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RESUMO 
 
A área central do município de São Paulo apresenta um elevado déficit habitacional frente a 

um parque imobiliário vago e obsoleto, o que resulta em um constante conflito social, 

motivado pelos movimentos populares de moradia, através das ocupações desses imóveis. 

Este trabalho, com base em três estudos de caso, identifica e sistematiza os pontos 

relevantes que devem ser considerados, culminando nas diretrizes a serem seguidas no 

estudo de viabilidade de empreendimentos de habitação de interesse social, realizados por 

meio da reabilitação de edifícios antigos, ou seja, produzir moradias para a população de 

baixa renda recuperando imóveis obsoletos. As diretrizes estão expostas em um 

fluxograma, no qual está destacado o que deve ser avaliado e como avaliar cada um dos 

itens relevantes para o processo.  

 

ABSTRACT 

The central area of the city of São Paulo presents a high dwelling deficit in comparison to a 

vague and obsolete mass of buildings, which results in constant social conflict, moved by 

popular living movements, through illegal of those buildings. This work, based on three case 

studies, identifies and groups the relevant points that should be considered, leading to the 

premises to be followed in the feasibility study of social interest building implementation, 

made through the recovery of old buildings, meaning, producing means of living for the low 

income population recuperating obsolete buildings. Those guidelines are exposed in a 

flowchart, in which is highlighted what should be evaluated and how to evaluate each one of 

the relevant items for the process. 
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Capítulo 1 – Introdução                                                                                                                                              

Diretrizes para o Estudo de Viabilidade da Reabilitação de Edifícios Antigos na Região Central de SP visando a produção de HIS 
 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

O Brasil apresenta um alto déficit habitacional, que segundo dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE, e do Censo referentes a 1999, está em cerca de 5,5 

milhões de unidades habitacionais, incluindo moradias inadequadas e coabitações, sendo o estado 

de São Paulo responsável por 1,2 milhão. 
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Figura 1: Estimativas do déficit habitacional segundo unidades da federação - Brasil - 20001 
 

O município de São Paulo, por ser tratar da maior capital nacional, torna-se também o responsável 

pela maior parte desse déficit, com cerca de 2,6 milhões de pessoas, morando em favelas, cortiços, 

ou mesmo na rua (IBGE-2000).  

O detalhamento desse número mostra que 19% dessas famílias vivem em favelas, 6% em cortiços e 

0,1% são moradores de rua, conforme a Tabela 1. 

                                                                                                          
1 Fonte: : Dados básicos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sinopse Preliminar do Censo Demográfico, 
2000; Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 1999 (microdados) 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI) 
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Tabela 1: Situação de moradia – município de São Paulo2 

SITUÇÃO DE MORADIA (%) NO MUNICÍPIO POPULAÇÃO 

Legal e Autoconstrução 74,90%       7.864.500  

Favelas 19,00%       1.995.000  

Cortiços 6,00%         630.000  

Moradores de rua 0,10%           10.500  

Total 100,00%     10.500.000  
 

Esses números também são elevados na área central da capital. Segundo levantamentos realizados 

pela Fundação SEADE3 para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo 

(2003), existem cerca de 1.861 cortiços, com aproximadamente 18.571 moradias e uma população 

estimada de 40.000 pessoas, as quais somadas aos moradores de rua aproximam-se das 50.000 

pessoas.  

Porém, segundo Arantes (2001), tão importante quanto definir a demanda habitacional é discutir 

sobre a eficácia da intervenção em edifícios antigos como alternativa para produção de moradias 

populares. Como argumenta o próprio autor: 

“Não se trata de discutir ou quantificar a demanda habitacional da cidade ou do país. Embora haja 

discordância quanto aos números desse déficit, é patente que ele é grande e altamente concentrado 

nas camadas mais pobres da população... É interessante discutir se as operações de reabilitação 

podem contribuir para solucionar, ainda que parcialmente, o déficit habitacional, e qual público essas 

operações podem atingir”. (ARANTES, 2001) 

Outro fator, que evidencia ainda mais a importância desse estudo de reabilitação habitacional, é a 

quantidade de unidades vagas edificadas nas grandes cidades. Segundo a Fundação João Pinheiro 

(2005), o número dos domicílios vagos em 2000 na região metropolitana de São Paulo era de 

651.707, enquanto que o déficit era de 565.879, conforme mostra a Tabela 2. 

                                                                                                          
2 Fontes: Dados básicos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sinopse Preliminar do Censo Demográfico, 
2000. 
3 Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Centro de produção, tratamento, análise e disseminação de informações 
sócio-econômicas sobre o estado de São Paulo. 
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Tabela 2: Domicílios urbanos particulares vagos nas Regiões Metropolitanas4 
DOMICÍLIOS URBANOS REGIÃO 

METROPOLITANA Total Vagos 

PARTICIPAÇÃO DOS 
VAGOS NO TOTAL DE 

DOMICÍLIOS 

Recife         974.268            94.504  9,70% 

Fortaleza         838.368            98.089  11,70% 

Salvador         949.492          112.040  11,80% 

Belo Horizonte      1.482.426          170.479  11,50% 

Rio de Janeiro      3.803.881          414.623  10,90% 

São Paulo      5.667.017          651.707  11,50% 

Total    13.715.451      1.541.442  11,24% 

Como agravante desse dado deve-se ressaltar que esse índice concentra-se nos bairros mais 

degradados (como a área central da capital), os quais apresentam o maior índice de moradores de 

rua e cortiços, como também a maior quantidade de unidades vagas. Ou seja, existem milhares de 

famílias morando em condições precárias junto a inúmeros edifícios desocupados. A situação torna-

se ainda pior, uma vez que a maioria desses edifícios encontra-se vago por mais de cinco anos. 

Dessas unidades vagas nem todas são passíveis de intervenção, e quando se discute a reabilitação 

voltada a Habitação de Interesse Social (HIS)5, esse número reduz-se ainda mais. É difícil precisar a 

parcela que seria suscetível a reforma, já que para cada caso deve ser realizado um estudo 

específico, e é praticamente impossível generalizar a solução neste tipo de intervenção. 

Esta situação de déficit habitacional e vacância imobiliária é uma justificativa importante para 

estimular métodos alternativos para a provisão de unidades habitacionais como sugere a Fundação 

João Pinheiro: 

“Esta capacidade ociosa é um elemento importante na tomada de decisão sobre onde investir e como 

atuar, principalmente com recursos públicos. O objetivo é evitar novas construções onde haja grande 

concentração de domicílios vagos urbanos sem antes esclarecer as causas de sua existência e 

avaliar como reaproveitá-los quando possível”. (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1995 apud ARANTES 

2001) 

Visando justamente buscar o equilíbrio entre esses números, o poder público vem implantando 

programas habitacionais e alternativas de intervenção com o objetivo de transformar as edificações 

ociosas ou ocupadas de maneira ilegal em moradias dignas para a população de baixa renda. 

                                                                                                          
4 Fontes: Dados básicos: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estudos Políticos e Sociais (CEPS), Déficit Habitacional no 
Brasil, 1995 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sinopse Preliminar do Censo Demográfico, 2000 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI) 
5 “Habitação de Interesse Social ou Habitação Social é um termo usado pelo extinto BNH envolvendo os seus programas para 
faixas de menor renda. Este termo continua a ser utilizado por várias instituições e agências na área habitacional” (ABIKO, 
1995) 
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Existem basicamente dois tipos de intervenção para transformar um edifício ocioso em um reabilitado 

empreendimento habitacional. O primeiro processo é através da demolição total do edifício antigo e a 

construção de um novo prédio no mesmo local. O segundo processo é através da reforma do imóvel 

obsoleto, porém, essa reforma não se limita a refazer os itens de acabamento como pintura e piso, a 

intervenção pode ser mais extensa, chegando ao extremo de modificar o tipo de uso do imóvel, por 

exemplo: transformar imóveis comerciais em residências. 

