,83

5,89

X

60cm

1 (1,20x1,00m)

0,52

7,29

7,13

X

Quarto 03

60cm

1 (1,20x1,00m)

0,52

7,73

6,72

X

Banheiro

60cm

1 (0,50X0,50m)

0,13

4,08

3,18

X

Cozinha

60cm

1 (1,00x1,00m)

0,43

5,69

7,55

X

Figura 70
Propriedades térmicas
(transmitância térmica,
capacidade térmica e fator
de calor solar) calculadas
para cobertura em telha
fibrocimento com forro de
PVC.

Fonte: Elaboração do autor

Quanto aos tipos de vedação externas, a NBR 15220-3 (ABNT, 2003)
recomenda para a Zona Bioclimática 3 (Z3), vedações verticais (paredes)
pesadas e horizontais (cobertura) leves isoladas, assim, são apresentadas
no quadro 37 a Transmitância térmica, atraso térmico e fator de calor solar
admissíveis para cada tipo de vedação externa.

Fonte: elaboração do autor.
Dados Lamberts et al. (2011).

Quadro 37
Tipos de vedações externas para a Zona Bioclimática 03 (Z3)

A NBR 15220-3 define várias estratégias de condicionamento térmico
passivo para as Zonas Bioclimáticas, que para o empreendimento estudado
correspondente especificamente à zona da cidade de Andradina/SP. Para
este clima local em particular são definidas as estratégias C, D, F, H e I,
descritas no Quadro 38. No mesmo quadro são verificadas estas estratégias
na tipologia DC-27.

Transmitância térmica, atraso térmico e fator de calor solar admissíveis para cada tipo de vedação externa (NBR 15220-3)
Tipo de vedação recomendada
Zona Bioclimática 6 - Z6

Transmitância térmica - U
W/m2.K

Atraso térmico - φ
Horas

Fator solar - FSo
%

Atende

Paredes

Pesada

U ≤ 3,60

φ ≥ 4,3

FSo ≤ 4,5

X

Coberturas

Leve isolada

U ≤ 2,00

φ ≤ 3,3

FSo ≤ 6,5

X

Após, a revisão das propriedades térmicas calculadas para as vedações
verticais e horizontais mais próximas na NBR 15220-3 e Lamberts et al.
(2011), é possível afirmar que a vedação vertical (paredes) atende aos
critérios mínimos da norma, pois a transmitância térmica mínima (U), deve
ser menor ou igual a 3,60 W/m2.K (Quadro 37),e as paredes externas da
tipologia estudada tem transmitância térmica mínima de 2,43 W/m2.K
(Figura 69). Por outro lado, a cobertura atende amplamente os critérios
mínimos de desempenho de transmitância térmica e fator solar das
normas brasileiras (Figura 70).

Não
atende

Fonte: Elaboração do autor. Dados ABNT NBR 15220-3 (2003)

Quadro 38
Revisão das estratégias de condicionamento térmico passivo na tipologia DC-27
Estação

A tipologia DC-27, esta conformada por paredes exteriores de tijolos de
06 furos (assentados na menor dimensão) (Figura 69), com argamassa
interior e exterior (revestida com pintura no exterior), e uma cobertura em
fibrocimento com forro em PVC (Figura 70).
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Figura 69
Propriedades térmicas
(transmitância térmica,
capacidade térmica e atraso
térmico) calculadas para
parede de tijolos de 06 furos.
Fonte: elaboração do autor.
Dados NBR 15220-3 (ABNT, 2003)

Estratégias de condicionamento térmico

Tipologia DC-27

Inverno

C

Adoção de vedações (paredes) internas pesadas (inércia [–] Como já foi descrito no estudo de tipo de
térmica) que pode contribuir para manter o interior da vedações, na unidade não foram projetadas
edificação aquecido.
vedações pesadas.

Verão

H

Em regiões quentes e secas, a sensação térmica no verão pode
ser amenizada através da evaporação da água. O resfriamento
evaporativo pode ser obtido através do uso de vegetação,
fontes de água ou outros recursos que permitam a evaporação
da água diretamente no ambiente que se deseja resfriar.

I

A ventilação cruzada é obtida através da circulação de ar pelos [+] A tipologia BE-26, possui ventilação
ambientes da edificação. Isto significa que se o ambiente tem cruzada por possuir aberturas em duas
janelas em apenas uma fachada, a porta deveria ser mantida fachadas diferentes.
aberta para permitir a ventilação cruzada.

D

Caracteriza a zona de conforto térmico (a baixas umidades).

F

Desumidificação dos ambientes, obtida através da renovação [+] A ventilação cruzada proposta na tipologia
do ar interno por ar externo através da ventilação dos permite o processo de desumidificação dos
ambientes.
ambientes.

[–] No projeto apresentado a CEF não
foi considerada nenhum tipo de solução
para obter resfriamento evaporativo. O
acondicionamento da unidade neste aspeto
fica à responsabilidade do morador.

-

Fonte: Elaboração do autor. Dados NBR 15220-3
Legenda
[+] pontos positivos do projeto segundo a avaliação
[o] pontos neutros do projeto segundo a avaliação
[–] pontos negativos do projeto segundo a avaliação
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ACESSIBILIDADE - DC-27

2 PROJETO EXECUTIVO - [DC-27]

Quanto à acessibilidade, são consideradas algumas exigências da NBR
9050, que se referem, principalmente, aos elementos e ambientes no
interior da habitação, como o correto dimensionamento dos diferentes
elementos construtivos (portas, circulações, patamares e rampas) e o
correto dimensionamento dos cômodos (banheiro, dormitórios, cozinha).

DESENHOS - DC-27

Quanto ao projeto executivo do empreendimento do assentamento Dona
Carmem, observa-se que a Construtora Arq-Plot foi quem desenvolveu o
projeto arquitetônico.

Quadro 39
Atendimento da tipologia DC-27 as exigências da NBR 9050 de acessibilidade
Indicador de
qualidade

Elemento

Exigências da NBR 9050

Tipologia DC-27 (construído)

Correto dimensionamento
dos elementos
construtivos

Portas

Vão livre de 80 cm

Acesso (74 cm)

circulação

Largura útil entre 90 cm e 120 cm

Circulação útil atende

Rampas

Largura entre 120 cm e 150 cm

Não conta com rampas

Comprimento do patamar no mín. de 120cm
Piso antiderrapante
Correto dimensionamento dos
ambientes

Banheiro

Área de manobra em 360o com raio de 150cm.
Área de manobra pode utilizar no máx. 10cm sob a
bacia sanitária e 30cm sob o lavatório.

Conta com área de manobra em 180º,
mas não de 360º com raio de 150 cm

Box chuveiro: largura mínimos livre de 90 x 95 cm.

Atende as especificações

Dormitórios Área de manobra em 360o com raio de 150 cm.

Atende as especificações

Cozinha

Atende as especificações

Área de manobra em 360 com raio de 150 cm.
o

Fonte: Elaboração do autor. Dados NBR 9050

Figura 71
Planta da tipologia DC-27
adaptada a PNE (Portador
de Necessidades Especiais)
(módulo de manobra).
Fonte: ArqPlot (Construtora)

Segundo o Quadro 39, é possível afirmar que quanto ao dimensionamento
dos elementos construtivos, a tipologia estudada conta com as circulações
recomendadas pela norma, porém, o vão livre construído do acesso
não conta com a dimensão mínima (80 cm). Por outro lado, a tipologia
atende com a área de manobra recomendada pela norma, no entanto,
considerando o mobiliário atualizado.
Segundo o representante da construtora, a CEF pediu acessibilidade
para todos os assentados por causa da existência de uma família com
cadeirante no assentamento, dessa forma, assim que foi feita uma reunião
com os responsáveis da CEF e a planta foi ajustada a PNE (Figura 71).
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Sobre a participação dos moradores na definição do projeto, foram
apresentadas duas propostas pela construtora e o 70% das famílias
adotaram a planta de três quartos, por considerar que esta proposta tem
mais benefícios. Também, tiveram a possibilidade de escolher a localização
e orientação da casa no lote, aspectos definidos, principalmente, pela
proximidade à rua e aos serviços como água e energia elétrica. Porém,
segundo o morador do lote 13, “queria aumentar o tamanho da sala e eles
(a construtora) não aceitaram”.
3 PROJETO SOCIAL - [DC-27]
TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) - DC-27