O primeiro processo não é uma novidade para os empreendedores, uma vez que os custos e 

soluções técnicas envolvidas já estão fortemente consolidados nos agentes envolvidos, seja ele 

construtor ou o próprio poder público. Porém, esses mesmos agentes, ao se defrontarem com o 

segundo tipo de intervenção, não apresentam o mesmo grau de consolidação quando comparado ao 

processo anterior, já que a quantidade de empreendimentos realizados é pequena. 

1.2 Justificativa 

O processo de viabilização de empreendimentos novos passa por três eixos principais: jurídico, 

comercial e técnico. Os empreendimentos de reforma de edifícios antigos também possuem esses 

três eixos, porém, as particularidades em cada uma das etapas são diferentes quando comparadas 

às de um empreendimento normal. Tais particularidades tornam-se ainda maiores, quando esses 

empreendimentos são voltados à população de baixa renda, principalmente, com a adição do caráter 

social e a limitação financeira dos programas. 

Os imóveis envolvidos nesse tipo de intervenção, por se tratar de imóveis antigos, muitas vezes 

apresentam inúmeros entraves jurídicos como: espólios, bens congelados, dívidas com o poder 

público, entre outros. Esses entraves podem ser identificados antes mesmo do projeto básico. 

Com relação à análise comercial, o entrave surge principalmente por dois aspectos. O primeiro refere-

se ao valor venal do edifício que dificilmente atinge o valor esperado pelo proprietário e o segundo 

passa pela falta de programas habitacionais específicos para este tipo de empreendimento. 

O principal problema para o valor venal é que os proprietários balizam o valor de venda do imóvel 

pelo preço do metro quadrado edificado da região; porém, poucos consideram o coeficiente de 

desvalorização, causado principalmente pela desvalorização do bairro e pelas novas exigências do 

mercado imobiliário. A demanda de um usuário por um edifício comercial no ano 2000 é bem 

diferente daquele usuário da década de 1970, ou seja, os edifícios comerciais antigos têm 

dificuldades em suprir as exigências do mercado imobiliário da era da informática, resultando na 

desvalorização desses imóveis. 

Os programas habitacionais que abrangem a produção de moradias populares, através da reforma de 

edifícios, não foram criados com o foco neste tipo de intervenção. Na verdade, são adaptações de 

programas anteriores, os quais são voltados à produção de moradias através da construção de 

edifícios novos. Isso faz com que o valor financeiro envolvido dificulte a viabilidade dessas moradias 
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reformadas, já que o valor destinado à produção de uma moradia no centro do município é muito 

próximo ao destinado às moradias na periferia. No entanto, a moradia central já está com toda a infra-

estrutura urbana completa, enquanto o morador da periferia não é bem suprido em serviços básicos 

como: transporte, hospital, lazer entre outros. Essa benfeitoria deveria estar inclusa no valor final da 

moradia central, porém, a mensuração desse valor é subjetiva e polêmica. Dessa forma, os valores 

para as unidades centrais não refletem os custos de infra-estrutura pelos quais elas são atendidas. 

Como exemplo pode-se citar o custo máximo de uma unidade viabilizada pelo PAR no ano de 2004. 

A unidade viabilizada através da construção normal tem custo máximo de R$32.200,00, mesmo 

sendo na periferia, enquanto a realizada através da reforma em área central é de R$35.000,00. A 

diferença de R$2.800,00 certamente não retrata o benefício da moradia central. 

O terceiro e último eixo para o estudo de viabilidade refere-se à análise técnica. Neste campo as 

particularidades dos empreendimentos de reforma tornam-se ainda maiores, passando pelos 

seguimentos da arquitetura e engenharia.  

O desafio começa na solução arquitetônica, a qual deve enquadrar o novo imóvel dentro de todos os 

critérios de habitabilidade. Os arquitetos devem atender a todas as exigências de ventilação, 

iluminação, legislação e também aos parâmetros dos programas habitacionais. 

A mudança de uso do imóvel resulta em intervenções arquitetônicas profundas, porém, nem todo 

imóvel é passível de adaptação, ou então, essa intervenção é tão extensa que acaba inviabilizando 

economicamente. 

A avaliação no campo da engenharia passa pelos subsistemas da estrutura, instalações prediais, 

vedações, revestimentos, entre outros. No entanto, as soluções para cada um desses subsistemas 

podem variar de empreendimento para empreendimento. 

O subsistema estrutural é um dos itens mais importantes da curva ABC6 de qualquer 

empreendimento, porém, nos empreendimentos de reforma este item assume uma posição variável. 

Em certos imóveis a estrutura está em perfeitas condições, sem que haja custo algum para utilizá-la, 

porém, em outras situações a degradação é tão elevada que a recuperação estrutural inviabiliza a 

intervenção. 

Diferentemente do sistema estrutural, o sistema de instalações não se apresenta de forma variável. A 

situação encontrada é justamente a oposta. Os sistemas sempre têm que ser refeitos com o 

fornecimento e execução de material e peças novas. A possibilidade de reaproveitamento de 

qualquer instalação antiga é irrisória frente à quantidade de serviços novos que deverão ser refeitos. 

O agravante surge à medida que os serviços que devem ser executados são mais trabalhosos do que 

                                                                                                          
6A análise ABC consiste da separação dos serviços em três grupos. Uma classificação ABC típica apresenta uma configuração 
na qual 20% dos itens são considerados A e, estes respondem por 65% do valor financeiro total. Os itens B representam 30% 
do total de número de itens e 25% do valor financeiro total. Tem-se ainda que os restantes 50% dos itens e 10% do valor 
financeiro total serão considerados de classe C. (PEREIRA, 2005) 
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aqueles em uma seqüência executiva normal, isso porque a estrutura e a instalação antiga já estão 

executadas. Ou seja, a etapa de serviço é acrescida com atividades extras como a necessidade de 

remover a instalação antiga, além da abertura de paredes e contrapiso já executados, para embutir os 

eletrodutos e tubos novos. 

Nos subsistemas de vedação e revestimento a variação também pode ser significativa de um 

empreendimento para outro, dependendo da quantidade de paredes divisórias a serem construídas e 

do estado de conservação do imóvel. 

Com a viabilização e execução de empreendimentos com essas características será cada vez mais 

precisa a mensuração das dificuldades e soluções envolvidas no processo. No entanto, até janeiro de 

2005, só haviam sido concluídos cinco empreendimentos que apresentassem esse tipo de 

intervenção com financiamento de um programa habitacional público. 

Diante da pouca quantidade de empreendimentos já realizados, que aliem requalificação predial e 

moradia popular, se torna fundamental a sistematização de dados das intervenções já concluídas 

para parametrizar os futuros empreendimentos. 

Essa dissertação trará, justamente, a sistematização das informações de três empreendimentos que 

se enquadram neste tipo de processo de intervenção. 

1.3 Objetivo 

O objetivo do trabalho é identificar e sistematizar os pontos relevantes que devem ser considerados 

no estudo de viabilidade de empreendimentos de HIS realizados através da reabilitação de edifícios 

antigos, ou seja, produzir moradias para a população de baixa renda recuperando imóveis obsoletos. 

O trabalho analisa, através dos estudos de casos de três empreendimentos de sucesso no centro de 

São Paulo, os principais obstáculos que dificultam a implantação desse tipo de empreendimento e, 

com isso, aponta as soluções adotadas para vencer tais dificuldades. 

O resultado será apresentar as diretrizes7 que podem ser seguidas na fase de viabilização8 desse tipo 

de empreendimento. Tais informações constituir-se-ão em mais uma ferramenta para subsidiar o 

estudo de viabilidade dessa forma de intervenção em um determinado edifício, seja ele realizado pelo 

poder público ou pelo setor privado. 

 

                                                                                                          
7 di.re.triz adj (lat diretrice) - Conjunto de instruções ou indicações para se levar a termo um negócio ou uma empresa 
(MICHAELIS) 
8 vi.a.bi.li.zar vtd (lat viabile+ izar3) - 1.Tornar viável. 2. Tornar exeqüível; possibilitar a realização de. (MICHAELIS) 
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1.4 Metodologia 

A metodologia adotada está dividida em três etapas: revisão da literatura sobre o assunto, trabalho de 

campo e sistematização e análise crítica das informações. 