A Entidade Organizadora (EO) Cooperativa de Pescador e Produtor da
Agricultura Familiar (COOPPAF) é a responsável pelo Projeto do Trabalho
Técnico Social (PTTS) do empreendimento do Assentamento Dona
Carmem. Em um estudo desenvolvido em, aproximadamente, em seis
meses foram notados os seguintes aspectos:
t a população atendida é de 27 famílias, sendo 71 pessoas beneficiadas;
t também foi constatado que a maior parte das famílias é considerada
nuclear, com seis idosos, dos quais quatro residem sem nenhuma
companhia;
t das 27 famílias, quatro são chefiadas por mulheres, onde apenas uma
tem carteira assinada e o restante delas trabalha como faxineira e
outros serviços domésticos e rurais;
t a maioria dos responsáveis pelas famílias são homens na faixa
etária de 30 anos com grau de escolaridade de apenas o ensino
fundamental, onde a maioria trabalha como diarista com renda de,
aproximadamente, R$ 30,00 por dia, considerando que a maioria
sobrevive de diárias esporádicas, logo, a renda familiar per capita de
cada família é de, aproximadamente, R$ 70,00 reais mensais.
t dentre as 27 famílias tem-se um caso de deficiente físico, o qual recebe
auxilio doença no valor de R$ 724,00;
t os menores de idade das famílias foram totalizados em 22 menores,
dos quais: nove crianças se encontram na faixa etária de 05 a 11 anos
de idade, quatro até 05 anos de idade e nove adolescentes entre 12 a
17 anos de idade;
t o levantamento demonstrou que dezesseis crianças frequentam o
ensino fundamental e cinco frequentam o ensino médio regulamente.
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3.3.2. Avaliação Etapa de Produção [DC-27]

5 CANTEIRO - [DC-27]

4 AGENTES ENVOLVIDOS - [DC-27]

SUSTENTABILIDADE - DC-27

AGENTES - DC-27

As unidades habitacionais do empreendimento em estudo, caracterizamse pela implementação de um sistema convencional, composto pelas
seguintes técnicas construtivas (figura 72):

No empreendimento do assentamento Dona Carmem podem se
identificar três tipos de agentes envolvidos nas obras: os institucionais,
os empresariais e os sociais, os quais tem as seguinte participações no
processo de produção das unidades habitacionais:
Agentes Institucionais
t Agente Financeiro – a Caixa Econômica Federal (CEF) é o responsável
pela avaliação da viabilidade do empreendimento através da análise
dos aspectos financeiros, de engenharia, do projeto, do trabalho social
e da situação dos beneficiários. Também é encarregada da liberação
dos recursos de acordo ao avanço das obras no empreendimento.
Agentes Empresariais
t Construtora (ArqPlot) – empresa construtora, fundada em 2013, é
composta por 03 engenheiros e 01 técnico para a obra, além de 01
engenheiro de administração. Esta empresa tem experiência com
projetos do PMCMV urbano, no Mirante do Paranapanema, São Paulo,
Paraná e Euclides da Cunha. A ArqPlot foi indicada pelo presidente
da COOPPAF para gerenciar as obras. Assim, a construtora ficou
responsável pelo acompanhamento técnico de 19 casas, pois 06
famílias optaram por construir suas casas por conta própria, para
aproveitarem o recurso de mão-de-obra.
Agentes Sociais
t Entidade Organizadora (EO) – no empreendimento Dona Carmem,
a Cooperativa de Pescadores e Produtores da agricultura familiar
(COOPPAF), cooperativa com sede no assentamento Roseli Nunes,
e município de Mirante do Paranapanema (fundada em 2013)
desempenha a função de Entidade Organizadora (EO). Participou,
principalmente, no processo de seleção e organização das famílias
para acessarem o crédito para a terra e o Trabalho Técnico Social.
t Beneficiário final – estas famílias do assentamento rural tem por função
formalizar uma comissão de representantes (CRE). E no caso das seis
casas de autoconstrução assistida, são encarregados de contratar,
gerenciar e construir com acompanhamento técnico da construtora.
t Comissão de representantes (CRE) – os representantes da CRE são
escolhidos pelos moradores do assentamento. Esta comissão é
responsável pela organização dos beneficiários, pela gestão dos
recursos financeiros e pela prestação de contas.
t Mão-de-obra – nas reuniões das famílias com os representantes da
COOPPAF e da construtora, concordaram com o recrutamento de
pedreiros do próprio assentamento, pois várias pessoas manifestaram
querer trabalhar dentro do assentamento.
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t
Figura 72
Técnicas construtivas
usadas na Tipologia DC-27.
a. fundação com brocas
e baldrame; b. sistema de
vedação em alvenaria com
pilares de apoio; c. sistema
de cobertura telha de
fibrocimento e forro em PVC.
Fonte: (a) (b) ArqPlot; (c)
Fonte: Habis, dezembro de 2015.

t

t

a fundação é composta por brocas de 0,30 m x 3,00 m e vigas baldrame
feitas “in loco” em concreto armado de 0,25 m x 0,25 m (Figura 72a);
o sistema de vedação implementado no empreendimento é alvenaria
de tijolos cerâmicos vazados de 06 furos, com estrutura convencional
composta de pilares e vigas em concreto armado (Figura 72b);
o sistema de cobertura desenvolvido é em telhas de fibro cimento
ondulada de 06 mm, fixadas por parafusos galvanizados autobrocantes, com estrutura convencional de madeira composta de vigas
e terças, e forro em PVC (Figura 72c).

Deste modo, pode-se afirmar que na construção da tipologia DC-27 do
empreendimento estudado, não são implementadas tecnologias nem
sistemas alternativos que se relacionem com o uso de materiais ou práticas
de baixo impacto ambiental. Quanto ao meio natural, não se percebe um
impacto significativo na base geográfica natural, córregos e nascentes
por causas da implantação das unidades habitacionais. Já sobre gestão
de resíduos produto do desperdiço dos diferentes tipos de materiais de
construção, observa-se que não existe nenhum tipo de programa de
reciclagem, reutilização e transporte adequado.
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - DC-27

Quanto ao fornecimento dos materiais de construção, é o próprio pessoal
da Construtora ArqPlot que faz a cotação dos preços dos materiais e o
acompanhamento das entregas. Foram feitas duas cotações na cidade de
Mirante do Paranapanema e três orçamentos em Teodoro Sampaio, cidade
na qual estavam 50% mais baratos os materiais do que em Mirante do
Paranapanema. Quanto ao armazenamento dos materiais de construção
(tijolos, telhas, cimento, areia, entre outros), não se encontrou nenhum
tipo de galpão ou espaço que permitisse proteger este material contra as
condições climáticas ou perdas do mesmo (Figura 73).
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Quadro 40
Quadro síntese - Dona Carmem - 27 unidades habitacionais
ETAPA DE DESENHO/PROJETO

1

INSTALAÇÕES DO CANTEIRO - DC-27

A maioria das casas possuem poço semi-artesiano (Figura 74), água que
é utilizada no canteiro. Quanto à energia elétrica, ainda é um tema sem
resolução na maioria dos lotes nos quais estão sendo construídas as casas.

Projeto
arquitetônico

Funcionalidade

Programa
arquitetônico

Capacidade de uso
dos ambientes

Figura 73
Armazenamento dos
materiais de construção.

Flexibilidade

Fonte: Habis, dezembro de 2015.

Habitabilidade

MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS - DC-27

3

Sobre este aspecto, no empreendimento estudado são utilizados,
principalmente, geradores, betoneiras, entre outros equipamentos
alugados pela construtora ArqPLot (Figura 75).

Projeto
social

Desenhos

Trabalho técnico
social - PTTS

[–]

Conflitos, principalmente, na sala e quarto de casal.

[–]
[–]

A sala apresenta conflitos na concepção.

[–]

Ampliabilidade

Apresenta possibilidades de ampliação interna, é de
acréscimo de área.

[+]

Instalações prediais

A proposta prevê instalações prediais

[+]

Conforto ambiental

As áreas de abertura para ventilação não atendem
às exigências da NBR 15220-3.

[–]

O sombreamento das aberturas dos cômodos não
atendem as recomendações da norma.

[–]

A vedação vertical não atende a NBR 15220-3

[+]

A vedação horizontal atende a NBR 15220-3

[+]

A proposta não atende a maior parte das estratégias
de condicionamento térmico passivo

[–]

Elementos
construtivos

Alguns vãos não tem a dimensão mínima

[–]

Dimensão espacial

Os cômodos atendem parcialmente NBR9050

[+]

Autoria

Projeto desenvolvido para o assentamento Dona
Carmem.

[+]

Participação dos
usuários

Teve participação parcial dos moradores na
definição do projeto.

[+]

Desenho/construção

Apresenta peças gráficas suficientes.

[+]

Perfil dos moradores

Foi feito o Trabalho Técnico Social, com reuniões
periódicas e a definição de um perfil dos moradores.

[+]

Processo de acesso à
nova moradia

ETAPA DE PRODUÇÃO

4
Figura 75
Maquinaria e equipamentos
no empreendimento do
assentamento Dona Carmem.
Fonte: Habis, julho de 2015.

No Quadro 40 é apresentada a síntese da avaliação do empreendimento
das 27 unidades do assentamento Dona Carmem.

Projeto
executivo

Conta com proposta de ampliação da unidade, mas
não é clara.

Adaptabilidade

Fonte: Habis, dezembro de 2015.

2

[–]

Diversidade tipológica Possui só uma (01) tipologia

Figura 74
Poço semi-artesiano no
canteiro.

Acessibilidade

As unidades não conta com varanda.

5

Agentes
envolvidos

Canteiro

Sociais

Boa participação e relacionamento da EO,
implementação de mão-de-obra local (do próprio
assentamento e Teodoro Sampaio).

[+]

Empresariais

Existe um bom relacionamento com os moradores.

[+]

Institucionais

A CEF limita-se às funções de aprovação e controle.

[o]

Tecnologias e
sistemas alternativos

Não são implementadas tecnologias nem sistemas
alternativos.

[–]

Impacto

Não se percebe um impacto significativo.

[+]

Gerenciamento de
resíduos

Não existe um sistema de gestão de resíduos.

[–]

Materiais de
construção

Origem

Compra de materiais no Teodoro Sampaio.

[+]

Armazenamento

Não conta com um espaço de armazenamento.

[–]

Instalações de
canteiro

Abastecimento de
água

O assentamento tem vários poços semi-artesianos.

[+]

Rede de energia

O canteiro não tem o serviço de energia elétrica.

[–]

Maquinarias e
equipamentos

São utilizados maquinarias e equipamento da
alugados pela construtora.

[+]

Agentes

Sustentabilidade

Maquinarios e
equipamentos

Fonte: elaboração do autor
Legenda
[+] pontos positivos do projeto segundo a avaliação
[o] pontos neutros do projeto segundo a avaliação
[–] pontos negativos do projeto segundo a avaliação
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3.4. Considerações sobre as avaliações efetuadas
Metodologicamente, os parâmetros de análise propostos, compostos
por critérios de análise e indicadores de qualidade, foram organizados
em quadros síntese permitindo a simplificação da informação, esta
simplificação foi orientada pela preocupação da construção de um
instrumento de avaliação de qualidade do projeto de fácil leitura, não
só pelo olhar acadêmico, também pelos agentes públicos, privados e
responsáveis pela produção e gestão das moradias. Nestes quadros síntese
as respostas de caráter qualitativo são expressadas por meio de pontos
positivos do projeto [+], ou seja aspectos que atendem satisfatoriamente
com os critérios de analise definidos; pontos negativos do projeto [–],
que não atendem com os critérios definidos pela pesquisa; e, pontos
neutros do projeto [o], que não tem suficiente ou confiável informação.
Esta codificação permite visualizar de forma rápida o cenário de cada
caso estudado, podendo ser traduzidas em infográficos simples, desta
forma visualizar e explicar posteriores avaliações de qualidade de projeto
habitacional em assentamentos rurais.
Como estudo empírico, este trabalho aplicou estes parâmetros de análise
propostos a quatro tipologias localizadas em três assentamentos rurais,
cada um deles com características diferentes. Assim, estas unidades
habitacionais fornecem dados referentes do ponto de vista projetual e de
processo construtivo, devido as particularidades de cada situação. Uma
leitura crítica da avaliação dos projetos deixa claro que todos contam com
aspectos positivos e desfavoráveis, não sendo objetivo deste trabalho
seu estudo de forma comparativa, pelo contrário é mais significativo
compreender estes projetos dentro do contexto das escolhas dos
projetistas, construtores e comunidade em geral. Assim, os parâmetros
de análise propostos não tinham o objetivo de qualificar a melhor ou
pior tipologia, ao invés disso, visam qualificar as decisões tomadas
durante a elaboração do projeto e o processo de produção, mostrando e
comentando as decisões quanto à capacidade de uso e dimensionamento
dos ambientes; quanto à flexibilidade e habitabilidade; e quanto o
processo de produção em canteiro. Em síntese, a maior quantidade
dos aspectos avaliáveis de uma casa e que influenciem diretamente na
qualidade de vida das pessoas.
Desta forma, esta análise abordou os aspectos de maior relevância
encontrados no estudo dos projetos e nas visitas às obras nos
assentamentos. Além disso, a análise aqui apresentada se apoia em
um referencial teórico, que é apresentado ao longo do trabalho para
embasamento. Os dados encontrados demonstram a necessidade de
instrumentos de qualificação nas fases iniciais de desenvolvimento de
projetos habitacionais em assentamentos rurais.
O Quadro 41 mostra de a análise da etapa de desenho/projeto dos quatro
empreendimentos estudados.
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Quadro 41
Quadro síntese dos quatro (04) contratos avaliados - Etapa de Desenho/Projeto
ETAPA DE DESENHO/PROJETO

1

Projeto
arquitetônico

Funcionalidade

Flexibilidade

Habitabilidade

FF120

FF44

BE26

DC27

Programa
arquitetônico

a interrelação e dimensionamento dos
ambientes (área útil, pé direito)

[–]

[+]

[–]

[–]

Capacidade de uso
dos ambientes

eficiência no desenvolvimento das funções
e atividades no interior da habitação

[–]

[–]

[–]

[–]

Diversidade
tipológica

a oferta diferentes de tipologias
arquitetônicas

[–]

[–]

[–]

[–]

Adaptabilidade

a possibilidade da edificação de ajustar-se
às necessidades de seus usuários

[+]

[+]

[+]

[–]

Ampliabilidade

a capacidade da habitação de sofrer
alterações com acréscimo de área ou não

[–]

[+]

[+]

[+]

Instalações prediais

a existência de sistemas de abastecimento
de água, coleta de esgoto e energia elétrica

[+]

[+]

[+]

[+]

Conforto ambiental

áreas de abertura para ventilação

[–]

[–]

[–]

[–]

[+]

[+]

[–]

[–]

[–]

[–]

[–]

[+]

[+]

[+]

[+]

estratégias de condicionamento térmico
passivo

[–]

[–]

[–]

[–]

Elementos
construtivos

dimensionamento das portas, circulação,
patamares e a existência de rampas

[–]

[–]

[–]

[–]

Dimensão espacial

dimensionamento do banheiro,
dormitórios e complementares

[+]

[+]

[+]

[+]

Autoria

nível de repetição ou originalidade das
tipologias utilizadas no empreendimento

[–]

[–]

[+]

[+]

Participação dos
usuários

nível de personalização das moradias as
particularidades dos moradores

[–]

[–]

[–]

[+]

Desenho/
construção

grau de confiabilidade do desenho como
ferramenta na elaboração do projeto

[+]

[+]

[+]

[+]

Perfil dos
moradores

a existência de informações relacionadas
aos moradores,

[o]

[+]

[o]

[+]

Processo de acesso
à nova moradia

ações que permitam aos moradores a
compreensão do projeto

[o]

[+]

[o]

[+]

sombreamento das aberturas
propriedades térmicas da vedação vertical
propriedades térmicas vedação horizontal

Acessibilidade

2

3

Projeto
executivo

Projeto
social

Desenhos

Trabalho
técnico social
- PTTS

Fonte: elaboração do autor
Legenda
[+] pontos positivos do projeto segundo a avaliação
[o] pontos neutros do projeto segundo a avaliação
[–] pontos negativos do projeto segundo a avaliação