1.4.1 Revisão Bibliográfica 

Nesta etapa é realizada a revisão bibliográfica sobre o assunto. Para isso são pesquisados trabalhos 

relacionados ao tema, visando obter informações qualificadas. As fontes prioritárias são a internet e 

as bibliotecas da Universidade. 

O objetivo é encontrar experiências relacionadas ao assunto, as quais possam relatar situações ou 

mesmo estudos teóricos e práticos sobre reabilitações voltadas à produção de moradia popular. 

A pesquisa terá prioridade na procura de publicações de cunho acadêmico em congressos, artigos e 

dissertações. Como também nos veículos de imprensa, que normalmente noticiam o fato ocorrido, o 

que acaba retratando a realidade da sociedade. 

1.4.2 Estudos de Casos 

Os estudos de caso dos três empreendimentos estão baseados na sistematização dos dados 

coletados na fase de viabilização, assim como, nos dados obtidos ao longo do período de execução 

das obras. Para complementar as informações, serão realizadas visitas aos agentes envolvidos como 

a CEF, os moradores, as construtoras e os projetistas. O objetivo é colher dados práticos que 

descrevam as dificuldades e soluções encontradas em cada uma das etapas dos empreendimentos. 

Cada um dos agentes contribui relatando as dificuldades e soluções encontradas dentro das 

respectivas realidades e interesses. Ou seja, o empreendimento só pode ser realizado se a 

intervenção conseguir atender de maneira satisfatória aos interesses de todos. Diz-se satisfatória 

porque o processo é muito complexo e atender plenamente um agente pode significar uma 

insatisfação do outro e, conseqüentemente, a inviabilização do empreendimento. 

Nesse contexto, torna-se importante identificar os itens que são relevantes para cada um dos 

agentes, que somados tornam-se importantes para o empreendimento como um todo. A pesquisa 

atua justamente nesse sentido, buscando informações para identificar e parametrizar esses itens. 

Um item é considerado relevante a medida que ele pode inviabilizar o processo, seja por motivo 

financeiro ou técnico. A definição e mensuração desses itens serão desenvolvidas ao longo do 

trabalho. 

Com relação a abordagem dos agentes, num primeiro momento, deve-se ter conhecimento do papel 

de cada agente dentro do processo, isso define a informação que deve ser obtida de cada um deles. 
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A CEF atua como agente financiador e gestor do PAR, por isso, este agente possui as informações 

de gestão das atividades. Nessa posição, a CEF tem uma visão global do empreendimento, porém 

não possui o conhecimento pontual das dificuldades de cada atividade. A atuação da CEF é de um 

articulador de interesses, onde se tenta contemplar as prioridades: da população alvo, da construtora 

e políticas.  

O morador, no papel de usuário do empreendimento, é o agente que possui as informações relativas 

ao dia a dia do funcionamento do edifício. Com isso, possui condições de informar se as soluções de 

projeto e a qualidade da obra atenderam às suas expectativas. Para o sucesso das futuras obras e 

para a continuidade do programa, é de fundamental importância que se ouçam esses usuários. Essas 

pessoas avaliam todo dia a qualidade do produto final entregue, ou seja, analisando as 

considerações do público beneficiado, pode-se introduzir ou retirar algumas exigências do programa. 

Essa melhoria certamente resultará na evolução das atividades implementadas pelo poder público, e 

conseqüentemente na longevidade do programa. 

O construtor tem a sua preocupação voltada ao resultado final da obra, focado principalmente na 

parte financeira e na qualidade da execução. Dessa forma, este agente detém as informações 

relativas aos custos reais da obra e às dificuldades executivas, as quais nem sempre são avaliadas 

pelo agente gestor. A correta aferição desses indicadores certamente trará benefícios para os futuros 

empreendimentos, principalmente com relação ao valor financeiro destinado à obra e aos processos 

executivos adotados. 

O projetista atua na concepção do empreendimento definindo as diretrizes de arquitetura, as quais 

interferem de maneira direta: no custo, na tipologia dos apartamentos e no grau de intervenção. Esse 

agente consegue informar o motivo pelo qual foi adotada a tipologia e, também, as conseqüências 

dessa decisão justificadas através do custo e do processo de intervenção. 

A principal fonte de informações será o escritório de engenharia e arquitetura responsável pelo 

estudo de viabilidade, projeto, e também, pelo gerenciamento das obras dos três empreendimentos 

que são os estudos de caso. O autor, como profissional desse escritório, participou dos três 

processos, o que lhe confere conhecimentos de quem atuou de forma direta e prática nas 

intervenções. 

Com isso, a correta definição dos itens relevantes, como também a obtenção das informações 

necessárias para parametrizá-los, só será possível através da análise das informações práticas 

oriundas de todos os agentes envolvidos, ainda assim complementadas com dados teóricos. 

1.4.3 Sistematização e Análise Crítica 

Nesta etapa são sistematizadas as informações obtidas nas etapas anteriores. O objetivo é mesclar 

os dados teóricos com os dados práticos, de maneira que seja possível obter diretrizes sobre o 

processo de intervenção. 
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Essas diretrizes são os resultados da análise de cada um dos pontos relevantes para o processo de 

viabilização. Nesta análise é considerado o aspecto prático dos estudos de caso, juntamente com as 

considerações técnicas advindas da revisão bibliográfica. 

A mesclagem das informações traz o que foi relevante para a viabilização deste tipo de 

empreendimento, mais especificamente nos estudos de caso. De maneira que não seja priorizado o 

interesse de nenhum dos agentes, mas sim, as considerações reais que mereçam ser parametrizadas 

e que facilitarão o estudo de viabilidade de outros empreendimentos semelhantes. 

Para cada um dos itens definidos, é realizada uma análise crítica apontando os motivos pelos quais 

foi adotada determinada solução. A partir dessa solução e seus respectivos valores, serão definidos 

os itens relevantes que possam ser aplicados a outros empreendimentos. 

O resultado culmina na obtenção e parametrização de dados consistentes sobre a dinâmica, 

dificuldades e soluções encontradas no processo de intervenção. 

Cabe ressaltar que as consultas realizadas nas etapas anteriores certamente são complementadas 

nessa etapa, ou seja, o processo de formação das diretrizes é dinâmico, sempre buscando 

complementações adicionais às informações já obtidas. 

1.5 Estrutura do Trabalho 

A estrutura do trabalho busca facilitar o desenvolvimento e interpretação do tema, iniciando pela 

apresentação teórica do assunto, passando pela realidade prática das dificuldades e finalizando nas 

diretrizes que embasem a implantação de novos empreendimentos. 

O primeiro capítulo contém a introdução da pesquisa, com uma breve contextualização do tema, 

passando pelo objetivo, justificativa, metodologia e estruturação do trabalho. 

A revisão bibliográfica embasa as informações contidas dos capítulos 2 ao 4, enquanto os estudos de 

casos são a base para as informações dos capítulos 5 ao 7. 

O capítulo 2 descreve as formas de provimento de HIS ao longo do crescimento da cidade, assim 

como o crescimento populacional, abrangendo o período entre 1850 a 2004. 

O conhecimento do histórico da HIS em São Paulo é importante para situar os futuros 

empreendedores no contexto da habitação popular paulistana. Esse segmento da construção civil 

possui diferenças dos demais campos do setor, motivados basicamente pelo cliente (órgão público), o 

futuro usuário (classe social com rendimento até 8 salários mínimos) e a inconstância dos programas 

habitacionais, os quais sofrem constantes mudanças ou então são implantados de forma parcial. 

O objetivo do capítulo é contextualizar a produção de HIS em São Paulo, apresentado o histórico que 

resultou no atual déficit habitacional e nas atuais formas de provisão de HIS, ressaltando que 
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historicamente nunca foi produzida HIS através da reabilitação de edifícios, e nunca foi dada a 

prioridade para a construção desse tipo de moradia na área central. Ou seja, essa nova forma de 

intervenção traz benefícios sociais para uma camada da população que sempre foi mantida afastada 

da área central, ficando marginalizada na periferia, seja por motivos de custo da construção, seja por 

preconceito social. No entanto, através dessa alternativa de HIS é possível oferecer moradia popular 

no centro. 