Capacidade de uso dos ambientes: depois de feito o estudo dos layouts e
o ensaio com o mobiliário mais comum no mercado popular, notamos que
em todos os casos a área mostra-se insuficiente para alocar um mobiliário
diferente do proposto pelo programa, assim:
t nos empreendimentos dos assentamentos Florestan Fernandes, Boa
Esperança e Dona Carmem, as tipologias apresentam conflitos nos
quartos por causa do tamanho do mobiliário (camas e guarda-roupa),
diminuindo assim as possibilidades de organização dos objetos no
interior da casa;
t percebe-se na sala/refeições dos quatro casos, conflitos na concepção
do ambiente, situação que compromete sua capacidade de uso, e,
consequentemente, acarretando futuras transformações deste espaço;
t em todos os empreendimentos, nota-se que são desconsideradas
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várias particularidades próprias do meio rural, por um lado, o espaço
para o fogão a lenha além do proposto (fogão a gás), e por outro,
a ausência da varanda dos fundos (vinculada à cozinha e a área de
serviço), ocasionando futuras ampliações e modificações da casa,
“puxadinhos”, que vão acarretar gastos adicionais ou não previstos.
Ressaltando que, embora nos empreendimentos do assentamento
Dona Carmem e das 44 Unidades do assentamento Florestan
Fernandes contém com um ambiente similar à varanda, alguns
moradores manifestaram a intenção de ampliar este espaço (Figura
76).

campo (Florestan Fernandes: lotes 01, 15, 47, 107, 128; Boa Esperança:
lotes 40, 13; Dona Carmen: lotes 141, 174), foi encontrado que já no
processo de construção das unidades, muitas destas especificações são
desconsideradas, segundo a NBR 9050 os vãos livres devem ser de no
mínimo 80 cm, porem são encontrados vãos entre 73 cm e 78 cm, Esta
situação se apresenta por causa do baixo nível de experiência da mão-deobra, principalmente, na execução da alvenaria, aspecto que se relaciona
diretamente com a precisão da modulação da unidade habitacional e
com a qualidade dos materiais utilizados, como a uniformidade dos tijolos
utilizados e o uso de esquadrias diferentes das especificações.
Figura 76
Transformações da varanda
empreendimento das 44
unidades do assentamento
Florestan Fernandes.
Fonte: Habis, dezembro de 2015.

O Quadro 42 mostra de forma gráfica e sintetizada a análise da etapa de
produçao dos quatro empreendimentos estudados.
Quadro 42
Quadro síntese dos quatro (04) contratos avaliados - Etapa de Produção
ETAPA DE PRODUÇÃO

4

Diversidade tipológica: um aspecto encontrado nos empreendimentos
estudados é a utilização de apenas uma (01) tipologia por
empreendimento, uniformidade que sugere equivocadamente que todas
as famílias têm os mesmos hábitos e composição. Conforme o resultado
da análise arquitetônica e construtiva, observa-se uma racionalização nos
empreendimentos que, por um lado, pretende baratear os gastos e ampliar
o lucro dos construtores e, por outro lado, implanta um programa que
impõe uma série de exigências rígidas que dificultam o desenvolvimento
de propostas que valorizem a diversidade tipológica e a flexibilidade.
Assim, recomenda-se prever variação tipológica nas unidades em um
mesmo empreendimento, visando atender os diferentes perfis familiares e
grupos sociais (FERREIRA, 2012, p. 97).
Conforto ambiental: sobre este aspecto vale a pena destacar que
nos assentamentos estudados (com exceção de Boa Esperança, pela
disposição dos lotes no assentamento), as unidades habitacionais estão
dispostas sem um critério claro de orientação solar, normalmente, as casas
estão localizadas considerando outros aspectos como a rua de acesso,
a produção agrícola no lote ou a relação com outros elementos no lote
como a antiga casa. Esta situação representa um aumento dos problemas
de conforto térmico, que se torna ainda mais grave se consideramos
que nenhuma das casas estudadas nos três assentamentos atendem às
exigências mínimas de abertura para ventilação, nem os critérios mínimos
de transmitância térmica das vedações verticais (paredes) recomendada
pela NBR 15220-3.
Acessibilidade universal das unidades: sobre este aspecto, todos os
empreendimentos (na fase de desenho/projeto) atendem a norma ABNT
NBR 9050. Porém depois da verificação das dimensões das moradias em
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Agentes
envolvidos

Agentes

Sociais
Empresariais

a constante participação dos diferentes
agentes no processo de produção das
unidades habitacionais

Institucionais

5

Canteiro

Sustentabilidade

Materiais de
construção

instalações de
canteiro

FF44

BE26

DC27

[+]

[+]

[+]

[+]

[+]

[–]

[+]

[+]

[o]

[o]

[o]

[o]

Tecnologias e
sistemas alternativos

a implementação de soluções tecnológicas e
sistemas que de baixo impacto ambiental

[–]

[–]

[–]

[–]

Impacto

o baixo impacto sobre o território natural no
qual está assentado o empreendimento

[+]

[+]

[+]

[+]

Gerenciamento de
resíduos

a existência de programas de reciclagem ou
reutilização dos resíduos sólidos na obra

[–]

[–]

[–]

[–]

Origem

a localização e distancia dos fornecedores ao
canteiro de construção

[–]

[–]

[+]

[+]

Armazenamento

as condições de armazenamento dos
materiais comprados.

[–]

[–]

[+]

[–]

Abastecimento de
água

as condições de produção das habitações,
produto da existência ou não de instalações
básicas no canteiro de construção

[–]

[–]

[+]

[+]

[–]

[–]

[+]

[–]

[+]

[+]

[+]

[+]

Rede de energia
Maquinarios e
equipamentos

FF120

Maquinarias e
equipamentos

as condições de produção das habitações no
canteiro de construção

Fonte: elaboração do autor
Legenda
[+] pontos positivos do projeto segundo a avaliação
[o] pontos neutros do projeto segundo a avaliação
[–] pontos negativos do projeto segundo a avaliação

Agentes envolvidos: em relação à articulação dos agentes envolvidos
na provisão habitacional do PNHR/PMCMV, o governo federal definiu
por meio de determinações legais os procedimentos, as regras de
funcionamento e as atribuições destes agentes. No entanto, a figura 77
mostra em termos gerais e esquemáticos essa estrutura, mesmo sem
detalhar as particularidades de cada caso estudado (analise que fica
aberta para posteriores pesquisas), que a dinâmica entre os agentes que
conforma o programa não acontece de forma sequencial, e as hierarquias
desenhadas não são completamente claras. Por um lado, como acontece
na maioria das modalidades do PMCMV a operacionalização do programa
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é realizada pela CEF, entidade envolvida tanto nos processos de aprovação
de projetos quanto no repasse dos recursos financeiros para as entidades
organizadoras e comissão de representantes de cada empreendimento.
Esta centralidade, na pratica poderia se considerar como superficial
ou pelo menos insuficiente, pois terminam se implementando uma
serie de normas abstratas e desvinculadas da realidade, além, de uma
regulação difusa. Por outro lado, para as construtoras como executoras
do programa, cabe a importante responsabilidade pela produção das
unidades habitacionais, isso torna as construtoras um agente central do
programa. No entanto, o diagrama apresentado (figura 77) ajuda-nos
a perceber que essa aparente centralidade é ambígua. Isso porque, a
qualidade das unidades na etapa de produção fica inteiramente sob sua
responsabilidade, e como foi verificado em alguns dos casos estudados,
são priorizados os ganhos imediatos sobre os cuidados arquitetônicos,
ambientais, sociais, dentre outros.
Finalmente, se percebe a ausência dos governos municipais nesta
etapa de produção, os quais deveriam operar como parceiros de todo
o processo, além, de ser responsáveis pela aprovação e regulação dos
empreendimento nas diferentes escalas.

4
Figura 77
Participação e articulação
dos agentes envolvidos na
provisão habitacional do
PNHR-PMCMV nos quatro
empreendimentos.
Fonte: elaboração do autor

Finalizando a casa Assentamento Dona Carmem
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Foto: Angel Castañeda Rodriguez, dezembro de 2015

Conclusões e discussão dos
resultados

CAPÍTULO 4 – Conclusões e
discussão dos resultados
4.1. Conclusões
Não obstante as dificuldades afrontadas pela comunidade rural brasileira
no passado e na atualidade (discutidas na introdução), a pouca atenção
dada aos assentamentos rurais pelos programas voltados à produção de
habitação social no campo ou no melhor dos casos sendo tratada como
um modelo universal, replicável e sem considerar as diferenças regionais
(conforme a abordagem do capítulo 1) e a necessidade de criar informações
consistentes sobre a casa do trabalhador rural dada a inadequação da
concepção da moradia rural e agravada pela desconsideração de que essas
unidades habitacionais são partes integrantes do habitat rural (assunto
abordado, no capítulo 2, entre outros), sob pena de parecer supérfluo
diante de tantas carências, este trabalho demonstra as possibilidades de
qualificar a produção habitacional nos assentamentos rurais do país.
Um projeto habitacional em um difícil contexto de assentamento rural tem
de, simultaneamente, lidar com situações de precariedade, em virtude de
limitações financeiras, falta de apoio governamental, impossibilidade de
acesso a créditos bancários, péssimas condições da infra-estrutura básica
etc., que acabam por limitar a adoção de tipologias de melhor qualidade
com uma arquitetura, quase sempre, concebida como uma simples
construção, um abrigo das condições climáticas, isenta de aspectos
simbólicos, culturais, adequação à realidade e sem as possibilidades de
um projeto arquitetônico original e pensado não só das suas necessidades
primarias, fato agravado pelo pouco conhecimento ou interesse das
entidades e profissionais responsáveis. Apesar disso, estas dificuldades não
justificam moradias produzidas pelo poder público que não conseguem
atender completamente as necessidades da população a que se destinam.
Desta forma, mesmo com as limitações (identificadas ao longo da
pesquisa), o Programa Nacional de habitação Rural (PNHR), integrante do
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) deve garantir a qualidade de
vida desta população. A realidade é que esta é uma política habitacional
que apesar de mostrar avanços, se caracteriza por ser desconexa com a
realidade, insuficiente e que baseada na racionalidade financeira torna-se
dependente da lógica burocrática dos bancos e instituições do estado,
contribuindo para a baixa qualidade do ambiente construído no meio
rural.
Desta forma, o modelo de qualificação estruturado neste trabalho,
concebido a partir das especificidades destas áreas e das pesquisas que
discutem a qualidade da habitação de interesse social, fornece algumas
diretrizes para guiar o desenho, a concepção e a produção habitacional
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de acordo com a realidade na qual está implantada, configurando desta
forma elementos mínimos que a unidade habitacional deve conter.
Contudo, apesar de ser uma ferramenta que pode ser utilizada como
diretriz na qualificação e compreensão das unidades habitacionais nos
assentamentos rurais, entende-se que esta é uma tarefa complexa e que
precisa de maior nível de profundidade, envolvimento e participação da
população local, na procura de um melhor entendimento dos múltiplos
aspectos de vida rural que se manifestam na moradia, demonstrando que
o objeto arquitetônico (a casa) não pode ser pensado sem considerar as
dimensões de caráter técnico, político e social.
A realidade apresentada e o estudo aqui desenvolvido nos fazem
questionar qual é o tipo de habitação que melhor atende às necessidades
da população dos assentamentos rurais? Como são elaborados os projetos
e construções dos empreendimentos habitacionais no PNHR/PMCMV
nos assentamentos rurais no estado de São Paulo? e, Por que o Programa
Nacional de Habitação Rural (PNHR), integrante do Programa Minha
Casa, Minha Vida (PMCMV) não está produzindo habitação adequada
para a população dos assentamentos rurais no estado de SP? portanto,
esta análise permitiu que se fizesse algumas conclusões, com vistas
além de dar resposta os questionamentos colocados, contribuir com o
desenvolvimento de diretrizes para a concepção e produção de habitações
de melhor qualidade nos assentamentos rurais, assim são destacados três
pontos, referentes aos agentes envolvidos, ao projeto, e aos processos
construtivos das unidades, conforme exposto abaixo:

arquitetura e sua relação ao meio no qual se insere.
t

A Caixa Econômica Federal é o agente que define os critérios técnicos
indispensáveis à aprovação dos projetos e analisa a viabilidade técnica,
jurídica e econômico-financeira dos mesmos. Assim, se percebe que
esta entidade concentra esforços em detalhes técnicos e burocráticos
apenas para dar cumprimento a processos de aprovação e avaliação
dos empreendimentos. Uma política pública de habitação rural deve
envolver diretamente seus beneficiários, não só no controle, mas na
construção da política diante de um processo participativo.

t

Percebe-se que na atualidade a universidade pública se encontra
afastada dos problemas sociais identificados nos assentamentos
rurais do estado, em geral (com poucas exceções) a universidade
pública não consegue formar profissionais críticos e comprometidos
com a busca de soluções as questões e sociais, políticas e ambientais
neste meio. Assim a obtenção de qualidade habitacional entre outros
aspectos, não se deve exclusivamente à atuação do construtor ou
à conduta do mercado imobiliário, em grande medida é resultante
das atuações de outros agentes, que podem fazer grandes aportes.
Um exemplo da participação ativa da universidade são as diferentes
edições (2006, 2011 e 2015) do Colóquio Habitat e Cidadania,
organizadas pelos grupos HABIS (IAU/USP) e CASAS (FAU/UnB), em
parceria com o GERAH (DARQ/UFRN) e a USINA-CTAH. Estas edições
contaram com a participação de movimentos sociais, comunidades
rurais, pesquisadores, estudantes, assessores técnicos e representantes
de instituições governamentais com o objetivo de aprofundar o
debate nos âmbitos acadêmico, técnico e político da questão do
habitat, da habitação e da cidadania nas diferentes áreas rurais do
pais. O evento em sua ultima edição contou com mesas redondas,
sessões de experiências, grupos de trabalho e exposição de artigos
e vídeos. A intensão foi contribuir com as análises sobre: políticas
públicas habitacionais para o campo, as águas e as florestas; projetos
de habitat para o campo, as águas e as florestas; direito ao território
e legislação fundiária; participação, formação e geração de trabalho e
renda nos processos de projeto e produção habitacional; e, pesquisa e
desenvolvimento de sistemas construtivos inovadores e tradicionais.

Os agentes envolvidos
t

Dada a diversidade e complexidade do mundo rural, e do
quadro pouco animador, existe a necessidade de incentivar e
normatizar a incorporação dos municípios nas decisões deste tipo de
projetos, principalmente, na procura de autonomia nos processos de
implantação, construção e avaliação do ambiente construído no meio
rural. Esta alternativa sugere a conformação de equipes de profissionais
compostos por arquitetos, engenheiros civis, agrônomos, geógrafos,
assistentes sociais, psicólogos, economistas, etc., preparados e que
trabalhem em conjunto de modo a contribuir para o desenvolvimento
de projetos integrais e adequados. Dessa forma, é importante
investir na formação e valorização destas equipes técnicas no âmbito
municipal.

O projeto
t

t

Um empreendimento habitacional não pode ser comparado com
outra atividade econômica (ainda mais, se se trata de moradias no
meio rural), a qual, independentemente, do tamanho da empreiteira
se norteia pelos possíveis resultados financeiros, como foi verificado na
análise, os ganhos imediatos de um empreendedor podem representar
custos sociais muito altos, decorrentes neste caso da qualidade da
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Um dos aspectos que ocasiona a maior parte das problemáticas
em termos de habitabilidade, funcionalidade e sustentabilidade,
entre outros, é a baixa participação das famílias no processo de
desenvolvimento das moradias, a qual se limitou, no melhor dos
casos, à escolha de uma planta única para todo o empreendimento.
Esta desvinculação das famílias acaba por transformar a moradia
apenas em um simples abrigo e não em um espaço que expresse a
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materialização das relações sociais que nela habitam. A participação
dos usuários deve considerar, por um lado, aspectos gerais como a
implantação da casa no lote, com a finalidade de articular os espaços
internos com o exterior, definindo os tipos de fachadas e como elas se
comportam o meio, por exemplo a relação da cozinha e a varanda com
a unidade de produção, e por outro, o dimensionamento e arranjo dos
cômodos, a localização e abertura das janelas, a localização de portas
e até aos materiais empregados permitindo aos moradores posteriores
reformas sem depender de expertos ou fortes investimentos. Estes
aspectos mencionados não acontecem com um projeto padrão onde
este tipo de possibilidade se vê reduzida.
t