Este é um segmento novo dentro da construção civil, que surge como conseqüência de todo um 

histórico da HIS em São Paulo, como também da dinâmica urbana de uso e ocupação do solo, o que 

resulta na desvalorização de uma determinada região, embora essa área seja privilegiada 

geograficamente e bem assistida em infra-estrutura. 

O capítulo 3 traz constatações da situação da HIS na região central de São Paulo, abordando a 

vacância imobiliária, o conflito social e os programas habitacionais. Essas constatações mostram para 

o leitor três aspectos que interferem diretamente na viabilização do empreendimento: o custo para 

aquisição de um imóvel vago na área central; atuação dos movimentos de moradia; a falta de 

programas específicos, que retratem as reais dificuldades da viabilização da HIS, através da reforma 

de edifícios. 

Na parte da vacância imobiliária, é realizada a descrição da situação imobiliária na região central, 

apontando dados estatísticos da ocupação, os principais motivos pelo qual existe a desocupação, a 

importância de se produzir habitação no centro como forma de recuperá-lo, e também o não 

aproveitamento da rede de infra-estrutura urbana já implantada. 

O item seguinte está focado no conflito social existente na área central de São Paulo. E descreve a 

pressão, desequilíbrio e contradição social que existe na área central, focando principalmente nos 

atos de ocupação iniciados em 1997 e nas péssimas condições de moradia nos edifícios ocupados. 

Estes são os principais motivos que levaram o Poder Público a criar programas para HIS no centro. 

O capítulo três é encerrado com a descrição dos principais programas que produzem HIS na área 

central, seja ele gerido pela esfera federal, estadual ou municipal. Porém, apenas os governos federal 

e municipal possuíam programas voltados especificamente a este tipo de intervenção (recuperação 

do edifício inteiro para produzir HIS). Com a mudança na prefeitura paulistana, e ainda no início do 

novo mandato, não foi definido se a prioridade habitacional será produzir HIS no centro através de 

reforma de edifícios, por isso esse capítulo está focado no PAR, que é um programa federal e pelo 

seu histórico já está consolidado nacionalmente, realizando reformas não só em São Paulo, como 

também em Recife, onde já existem obras concluídas, e no Rio de Janeiro e Vitória, onde a discussão 

está começando. 

O capítulo 4 está relacionado com as experiências de reabilitação no exterior e no Brasil, e cita 

algumas experiências e maneiras de reabilitação predial já realizadas, apontando alguns dados 

estatísticos e os benefícios advindos dessas intervenções. 
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O capítulo 5 apresenta os estudos de casos e está subdivido em itens, os quais descrevem e 

analisam os pontos relevantes a serem considerados na viabilização deste tipo de empreendimento.  

Dentro desses subcapítulos, quando necessário, é apresentada uma pequena revisão bibliográfica 

específica, apontando fatos que venham complementar os dados práticos. Para cada um desses itens 

são relatadas as dificuldades encontradas, bem como as soluções adotadas para transpô-las. De 

maneira que se tenha uma análise crítica ao fim da cada item, sempre baseado no somatório da 

experiência bibliográfica anterior com as experiências vividas nos três estudos de caso. 

Os capítulos 6 e 7 contêm as diretrizes para reabilitação e as conclusões finais. Os quais apresentam 

uma síntese sobre os itens relevantes advindos das análises críticas realizadas em cada um dos sub-

itens do capítulo anterior. O objetivo é sistematizar os itens relevantes para o processo de 

intervenção, bem como o que deve ser observado em cada um desses itens. Sempre focando 

naqueles que podem inviabilizar inicialmente o empreendimento, ou então, aqueles que possam 

trazer prejuízos financeiros significativos no decorrer da obra ou mesmo no pós-obra. 
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2 HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO DAS HABITAÇÕES DE 
INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Esse capítulo traz um breve histórico da evolução da habitação popular no município de São Paulo, 

com o objetivo de caracterizar o contexto habitacional da população carente no início do século XXI, 

inclusive com a sua distribuição territorial dentro do município, o que está atrelado ao dinamismo da 

evolução urbana. Esta situação foi conseqüência do rápido crescimento econômico e das políticas 

públicas habitacionais, as quais tiveram como objetivo assentar a população menos favorecida na 

periferia, seja por questão do custo da terra, seja por discriminação social. 

Dessa forma, a produção de HIS na região central do município, através da reabilitação de edifícios, 

surge não só como uma alternativa para oferecer moradia digna à população carente em uma área 

central, mas também, uma alternativa para criar novas moradias em uma região que apresenta uma 

densidade abaixo da sua capacidade, e também está com o infraestrutura urbana subutilizada. 

Qualquer um dos agentes, seja ele construtor, projetista ou órgão público, que estiver envolvido no 

processo de viabilização deste tipo de empreendimento, precisa ter um mínimo de conhecimento do 

processo histórico que conduziu a atual situação da HIS dentro do município. O conhecimento desse 

processo explicita as causas e conseqüências das políticas habitacionais que foram implantadas, 

facilitando assim, a compreensão da importância de criar HIS na área central e também as 

dificuldades que serão encontradas ao trabalhar com programas públicos. A abrangência e 

conseqüências deste tipo de intervenção possuem uma extensão social e urbanística, não se 

limitando apenas a questões técnicas de engenharia.  

A cidade de São Paulo, diferentemente de outras capitais do país, não sofreu um grande 

desenvolvimento durante o período colonial. Campos (1999) descreve essa situação, relatando que 

“...até o século XIX, a área ocupada hoje pelo centro histórico de São Paulo (pouco mais de 100 

hectares) compreendia toda a aglomeração urbana, e a parte densamente edificada limitava-se ao 

triângulo9” . 

A Figura 2 exemplifica o cenário deste período. 

                                                                                                          
9 “O Triângulo, originado em tempos coloniais pelas sendas que comunicavam os largos da Sé, São Francisco e São Bento. 
Modernamente, passou a ser o Triângulo o centro da cidade, delimitado pelas ruas 15 de Novembro, São Bento e Direita”. 
(GERODETTI, CORNEJO, 1999). 
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Figura 2: Largo do piques por volta de 1826, atual praça da Bandeira 10 

Na segunda metade desse mesmo século, a economia paulista se destacou no cenário nacional 

através do cultivo do café, e com o fim da escravidão, a mão-de-obra negra foi substituída pelos 

imigrantes europeus que desembarcavam no porto de Santos e seguiam em grande quantidade para 

o interior do estado. 

A Tabela 3 apresenta os números da imigração no estado de São de Paulo e no Brasil. Pode-se notar 

que São Paulo foi o grande responsável pela imigração no Brasil, no período de 1887 a 1930. 

Tabela 3: Brasil e Estado de São Paulo - entrada de imigrantes11 

Períodos São Paulo Outros 
Estados Brasil 

Até 1886 53.104 575.345 628.449 

1887 a1900 909.417 578.884 1.488.301 

1901 a 1920 823.642 645.453 1.469.095 

1921 a 1934 584.322 406.960 991.282 

Diante do sucesso econômico desse período e da quantidade de imigrantes europeus, a cidade de 

São Paulo tornou-se pioneira no desenvolvimento industrial do país. De forma que o estado passou a 

desempenhar a função de atrator de mão-de-obra, seja por causa das indústrias na capital ou pelas 

lavouras no campo. 

A Tabela 4 mostra o crescimento da população da cidade, comparada as principais capitais do país. 