t

t

Pela falta de compreensão ou por se considerar que a casa do
trabalhador rural não merece a mesma atenção, os agentes envolvidos
na produção de habitação no campo continuam repetido um modelo
com caraterísticas das áreas urbanas. Apesar de se perceber certo
cuidado com a melhoria das áreas úteis contidas nas especificações
técnicas mínimas estabelecidas pelo Ministério das Cidades, o
critério de dimensionar os diferentes cômodos da habitação a partir
do tamanho de um mobiliário mínimo ou cálculos estritamente
econômicos, reforça à configuração de um programa de necessidades
muito semelhante ao da casa urbana, ou pelo menos não atendem
integralmente as necessidades das famílias nos assentamentos
rurais. Ainda sobre estes modelos percebem-se aspectos que não
são típicos da casa rural, como: a desconsideração da varanda,
ambiente, normalmente, destinado para atividades de serviço e lazer
nos fundos da casa; uma área de serviço de dimensões mínimas;
uma cozinha muito pequena, sem espaço para refeições, o fogão de
lenha e armazenamento; e um espaço para refeições integrado à sala,
atividade que, normalmente, acontece na cozinha ou na varanda dos
fundos.
Vale a pena ressaltar que a escolha de um sistema construtivo
convencional nos empreendimentos estudados dependeu,
principalmente, da decisão da construtora, possivelmente por causa
do desconhecimento de outras técnicas e materiais construtivos; das
dificuldades de aprovação e financiamento, pois a implementação de
materiais chamados alternativos, tornaria o processo bastante moroso;
e pelo lento e complexo processo de discussão dos materiais a serem
utilizados, o que levaria a atrasos e, consequentemente, a diminuição
da lucratividade da empresa.
Com respeito à receptividade da população há, sem dúvida, aspectos
como a utilização de materiais de acabamento como: pisos cerâmicos,
esquadrias de alumínio e aço, estrutura do telhado feita em aço e
forro de PVC, que apesar de não serem próprios das casas rurais
são desejados pelos moradores, possivelmente, pela praticidade na
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manutenção e limpeza, comparados com os níveis de outros materiais
ou pela influência dos padrões urbanos, devida à estreita relação com
as cidades. Em todo caso, apesar das mudanças decorrentes dos tipos
de materiais utilizados nas casas rurais e do acesso a bens e serviços
de origem urbano, é fundamental que os projetos produzidos pelo
PNHR promovam a utilização de técnicas e materiais locais, os quais
são os mais adequados do ponto de vista ambiental, social e cultural,
reforçando assim o domínio do saber popular de construção na região.

O processo construtivo
t

Existem dois aspectos que o programa ainda não consegue definir
com claridade, por um lado, não é considerada nem compreendida
a logística no canteiro de obras na área rural, geralmente disperso e
com condições muito diferentes das encontradas nas cidades, neste
tipo de canteiros a compra, distribuição e armazenagem dos materiais
de construção se torna numa tarefa difícil. Estas dificuldades além de
contribuir à baixa qualidade das unidades construídas, aumenta os
conflitos entre as famílias e os técnicos encarregados. Outro aspecto é
a desconsideração de soluções na compra ou aluguel de ferramentas,
maquinários e equipamentos, aspecto que normalmente fica sob a
responsabilidade ou boa vontade da empreiteira, e que segundo as
observações feitas em canteiro não é solucionado totalmente.

t

A autoconstrução deve ser considerada como uma estratégia
fundamental nas áreas rurais, pois a utilização de mão-de-obra da
própria região beneficiária diretamente as famílias por meio da
geração de renda e emprego na região. Não obstante, não pudemos
ignorar que estas práticas mal implementadas rebaixam os custos
de reprodução da força de trabalho da classe trabalhadora. Este
tipo de estratégias devem estar precedidas de programas e cursos
de capacitação que envolvam moradores, movimentos sociais,
universidades e entidades publicas.

Finalmente, considerando que o habitat rural é um tema muito dinâmico,
sobretudo numa sociedade tão ativa como a brasileira, estes espaços vêm
apresentando dinâmicas diferentes das de anos atrás, sendo necessário
rediscuti-las. A exploração dessa nova dinâmica territorial supõe políticas
públicas apropriadas que estimulem a formulação de projetos capazes
de valorizar os atributos locais e regionais, inseridos em um processo
integrado de desenvolvimento (PERES, 2003). Sobre este aspecto Ferreira
(2012, p. 30) aponta que “A boa arquitetura tem caráter emancipatório e
papel fundamental na promoção da qualidade de vida e desenvolvimento
humano. Casas que não permitem o convívio familiar, que não oferecem
espaços para a reunião da família, brincadeiras e estudos das crianças, não
criam condições de desenvolvimento pessoal, familiar e coletivo”
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ANEXOS

ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES - [FF-44]

A. Desenhos dos projetos avaliados fornecidos pelas construtoras
ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES - [FF-120]

Figura 78
Planta baixa (acima) e Corte
BB (abaixo) do contrato das
120 unidades habitacionais
do Assentamento Florestan
Fernandes.
Fonte: Entidade organizadora
(EO) COOPMAPAAI
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Figura 79
Planta baixa construtiva
de piso (acima) e Corte BB
(abaixo) do contrato das 44
unidades habitacionais do
Assentamento Florestan
Fernandes.
Fonte: Construtora JA
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ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA - [BE-26]

ASSENTAMENTO DONA CARMEM - [DC-27]

Figura 80
Planta baixa (acima) e Corte
BB (abaixo) do contrato das
26 unidades habitacionais do
Assentamento Boa esperança.
Fonte: Construtora ILHA/Serra
Norte
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Figura 81
Planta baixa (acima)
e Fachada de Acesso
(abaixo) do contrato das 27
unidades habitacionais do
Assentamento Dona Carmem.
Fonte: Construtora ArqPlot
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B. Planilhas de entrevistas

3.2.3. O tamanho da casa atual está adequado ao tamanho da família (os cômodos estão bem dispostos e
dimensionados)?

PLANILHA DE ENTREVISTA - MORADOR
RELATO DE VIAGEM - MORADOR

3.2.4. Sente falta de algum cômodo ou ambiente? Por que?
Produção do PNHR nos assentamentos rurais
do estado de SP: inserção territorial e avaliação
arquitetônica, construtiva e tecnológica
Chamada MCTI/CNPq
Edital Universal 14/2014 - Faixa C
Nº do Processo: 461728/2014-1

Nº:

Município:

Data entrevista

Hora início

Hora final

Assentamento:
Contrato:

Entrevistador:

Casa (Lote):

Entrevistado:

Observação: Preguntar se pode gravar/filmar a entrevista
1.2. Processo de aproximação com o PNHR
1.2.1. Onde estava localizada sua moradia anterior (campo: sítio, fazenda, assentamento, ocupação; cidade:
loteamento urbano, favela, outro)? Sua moradia anterior era própria, alugada, cedida, compartilhada, outra?
Tem essa moradia ainda?
1.2.2. Histórico da família no assentamento
- Por que escolheram um assentamento e por que este assentamento?
- Participaram da fase de acampamento os não?
1.2.3. Como foi sua participação no processo de organização do “Grupo das Casas”
- Motivações que os levaram a construir/melhorar a casa
- Quem construiu a moradia antiga? De onde vieram os materiais?

3. PROJETO E PRODUÇÃO DA HABITAÇÃO
3.1. Projeto Arquitetônico
3.1.1. Houve participação na definição do projeto (tamanho, numero de cômodos, materiais, etc.)?
Se sim, como se deu essa participação? Foi um modelo padrão ou elaborado pelo grupo?

3.2.5. Na sua avaliação, a casa apresenta algum problema? Qual (os quais)?
3.2.6. Você escolheu a orientação/localização da casa no seu lote? (Medir com a bússola, para saber o norte.
Verificar a incidência de ventos e relação dos cômodos com a área de cultivo).
Questões e itens a serem verificados durante as visitas nas casas
As unidades preveem a instalação de sistemas de captação e armazenamento de águas pluviais e geração
de energia eólica e solar? Todos os componentes estão devidamente impermeabilizada contra umidade? As
aberturas estão posicionadas corretamente, seguindo a orientação da casa? Os sistemas de cobertura
(incluindo telhados e forros) foram instalados corretamente, garantindo proteção contra infiltrações e
prevenindo possíveis danificações da unidade, decorrentes de ventos fortes? A instalação dos revestimentos
internos estão prevenindo infiltrações e acúmulo de umidade, sobretudo nas áreas molhadas? As dimensões
das portas internas e externas estão respeitando as exigências previstas na NBR 9050? Há instalação de
corrimãos e pisos antiderrapantes, sobretudo no banheiro e na cozinha?
3.3. Trabalho Técnico Social
3.3.1. O responsável pelo Trabalho Técnico Social visitou o seu lote? Quantas vezes? Houve reuniões
coletivas? Antes e/ou durante as obras? Quais atividades foram realizadas?
- Discussão sobre a organização e/ou regras de convivência
- Temas técnicos referentes às unidades
- Outros
3.4. Dinâmica de Aplicação e Gestão dos Recursos
3.4.1. Quantos atrasos ocorreram nas liberações dos recursos? Algum serviço foi prejudicado? Houve perdas
de materiais?
3.4.2. Você investiu recurso próprio na construção da sua moradia? Qual foi o valor aplicado? Para qual
etapa?
3.5. Canteiro de Obras
3.5.1. Você vivenciou a construção da sua casa (ou parte dela)?
3.5.2. Você participou do processo de construção da sua casa (ou do vizinho)?
3.5.3. Você tomou emprestado algum equipamento ou ferramenta? De quem?