                                                                                                          
10 Fonte: (GERODETTI, CORNEJO, 1999). 
11 Fonte: Crescimento da População no Estado de São Paulo e seus Aspectos Econômicos - USP - FFLCH - CAMARGO J. F. - 
Boletim 153 - volume II - 1952 apud Memórias Urbanas - EMPLASA, 2001 
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Tabela 4: Evolução demográfica urbana12 

Cidade 1872 1890 1900 1910 1920 1930 

Rio de Janeiro 274.972 522.651 691.565 905.013 1.157.873 1.505.595

Salvador 129.109 174.412 205.813 242.176 284.963 335.309

Recife 116.671 111.556 113.106 193.429 241.888 390.942

São Paulo 31.385 64.934 239.820 375.439 587.072 887.810

Esse era também um reflexo do desenvolvimento da economia no mundo conforme relato de alguns 

autores: “...a revolução industrial seguida por explosivo crescimento demográfico das cidades, 

primeiro na Inglaterra, seguida pela França e Alemanha. Após 1850, enquanto a população mundial 

quadruplica, a população urbana se multiplica por dez. Esse grande crescimento da população 

urbana é conseqüência de progressos científicos e técnicos realizados a partir da metade do século 

XVIII (HAROUEL apud ABIKO; ALMEIDA; BARREIROS, 1995). 

A Figura 3 e a Figura 4 exemplificam as indústrias do início do século XX em São Paulo. 

Figura 3: A primeira imagem mostra uma destilaria, enquanto a segunda mostra o moinho Matarazzo, 
ambas de 190013. 

                                                                                                          
12 Fonte: 1872 a 1900 - Anuário Estatístico do Brasil de 1912. Rio de Janeiro apud BRANDÃO, 2003 
             1900 a 1930 - A República Velha (Instituições e Classes) - Edgar Carone - Difusão Européia do Livro - 1970 apud 
Memória Urbana - EMPLASA, 2001 
13 (GERODETTI,CORNEJO, 1998) 
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Figura 4: Rua Assumpção (atual Celso Garcia) no bairro do Brás totalmente industrializado por volta de 
1925 

O vertiginoso crescimento da população não foi seguido pelos itens de infra-estrutura, resultando em 

problemas para a cidade, os quais puderam ser notados principalmente na habitação, saúde e 

saneamento. 

A questão da habitação, no primeiro momento, é a demanda que mais se destaca, pois tem que ser 

suprida imediatamente, caso contrário, a cena de pessoas dormindo ao relento nas ruas será uma 

constante. A oferta de moradia veio rápida, porém, nem sempre de maneira adequada, ou seja, “a 

urgente necessidade de alojar a grande massa de imigrantes que afluía à São Paulo em busca de 

trabalho fez com que se edificassem tipos de estalagens, cortiços e habitações operárias, quase 

todas elas de construção apressada e precária” (BRANDÃO, 2003). Com isso a situação não estava 

resolvida, mas sim contornada, o que resultou em outras conseqüências para a cidade. 

O estímulo da construção das vilas operárias foi a maneira que o poder público encontrou para tentar 

erradicar os insalubres cortiços e disciplinar o crescimento e as condições sanitárias da moradia 

popular, no entanto, tal proposição não atingiu o resultado esperado. Conforme Campos (1999), 

foram promulgadas, na República Velha, leis que visavam estimular a construção de casas e vilas 

operárias, tanto pela iniciativa privada, como também, pelos Estado e Município. Contudo, essa 

política, em vez de levar a disseminação de vilas operárias no sentido clássico, subsidiadas pelas 

empresas, destinadas a seus funcionários e equipadas com serviços urbanos, acabou induzindo à 

construção de conjuntos de pequenas casas para aluguel, com grande adensamento e espaços 

mínimos. 
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Com a continuidade do crescimento desordenado da moradia, resultando no adensamento da 

população de baixa renda e no agravamento das condições de higiene, a alternativa encontrada foi 

deslocar a moradia popular para longe do centro. Alguns autores relatam esse contexto, que marcou 

o inicio do século XX.  

“...O Governo propõe então a localização da moradia da classe operária em locais fora do perímetro 

central...” (BRANDÃO, 2003);  

“... Assim, sugere-se que as vilas sejam construídas nos seguintes bairros: Santana, já servido por 

um serviço de bondes e perto dos centros de abastecimento de água da Cantareira; os terrenos na 

estação de Pirituba; os da Água Branca; o prolongamento dos Campos das Perdizes, onde há os 

trilhos da estrada Inglesa e Sorocabana, e a terra é favorável a pequena lavoura. Os terrenos altos da 

várzea do Tamanduateí, do Pari, além da Mooca, ao lado do Ipiranga, São Caetano e São Bernardo, 

servidos pela Companhia Inglesa; a Penha nos campos do Aricanduva e do Tatuapé; os terrenos 

baldios nas proximidades da estação do Norte e de São Miguel; Santo Amaro; a várzea dos 

Pinheiros. Enfim, todos estes terrenos são apontados como sendo “perfeitamente aproveitáveis para 

a construção de vilas operárias...” (BLAY, 1985) 

Desde o início da industrialização até por volta da década de 1930, a construção de pequenas 

moradias para locação residencial mostrou-se um negócio com excelente rentabilidade, o que 

resultou em uma enorme expansão imobiliária na capital. Bonduki (1998) relata essa expansão, 

afirmando que “as condições econômicas no período de 1900 a 1920 foram bastante favoráveis à 

produção de habitações e edificações, tendo sido construídos mais de 38 mil novos prédios, caindo a 

média de moradores por edifício de 11,59 em 1900 para 9,6 em 1930. Como cerca de 80% dos 

prédios eram alugados, este surto de construções é um forte indício da elevada rentabilidade do 

negocio de locação”. 

Na década de 1930 o cenário nacional da habitação começa a sofrer alterações causadas por 

mudanças na legislação e na política pública habitacional. Os dois principais motivos que levaram a 

essas mudanças foram: o congelamento dos aluguéis, o que reduziu a rentabilidade da atividade de 

locação; e o surgimento de linhas de financiamento habitacional, o que permitiu ao proletariado 

adquirir um imóvel através de parcelas condizentes com a sua realidade financeira. Esse contexto foi 

relatado por alguns autores: 

 “...Neste período (início da era Vargas) a ênfase passou a ser a propriedade da habitação, em 

contraponto com a política até então vigente. O congelamento dos alugueres (decreto lei 4598/42) 

reduziu o incentivo à produção rentista” (ARANTES, 2001). 

 “...no lugar de casinhas ou apartamentos de aluguel em bairros consolidados, a população brasileira 

deveria se instalar em moradias individuais próprias na periferia. O acesso aos lotes periféricos havia 

sido facilitado pelo sistema de venda em prestações, oficializado em 1937, pela política do Estado 

Novo...” (BRANDÃO;2003). 
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“... em 1930, com a Lei Eloi Chaves, são criadas as Carteiras imobiliárias das Caixas de 

Aposentadoria e Pensões, que assumiram a responsabilidade pela produção de moradias. O marco 

inicial da atuação dos Institutos da Aposentadoria e Pensões – IAP’s na área habitacional foi o 

decreto 1.749, em 1937. Pelo dispositivo, os institutos ficavam autorizados a criar carteiras prediais e 

a destinar até metade de suas reservas para financiamento das construções. Além disso, o decreto 

estabelecia condições de financiamento habitacional e de ampliar a demanda, com a redução das 

taxas de juros de 8% para 6% (não existia atualização monetária); a ampliação dos prazos de 

pagamento de 10 para até 25 anos; a elevação do limite máximo de financiamento; e a autorização 

para a concessão do beneficio para associado que já possuíssem casa própria” (BONDUKI;1998). 

Esses Institutos se tornaram os principais financiadores imobiliário do país até a década de 1960, 

entretanto, neste período (1940 a 1960), ficou evidente o fato dos programas habitacionais falharem 

no atendimento das classes menores favorecidas. Amaral (2005) relata essa situação, afirmando que 

“no período dos IAP’s o problema situou-se no distanciamento entre as populações de renda mais 

baixa e o acesso aos programas habitacionais promovidos pelas agencias governamentais, 

distanciamento que foi progressivo nas décadas posteriores”.  

No período entre as décadas de 1930 a 1950, São Paulo se consolidou como a “capital” econômica 

do país, o que foi conseqüência, principalmente de seu crescimento industrial. Neste período foi que 

a região central sofreu a sua “explosão” imobiliária, com a construção de inúmeros edifícios. Piccini 

(1996) relata essa situação, citando que “...na década de 50 além de continuar a expansão periférica 

da cidade assistimos paralelamente a uma densificação da estrutura urbana através de uma intensa 

verticalização da área central da cidade”. 

A Figura 5 exemplifica a dimensão do crescimento imobiliário na capital paulista. Na primeira imagem, 

pode-se notar o edifício Martinelli em construção por volta de 1929, enquanto na segunda é difícil 

localizá-lo por volta de 1950. 
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Figura 5: Crescimento urbano de São Paulo em duas fases distintas (1929/50) no mesmo local14 

Os edifícios que são o foco da reabilitação abordada neste trabalho, são, justamente, os edifícios 

construídos entre as décadas de 1940 a 1960, ou seja, grande parte dos recém construídos edifícios 

da Figura 5 estão obsoletos no início do século XXI, não tendo mais qualificações para atender as 

                                                                                                          
14 (GERODETTI,CORNEJO, 1999) 
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exigências do usuário, e conseqüentemente, serem absorvidos pelo mercado imobiliário, 

permanecendo assim, vagos ou a marginalizados dentro do mercado. 

O crescimento imobiliário também foi resultado do crescimento da população, motivado pela 

constante migração para os centros urbanos, o que agravava cada vez o déficit habitacional nas 

grandes cidades, e acabou resultando em uma nova política habitacional para o país. A Tabela 5 

apresenta o crescimento populacional da cidade de São Paulo. 

Tabela 5: Crescimento populacional de São Paulo15 

Ano População Incremento 
Percentual 

1836 21.933 - 

1872 31.385 43% 

1886 47.697 52% 

1890 64.934 36% 

1900 239.820 269% 

1910 375.439 57% 

1920 587.072 56% 

1930 887.810 51% 

1940 1.337.844 51% 

1950 2.198.096 64% 

1960 3.825.351 74% 

1970 5.978.977 56% 

1980 8.493.598 42% 

1990 9.532.859 12% 

2000 10.434.252 9% 

A partir de 1964 seria novamente reestruturada a forma de financiamento habitacional, com isso 

alguns autores relatam que “houve grande resistência destes órgãos (IAP’s) a qualquer modificação 

significativa nesta estrutura até 1964, quando uma nova ditadura implantaria um projeto de unificação 

semelhante ao de Vargas, por um lado extinguindo os IAP’s e centralizando a previdência no INPS e, 

por outro, transferindo as atribuições das carteiras prediais para o Banco Nacional da Habitação” 

(COHN, 1981 e MELO, 1987, apud BONDUKI, 1998). 

A partir de então, o provimento de moradia popular foi gerido pelo Banco Nacional de Habitação 

(BNH), e de acordo com Brandão (2003), houve um intenso movimento imobiliário, que alimentado 

pelo sistema financeiro da Habitação (SFH), a partir da década de 70, transformou a paisagem das 

                                                                                                          
15 Fontes: 1872 a 1900 - Anuário Estatístico do Brasil de 1912. Rio de Janeiro apud BRANDÃO, 2003. Período de1900 a 1930 - 
A República Velha (Instituições e Classes) - Edgar Carone - Difusão Européia do Livro - 1970 apud Memória Urbana - 
Emplasa, 2001. Período de 1940 a 1970 - Daniel J. H, 1972 apud Brandão, 2003. Período de 1980 a 2000 – dados do 
Ministério da Saúde 
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cidades brasileiras. Tal mecanismo, criado em agosto de 1964, através do BNH, garantiu recursos do 

FGTS para a implementação de programas habitacionais...”. 

Nesse período, em que o BNH foi o principal agente financiador da habitação, optou-se pela criação 

de grandes conjuntos habitacionais nas regiões periféricas das metrópoles brasileiras. Tal prática, 

com a reprodução de grande quantidade de prédios populares, resultou em oferta de moradia para a 

população, porém, a qualidade das obras não seguiu a grandiosidade dos conjuntos. 

Arantes (2001) relata que os IAP produziram habitações de boa qualidade e em regiões de melhor 

infra-estrutura, mas numericamente insuficientes. Enquanto a produção do BNH, após 1964, foi 

numericamente importante, mas optou-se pela quantidade em detrimento da qualidade da habitação, 

e pela localização periférica, com pouca infra-estrutura, em função do alto custo fundiário em outras 

regiões. 

Maleronka (2005) também critica a forma de atuação do BNH relatando que “as intervenções 

caracterizaram-se por um modelo de gestão em massa. Foram implantados projetos padronizados, 

geralmente em terrenos inadequados em localizações periféricas, sem levar em conta especificidades 

locais ou regionais”. 

A política pública, através dos programas habitacionais, continuava a criar moradias populares cada 

vez mais longe do centro da cidade, essa tendência, que se iniciou no começo do século XX, 

perdurou por décadas e continuou sendo a forma do governo tentar suprir o déficit habitacional até a 

virada do século, ou seja, a região central do município não havia sido adotada como uma potencial 

área para a criação de HIS.  

A Figura 6 exemplifica a forma de provisão praticada a partir de 1964, mostrando a imagem de um 

conjunto financiado pelo BNH com mais de 1.500 apartamentos no bairro da Lapa, que era 

considerado periferia na época.  
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Figura 6: Conjunto habitacional financiado pelo BNH no bairro da Lapa 

Embora quantitativamente a produção tenha sido elevada, isso não significou que a população 

carente tenha sido atendida. Amaral (1999) relata que “até 1975 os investimentos do BNH para 

famílias com rendimentos inferiores a 5 salários mínimos não ultrapassou 9% do total”. Tal relato é 

reforçado pelos dados da UNICAMP apud Abiko (1995), os quais apontam que, no período de 1965-

84, apenas 6,4% do saldo dos financiamentos do SFH foram destinados para mutuários com renda 

familiar inferior a 3,5 salários mínimos. 

Essa forma de provisão de HIS predominou até o início da década de 1980, quando nova crise 

econômica e social levou ao fracasso do modelo adotado. Cherkezian (1999) relata a transformação 

ocorrida, afirmando que “já na década de 80 desenhava-se uma crise habitacional, com raízes 

plantadas na crise econômica do governo, nas altas taxas de inflação (não previstas pelos sistemas 

de financiamento) e nos equívocos dos modelos adotados. Por outro lado, esse período foi também 

cenário de uma intensa mobilização social que resultou na reformulação da ação e do perfil do 

Estado, na administração de políticas públicas”. 

As linhas de financiamento e a forma de prover HIS seriam alteradas novamente, o que exemplifica a 

inconstância dos programas habitacionais e a incapacidade do poder público em encontrar um 

modelo que realmente atenda a população menos favorecida.  

Essa falta de continuidade intimida o empreendedorismo voltado à HIS, o que ao invés de atrair 

novos agentes para a viabilização de HIS, acaba espantando aqueles que já trabalhavam no setor. 

Brandão (2003) relata essa situação, citando que “com a extinção do BNH em 1986, suas funções 
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foram redistribuídas, a fragmentação do poder decisório e a descontinuidade dos financiamentos 

habitacionais concedidos com recursos do FGTS influenciaram enormemente o mercado da 

construção civil e para a redução drástica da produção de novas moradias”. 

Com a falência da Política Nacional de Habitação, o Estado e o Município de São Paulo tiveram que 

se reestruturar com o objetivo de encontrar novas fontes de recursos para a construção de HIS. 

O Estado de São Paulo estruturou a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São 

Paulo (CDHU) como órgão executor de programas habitacionais com a produção e oferta de novas 

moradias populares, enquanto o município procurou institucionalizar uma Política Municipal de 

Habitação. 