3.1.2. Você pretende fazer alguma alteração na casa? Os projetos consideram possibilidades de ampliação,
reforma ou alteração em sua planta original?

3.5.4. Existe algum lugar para o estoque do material do canteiro no assentamento ou fora dele?

3.1.3. Você recebeu algum documento referente ao projeto da casa?
1. Contrato (com a empresa construtora, com a EO, com a AT, com a mão de obra)
2. Apresentação do PNHR (Cartilha, Folheto, etc.)
3. Planta com medidas
4. Planta sem medidas
5. Descrição dos materiais utilizados na construção
6. Descrição de instalações
7. Outra:

2.1. Infraestrutura no Assentamento

3.2. avaliação da unidade pelo morador
3.2.1. A casa do PNHR ficou muito diferente da anterior? Melhor? Em que? O que você acha que falta na
planta? (Esta primeira pergunta é mais exploratória. Direcionar a conversa com as perguntas seguintes)
3.2.2. Comparado com sua moradia anterior, você diria que o tamanho da moradia atual:
a) Aumentou
b) Diminuiu
c) Está igual
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2. INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
2.1.1. Sua casa já possui energia elétrica e água encanada? Se sim, como funcionam as contas? Há casos
de falta de água ou energia?
2.1.2. Vocês pensaram em sistemas de captação e reservatórios de água?
2.1.3. Como são feitos os tratamentos de água/esgoto?
2.1.4. No seu lote, como são tratados os resíduos? Você sabe se existe um sistema os programa de
reciclagem de alguns resíduos no assentamento ou no município? Você recicla ou reutiliza seus resíduos?
2.1.5. Quem cuida das estradas do assentamento? Quem abriu a estrada para o seu lote?
2.1.6. Qual entrada para o assentamento você utiliza mais? A sinalização (placas indicativas) está adequada?
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PLANILHA DE ENTREVISTA - ENTIDADE ORGANIZADORA - EO
PLANILHA DE ENTREVISTA ENTIDADE ORGANIZADORA – EO

3.2. Trabalho técnico social

Produção do PNHR nos assentamentos rurais
do estado de SP: inserção territorial e avaliação
arquitetônica, construtiva e tecnológica
Chamada MCTI/CNPq
Edital Universal 14/2014 - Faixa C
Nº do Processo: 461728/2014-1

Nº:

Município:

Data entrevista

Hora início

Hora final

Assentamento:
Contrato:

Relator:

Casa (Lote):

Entrevistado:

Observação: Preguntar se pode gravar/filmar a entrevista

1. DEMANDA
1.1. Histórico
1.1.1. Como se constituiu a Entidade Organizadora? Há quanto tempo existe? Quem são e quantos são os
integrantes? Onde a se de está localizada?

3.2.1. Você teve contato com o responsável pelo Trabalho Técnico Social? Em que momento do processo?
(antes do inicio das obras; no momento da construção das casas; depois da mudança; não teve contato)
Com qual periodicidade?
3.2.2. Como foi a relação com o responsável pelo Trabalho Técnico Social? Quais as atividades previstas?
Estas atividades seguiram algum roteiro da CAIXA? Foram discutidas com as famílias?
3.3. Dinâmica de Aplicação e Gestão dos Recursos
3.3.1. A EO precisou investir recursos próprios na obra? Qual o valor? Em quais etapas? Por que?
3.3.2. Quantos atrasos ocorreram nas liberações dos recursos? Algum serviço foi prejudicado? Houve perdas
de materiais?
3.3.3. Você sabe se tem algum morador que investiu recurso próprio na construção da moradia dele? Você
sabe dizer uma estimativa do valor aplicado?
3.3.4. A finalidade deste investimento esteve relacionada a alguma alteração no projeto ou alguma
complementação na planta original? (ampliação dos ambientes, troca os perda de material, etc.)

EIXO 2. INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
2.1. Infraestrutura no Assentamento
2.1.1. Período no assentamento sem água e energia; Formas de captação, armazenamento, abastecimento e
irrigação encontradas pelas famílias; Quantas famílias possuem acesso e quantas não possuem? Por quais
motivos?

1.1.2. Aproximação ao PNHR
- Relatar o processo de adequação necessário para entrar no programa (dificuldades, burocracias, etc.)

2.1.2. Estão discutindo a possibilidade de implementar sistemas de geração de energia por fontes
renováveis? Da mesma forma, estão discutindo outros sistemas de reuso de água, tratamento de esgoto,
reciclagem, compostagem e reaproveitamento de resíduos?

1.1.3. Qual o principal ramo de atuação da EO?
- Vocês trabalham com outros projetos similares? Quais e onde?

2.1.2. Há tratamento de efluentes no assentamento? Quais resíduos são tratados? Há riscos de
contaminação do solo e do lençol freático?

1.1.4. Histórico de formação do assentamento
- Existência ou não de ocupação para conquista do terreno;
- Qual era o uso da terra antes da desapropriação;
- Movimentos envolvidos na ocupação;
- Tempo de espera até a regularização;
- Número de lotes e tamanhos;
- Existência de infraestrutura no assentamento (água, luz, estradas, saneamento, comércio, creche, escola,
posto de saúde).

2.1.3. Quantos acessos/entradas existem no assentamento? Estão sinalizadas? Quando as estradas foram
executadas? Por qual empresa? Quais as suas condições atuais? Quem são os responsáveis pela
manutenção? Há erosões e riscos de deslizamentos em dias de chuvas?
2.1.4. Hierarquização das estradas (principais e secundárias) e sua relação com os fluxos de vida e trabalho
das famílias e com a obra.
Observação: Indicar no mapa do assentamento as estradas, os acesos e os pontos de parada de ônibus

1.1.5. Relação com os demais agentes.
- Processo de organização das famílias, dos documentos e aproximação com a empresa construtora;
- Relação com prefeituras, outros movimentos;
- Relação com a CEF.

EIXO 3. PROJETO E PRODUÇÃO DA HABITAÇÃO
3.1. Projeto Arquitetônico
3.1.1. Houve participação da EO e das famílias na definição do projeto (tamanho, numero de cômodos,
materiais, etc.)? Se sim, como se deu essa participação? Foi um modelo padrão ou elaborado pelo grupo?
3.1.2. Os projetos consideram possibilidades de ampliação, reforma ou alteração em sua planta original?
3.1.3. Quais os documentos/contratos firmados com a empresa construtora?
3.1.4. A EO teve alguma dificuldade com a documentação?
3.1.5. Quando a EO deu entrada na CAIXA com a documentação?
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3.3.2. A empresa aplicou recursos próprios para garantir o andamento da obra? Para quais etapas? Qual o
valor total?
Produção do PNHR nos assentamentos rurais
do estado de SP: inserção territorial e avaliação
arquitetônica, construtiva e tecnológica
Chamada MCTI/CNPq
Edital Universal 14/2014 - Faixa C
Nº do Processo: 461728/2014-1

3.3.3.A interrupção na liberação dos recursos alterou o projeto (defasagem no preço dos materiais; elaboração
de novo orçamento; exclusão de elementos de acabamento ou outros; etc.)?
3.3.4. Houve alguma dificuldade os algum imprevisto com relação ao controle financeiro da obra e à gestão da
obra - que também alterou o projeto?
3.3.4. A empresa é responsável pela elaboração da PLS?
3.4. Fornecedores de Materiais e Equipamentos

Nº:

Município:

Data entrevista

Hora início

Hora final

Assentamento:
Contrato:

Entrevistador:

Casa (Lote):

Entrevistado/Empresa:

Observação 1: Preguntar se pode gravar/filmar a entrevista
0. TRAJETÓRIA DA EMPRESA
0.1. Quando surgiu a empresa e quais os tipos de projetos que a empresa atua?
0.2. Já havia trabalhado em assentamentos rurais (ou no meio rural) antes? Onde? Quando?
0.3. Como foi o envolvimento com a EO para a participação neste projeto?
0.4. Já participou do PMCMV urbano? Se sim, quais e onde? Quais as diferenças/dificuldades/vantagens?
0.5. Já participou ou pretende participar de outros projetos do PNHR? Quais? Onde?
EIXO 3. PROJETO E PRODUÇÃO DA HABITAÇÃO
3.1. Projeto Arquitetônico
3.1.1. Como foi o processo de concepção do projeto? Este projeto está sendo aplicado em outros contratos?
3.1.2. Os projetos consideram possibilidades de ampliação, reforma ou alteração em sua planta original?
3.1.3. Aconteceram modificações no projeto durante o processo de construção das casas? Quais?
3.1.4. Quais documentos foram entregues à Caixa?
3.1.5. A empresa produziu algum tipo de cartilha/manual?
3.1.6. Foram assinados contratos diretamente com as famílias, com a EO e com os trabalhadores? Quais
contratos? Para qual finalidade?
3.2. Infraestrutura
3.2.1. Qual a infraestrutura existente no assentamento no início do processo construtivo? E qual a infraestrutura
não existente? Como a empresa contornou este problema?
3.2.2. As obras foram prejudicadas pela condição das estradas ou por outro fator relacionado à infraestrutura?
3.2.3. Quais os principais resíduos gerados durante o processo de construção das casas? O que foi feito com
estes resíduos? Existe alguma empresa de reciclagem de resíduos da construção civil no município ou na região?
3.3. Dinâmica de Aplicação e Gestão dos Recursos
3.3.1. Quantos atrasos ocorreram nas liberações dos recursos? Algum serviço foi prejudicado? Houve perdas
de materiais?
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3.4.1. Fornecedores de Materiais e Equipamentos
Para a construtora: pedir a lista dos fornecedores de materiais de construção, suas localizações, as
quantidades adquiridas, as marcas e os valores;
Para os fornecedores: razão social, localização, porte e abrangência da empresa e procedência dos materiais
de construção fornecidos na obra (tijolos, cimento, cal, areias, brita, tubulação, madeiras, telhas, esquadrias,
aço, revestimentos cerâmicos, louças, metais).
3.4.2. Como funcionaram as compras de materiais?
- Padrão das negociações de compra (à vista, à prazo)
- Quem fez/faz a cotação dos materiais?
- Como funcionaram as entregas e os estoques? Quem acompanha esse processo?
- A empresa possui algum galpão para estoque dos materiais?
- Logística de transporte/distribuição dos materiais (da loja/do estoque ao canteiro)
3.4.3. Fornecedores de Equipamentos:
Para a construtora: pedir a lista de fornecedores de equipamentos utilizados na obra (caminhão betoneira,
geradores, betoneiras, furadeiras, fôrmas)
Para a empresa fornecedora: razão social, localização, porte e abrangência da empresa
- Quanto custou o aluguel destes equipamentos?
- Quais ferramentas e equipamentos foram compartilhados ou emprestados?
3.5. Canteiro de Obras
3.5.1. Mão-de-obra no canteiro
- Como foi o processo de contratação dos pedreiros, serventes e mestres?
- De onde vêm a mão-de-obra? Já tinham experiência de trabalho na construção civil?
- Para quais etapas houve a necessidade de mão de obra especializada? Qual a empresa responsável e onde
ela se localiza? Qual o valor do serviço?
- Como funciona o pagamento dos pedreiros, serventes e mestres?
- Quais os valores das empreitas?
3.5.2. Organização dos gastos da obra:
- Como funcionam os repasses dos recursos (da CRE para a empresa)?
- Como foram orçadas as etapas de cada serviço (Referência do m² da Tabela SINAPI)?
- Qual o lucro da empresa?
- Quem faz a gestão dos recursos? Existe alguma planilha para o controle dos gastos?
- Como funciona a prestação de contas para a CAIXA ou para a EO?
- Quem faz o controle das notas fiscais?
3.5.3. Medições das obras;
- Quantas medições foram feitas? A medição é feita por amostragem? Quais os critérios para a escolha da
amostragem? A empresa acompanha as medições?
4. Avaliações e Perspectivas
4.1. Qual a sua avaliação com relação à participação neste projeto e com relação ao PNHR? Você acha que o
programa pode ser melhorado?
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3.3.6. Houve algum conflito durante as obras? Quais? Por quais motivos? Como foram relacionados?
3.3.7. Houve alguma reclamação com relação à qualidade do seu serviço? Qual?
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3.3.8. A empresa disponibilizou algum EPI para a realização do seu trabalho? Você se machucou durante a
execução de algum serviço? Se sim, qual a gravidade do ferimento? Como foi a prestação de socorro? Houve
alguma dificuldade?
3.4. Fornecimento de Materiais e Equipamentos
3.4.1. Você participou/ajudou com as entregas de materiais (descarregamentos, verificações, estoques)?

Nº:

Município:

Data entrevista

Hora inicio

Hora final

Assentamento:

3.4.2. Você utilizou alguma ferramenta particular na obra? Houve perdas, roubos, furtos e danificações? Se
sim, quem arcou com estes problemas?
3.4. Avaliações e Perspectivas

Contrato:

Entrevistador:

Casa (Lote):

Entrevistado/Cargo:

3.4.1. Qual a sua avaliação com relação à participação neste projeto e com relação ao PNHR? Você acha
que o programa pode ser melhorado?

Observação: Preguntar se pode gravar/filmar a entrevista

3.4.2. Qual a sua avaliação com relação à qualidade dos materiais? Você moraria na casa que você ajudou a
construir?

0. TRAJETÓRIA PROFISSIONAL

3.4.3. Você se aperfeiçoou (em), ensino ou aprendeu algum ofício?

0.1. Você mora no assentamento? Se não, onde? Quanto tempo leva para chegar ao assentamento? Qual o
meio de transporte utilizado?
0.2. Qual a sua principal fonte de renda (e da sua família)? Este serviço tem sido suficiente?
0.3. Você possui (ou já teve) carteira assinada? Quando e para qual atividade?
0.4. É beneficiário do PNHR? Se não (e for assentado), por que?
0.5. Qual a sua experiência com a construção civil? Como foi sua formação? Qual o seu nível de
escolaridade? Há quanto tempo você trabalha na construção civil? Você exerce algum outro ofício além
deste? Você já trabalhou na construção civil em outras cidades/regiões?

3.4.4. Como foi sua relação com as famílias, a EO e a empresa?
3.4.5. Você pretende seguir trabalhando na construção civil?
3.4.6. Você pretende fazer algum curso (técnico profissionalizante, superior)? Onde?

EIXO 3. PROJETO E PRODUÇÃO DA HABITAÇÃO
3.1. Projeto Arquitetônico
3.1.1. Você teve acesso ao projeto arquitetônico (e aos demais projetos)? Tem uma ideia global do projeto ou
apenas das etapas das quais é responsável?
3.2. Dinâmica de Aplicação e Gestão dos Recursos
3.2.1. Houve atrasos no seu pagamento? Se sim, por quais motivos?
3.2.2. Quanto você ganhou por cada empreita realizada até agora? Foi por transferência ou com dinheiro?
3.2.4. O valor pago neste projeto é maior, menor ou igual ao valor pago em outros projetos (inclusive na
cidade)?
3.3. Trabalho no Canteiro de Obras
3.3.1. Como foi o processo da sua contratação? Você foi indicado? Se sim, por quem? Você assinou algum
contrato com a empresa?
3.3.2. Você se especializou em alguns serviços específicos?
3.3.3. Você trabalha todos os dias? Se não, quais dias da semana você dedica à obra?
3.3.4. Como foi a organização das equipes de trabalho nos canteiros de obra? Você tem uma equipe fixa?
3.3.5. Você indicou/convidou algum trabalhador auxiliar? Quem?
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C. Processo de pesquisa
LEVANTAMENTO DE DADOS - EQUIPE DA PESQUISA
Figura 82
Entrevistas com os diferentes
agentes presentes nos
assentamentos estudados.
Fotos: HABIS, fevereiro (a),
dezembro (b, c, d) de 2015

Figura 83
Esquemas e desenhos
elaborados junto com os
moradoes in-loco.
Fotos: HABIS, dezembro (a, b, c)
de 2015

a.
a.

b.

b.

c.

d.
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c.
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Figura 84
Observações diretas aos
participantes e artefatos
físicos nos assentamentos.
Fotos: HABIS, dezembro (a, b, c)
de 2015

Figura 85
Levantamento geral in-loco
da unidade habitacional (lote
40) do Assentamento Boa
Esperança.

LEVANTAMENTOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS

Fotos: elaboração do autor

a.

b.

c.
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Figura 86
Levantamento geral in-loco
da unidade habitacional (lote
179) do AssentamentoDona
Carmem
Fotos: elaboração do autor
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Assentamento Florestan Fernandes
Foto: Angel Castañeda Rodriguez, fevereiro de 2015