O governo estadual conseguiu reverter parte do ICMS para construção de HIS, o que lhe permitiu 

produzir uma quantidade significativa de moradias, enquanto o governo municipal sofreu com a 

descontinuidade administrativa e interrupção dos programas, o que impediu a maturação de 

alternativas. Esse contexto é descrito por alguns autores: 

“Em 1990, o Estado de São Paulo consegue uma nova fonte de recursos com o aumento de 1% na 

alíquota do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviço – ICMS. Isto permitiu que fossem 

arrecadados, de 1991 a 1997, a expressiva soma de R$ 4 bilhões dos quais 25% são repassados aos 

municípios. Os municípios não têm a obrigação legal de aplicar estes recursos em habitação. Dos 

recursos mantidos no Estado para a habitação, a CDHU comercializou, em 30 anos de existência, 

280.000 unidades, sendo que 25% foram produzidas nos 22 anos de existência da Companhia antes 

do aporte do ICMS” (CHERKEZIAN, 1999). 

“...neste período (década de 1980 e 1990), cada administração (municipal) teve um enfoque e 

direcionou suas discussões e ações em contextos locais e dos financiamentos disponíveis no 

momento” (BRANDÃO, 2003). 

Na esfera federal, com a extinção do BNH, a CEF passou a ser a gestora dos recursos do FGTS, 

tendo assim a responsabilidade pela elaboração dos programas habitacionais e pelo financiamento 

dos empreendimentos. Na década de 1990 foi criado o PAR, que é um dos programas responsáveis 

pela produção de HIS no âmbito nacional, e é programa financiador do tipo de intervenção que é 

estudada neste trabalho. 

Diante desse contexto, Abiko (1995) apresenta as diversas modalidades de intervenção em habitação 

popular que foram praticadas até a década de 1990: 

 Unidades acabadas - venda; 

 Unidades acabadas - aluguel; 

 Lotes urbanizados; 

 Melhoria em unidades habitacionais e em loteamentos; 
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 Urbanização de favelas; 

 Melhorias em cortiços; 

 Mutirão e; 

 Apoios e capacitações 

Dessa forma, no início do século XXI a implantação de conjuntos habitacionais na periferia continua 

sendo a principal forma do Governo ofertar moradias populares, não havendo indícios de produção 

de HIS, através da reabilitação de edifícios antigos, mesmo que fosse realizado de forma alternativa 

por programas do poder público. Ou seja, ao longo desses cem anos de crescimento do município, a 

população carente sempre foi atendida através de moradias na periferia, seja no Brás na década de 

1930, seja na Lapa e na Penha na década de 1950 ou no Itaim Paulista e em Perus na década de 

1990. Esta situação criou um cinturão de conjuntos habitacionais populares nas extremidades 

geográficas do município. Nessas regiões a infraestrutura é precária, seja ela provida pelo poder 

público através de escolas, saneamento, transporte, hospitais e parques, como também a provida 

pelo setor privado com bancos, farmácias e cinemas. O que acaba marginalizando essa população 

dos equipamentos da cidade. 

A oportunidade de criar HIS na área central da cidade surge como uma importante alternativa para o 

poder público prover moradias para população sem expulsá-la para a periferia, além do benefício 

dessas unidades serem implantadas em regiões privilegiadas pela infra-estrutura urbana, inclusive 

com estação de metrô a menos de 500m. 

No capítulo seguinte será visto que com a pressão dos movimentos populares nas regiões centrais, e 

as mudanças impostas pelo mercado imobiliário, esta alternativa passou a ser incorporada nos 

programas atuais, porém de maneira adaptada, já que não existe um programa específico para este 

tipo de intervenção. E o que está sendo aplicado vem a ser uma adaptação dos programas em 

prática, ou seja, os programas que contemplam a reforma de edifícios visando a moradia popular, não 

conseguem refletir as particularidades e as dificuldades deste tipo de intervenção. 
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3 CONSTATAÇÕES SOBRE A REGIÃO CENTRAL DA CIDADE DE 
SÃO PAULO 

A região central da cidade de São Paulo vem passando por um processo de deterioração iniciado na 

década de 1960. A incoerência entre a quantidade de imóveis vagos ou então degradados e a 

situação de moradia da população de baixa renda residente desses bairros, resultou na mobilização 

social, através das ocupações de edifícios, organizadas pelos movimentos sociais de moradia da 

região. 

Esse capítulo descreve justamente essa situação, que tem como causa a vacância imobiliária e o 

déficit habitacional. Diante desse contexto, a população carente, através de movimentos organizados, 

promove ocupações como forma de pressão sobre a sociedade, no pleito de programas habitacionais 

que contemplem moradias populares na região central. Como conseqüências dessa pressão popular 

surgiram programas dos governos municipal, estadual e federal, os quais visam produzir HIS na 

região central por meio das mais variadas maneiras. Existem programas que financiam a reforma de 

unidades isoladas, programas que desapropriam imóveis degradados e constroem edifícios novos em 

seu lugar e programas que reabilitam um edifício inteiro sem demolí-lo. Como o enfoque deste 

trabalho é na HIS resultante da reabilitação de edifícios antigos, será dada ênfase neste tipo de 

intervenção. 

A definição de qual perímetro define a área central do município de São Paulo, depende da época 

que se está discutindo e também do tipo de abordagem que será realizada. 

Alguns autores definem a área central como sendo o centro histórico. No entanto, neste trabalho, será 

definida como área central o perímetro delimitado pelos órgãos públicos responsáveis pela produção 

de moradias dos governos Estadual e Municipal, que atuam no município de São Paulo. 

Na Figura 7 pode ser visto o mapa que delimita os Setores Básicos de Intervenção (Barra Funda/Bom 

Retiro, Bela Vista, Belém, Brás, Cambuci, Liberdade, Mooca, Santa Cecília e Pari, localizados no 

Município de São Paulo) definidos pela CDHU como área central. 
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Figura 7: Setores básicos de intervenção definidos pela CDHU como área central do Município16 

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo (SEHAB) adota 

uma nomenclatura um pouco diferente daquela utilizada pela CDHU, porém, o perímetro geográfico é 

praticamente o mesmo definido pela CDHU. 

A área central para a SEHAB (2004) abrange os 13 distritos centrais de São Paulo, localizados nas 

Subprefeituras da Sé (distritos da Sé, República, Liberdade, Consolação, Bom Retiro), da Mooca 

(distritos do Belém, Brás, Mooca e Pari) e da Lapa (distrito da Barra Funda), com cerca de 5.190 

hectares e população residente de 525 mil pessoas. A Figura 8 mostra essa área central. 

Figura 8: Perímetro dos 13 distritos centrais que definem a área central de atuação da SEHAB 

                                                                                                          
16 Fonte: (CDHU, 2003) 
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3.1 A Vacância Imobiliária e a Criação de HIS  

Neste item será realizada a descrição da situação imobiliária na região central, apontando dados 

estáticos da ocupação, os principais motivos pelo qual existe a desocupação, a importância de se 

produzir habitação no centro como forma de recuperá-lo, e também o não aproveitamento da rede de 

infra-estrutura urbana já implantada. Estes são alguns dos fatores que justificam um esforço em 

encontrar uma forma para criar HIS na área central. 

Para poder abordar o assunto da vacância, é necessário, primeiramente, definir este termo, para 

posteriormente desenvolver o tema deste sub-capítulo. Para isto será utilizado o conceito da Bomfim 

(2004) e do IBGE (2000). 

“A vacância (vacância é entendida como a relação entre todos os espaços construídos vazios e o 

total de espaços construídos em uma determinada área) imobiliária envolve aspectos como: o 

deslocamento de uso; as funções e ciclos urbanos; a produção imobiliária e a obtenção de renda e 

lucro na aplicação do capital” (BOMFIM, 2004). 

Domicílio vago é o “domicílio particular permanente que não tinha morador na data de referência, 

mesmo que posteriormente, durante o período da coleta, tivesse sido ocupado” (IBGE, 2000). 

A degradação da área central das cidades é um processo natural da dinâmica urbana. O 

esvaziamento de regiões mais antigas acontece ao mesmo tempo em que novas localidades são 

construídas pelo mercado imobiliário. A busca por edifícios mais modernos, que atendam as novas 

exigências do mercado, provoca o deslocamento das empresas para os novos “centros”. Essa 

situação é relatada por diversos autores: 

“O esvaziamento das populações moradoras é um processo antigo, que se observa há séculos: 

inicialmente se afastaram as elites, posteriormente as reformas urbanas expulsaram as camadas 

pobres. O esvaziamento das atividades produtivas é paralelo à própria constituição das modernas 

áreas centrais, quando as manufaturas, oficinas e fábricas eram substituídas por comércios e 

serviços. O esvaziamento das atividades terciárias centrais típicas é um fenômeno mais recente, 

distinto, e do qual resultam não mais os edifícios residenciais populares degradados (cortiços, 

estalagens, pátios, vilas, entre outras denominações), nem os edifícios abandonados que alojavam 

diversos equipamentos (estações, oficinas, etc..). Referimo-nos aqui aos edifícios de escritórios, 

comerciais ou de serviços, menores ou arranha-céus, em que se encontram inúmeros espaços antes 

ocupados por sedes de empresas, profissionais liberais, pequenos empreendimentos de diversos 

tipos, que desapareceram ou se modernizaram e se deslocaram para outras localizações não 

centrais” (VAZ; VASCONCELOS, 2003). 

“A indústria da construção civil, associada ao capital imobiliário, criou novos empreendimentos nas 

novas áreas, atraindo muitas vezes, a demanda de maior poder aquisitivo. Por sua vez, a atuação do 

poder público permitiu e permite a produção imobiliária em novos espaços sem a preocupação com 
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os anteriormente ocupados e que serão descartados, mas que ficarão presentes no espaço urbano” 

(BOMFIM, 2004). 

Dentro desse processo natural de deslocamento urbano, São Paulo viu a partir da década de 1960 o 

início da decadência da região central, o que resultou, 30 anos depois, em um parque imobiliário 

obsoleto e vago, principalmente quando se trata de imóveis comerciais.  

Em São Paulo, segundo Lefèvre (2003) “as razões para a perda de competitividade imobiliária do 

centro eram concretas: dificuldade para o acesso e estacionamento de veículos; terrenos pequenos e 

caros; substituição da população de alto poder aquisitivo que freqüentava o centro até a década de 

1950 por uma grande quantidade de pessoas de baixo poder aquisitivo de passagem pelo centro, 

devido a peculiaridade da operação do transporte coletivo; deslocamento do comércio e de serviços 

sofisticados e de luxo para perto dos locais de moradia das classes altas”. 

O declínio do centro da cidade também é abordado por Brandão (2003), que segundo a autora este 

processo “...estaria relacionado a quatro problemas existentes: dificuldades de acesso, circulação e 

estacionamento; obsolência e insuficiência do estoque imobiliário da região; deficiência de segurança 

pessoal e patrimonial; deterioração ambiental e paisagística”. 

Essa decadência foi acentuada, inclusive por medidas de infra-estrutura, que acabaram por 

transformar o desenho urbano da região central. 

“Aos poucos o uso dos transportes coletivos em detrimento do transporte individual na área central. A 

presença dos calçadões, executados no final da década de 1970 (associados a presença do metrô), 

colaborou com a restrição a acessibilidade de veículos particulares” (BOMFIM, 2004). 

“A própria infra-estrutura, quando mal planejada, pode ser fator de degradação de uma região. Caso 

típico é do elevado Costa e Silva (“Minhocão”), em São Paulo” (ARANTES, 2001). 

Dentro desse contexto da região central, o cenário da década de 2000 revela que a maior parte dos 

imóveis vagos nessa área é comercial, isso pode ser concluído a partir da pesquisa feita por Bomfim 

(2004) nos distritos Sé e República, em fevereiro e março de 2003, chegando a valores que revelam 

que 12% da área destinada ao uso residencial estava vaga, enquanto o mesmo índice para a área 

destinada ao comércio e serviço estava em 20%, resultando em 18% da área total construída. 

Entretanto, a mesma autora revela que a área destinada ao comércio e serviço representa cerca de 

68% da área total construída em tais distritos, isso faz com que 77% da área vaga seja proveniente 

de imóveis comerciais. 

Como a grande maioria da área vaga é comercial, o tipo de intervenção, que é estudada neste 

trabalho, surge como uma alternativa para acelerar o processo de reabilitação desses edifícios 

comerciais vagos, uma vez que o mercado imobiliário de escritórios pode não absorver todos esses 

imóveis. 
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Outro dado importante que advém da pesquisa da Bomfim (2004) é que a reabilitação voltada a HIS 

deve priorizar a reforma de edifícios comerciais, já que esses imóveis são os responsáveis por grande 

parte da área vaga na região central. No entanto, essa intervenção é extensa, resultando na mudança 

de uso do imóvel, o que será abordado no capítulo 5. 

Outra forma de diagnosticar a vacância é através da população residente na região. A medida que 

ocorre um crescimento negativo na população, pode-se concluir que o esvaziamento irá se acentuar 

cada vez mais. Na Tabela 6 pode-se perceber que a população da área central continua decaindo. 

Tabela 6: Evolução da participação residente segundo distritos17 

População Residente Taxa Geom. de 
Cresc. Anual (%) 

  
Censo de 

1980 
Censo de 

1991 
Censo de 

2000 80/91 91/00 
Total dos 13 distritos 

centrais mostrados na 
Figura 8 

751.874 651.185 526.600 -1,30 -2,33 

Município de São Paulo 8.493.226 9.646.185 10.405.867 1,16 0,85 

A criação de novas HIS contribuirá para reverter esse quadro de esvaziamento da região. Um dos 

mecanismos para reabilitar determinada área é através da criação de moradias, principalmente numa 

região como a área central de São Paulo, onde ocorre grande fluxo de pessoas durante o dia, graças 

ao comércio, no entanto, à noite, a região fica praticamente deserta. Alguns autores relatam esse 

processo: 

“O excesso de atividades comerciais provoca um desequilíbrio no uso da região, com uso intenso de 

determinados períodos do dia e relativo abandono em outros. A busca do equilíbrio de atividades é 

vista como solução contra a deterioração” (ARANTES,2001). 

“Se no século XIX os projetos de renovação urbana procuravam retirar a habitação dos centros, 

atualmente os projetos de revitalização procuram reinserí-la, pois somente a habitação garante 

atividade e presença de pessoas 24 horas por dia, ou seja, a habitação passou a ser vista como um 

recurso de recuperação da vitalidade perdida” (VAZ; VASCONCELOS; 2003). 

“Embora não seja adequado concentrar apenas edifícios destinados a habitação de interesse social, 

não há dúvida que essa ocupação em alguns pontos é compatível com a reabilitação do conjunto de 

seu espaço” (LEFÈVRE; 2003). 

A quantidade de HIS a ser implantada na região central deve fazer parte do planejamento estratégico, 

objetivando o equilíbrio urbano e social da região. As políticas públicas, através do planejamento 

urbano, não devem excluir a HIS da área central, como também não devem tornar o centro como 

exclusivo para a HIS. Arantes (2001) reforça essa afirmação, alegando que a região central não pode 

                                                                                                          
17 Fonte: (SEHAB, 2004) 
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ser estigmatizada como área de cortiços ou edifícios invadidos reabilitados, e formar assim, um gueto 

social. 

A área central deve ser encarada como um retrato da cidade a qual ele pertence, abrigando as mais 

diversas classes sociais e valorizando a identidade dessa população, através da cultura, como a 

preservação de seus edifícios históricos. 

“Um centro multifuncional e diversificado, com uma proporção elevada de população residente, 

deverá gerar sinergias que se traduzem em novas atividades, uso nas 24 horas, maior atratividade, 

melhores espaços e equipamentos de uso comum, melhor qualidade de vida e fim, but not at least, 

maior potencial de irradiação de um modelo de desenvolvimento urbano e convivência social 

compatível com a metrópole do século XXI” (BRANDÃO, 2003). 

Nesse contexto, o estudo de viabilidade para reabilitar um edifício não deve encarar a intervenção 

como algo pontual ligado apenas ao imóvel. O enfoque arquitetônico e urbanístico deve diagnosticar 

o entorno e criar uma interação entre o edifício, dentro da sua nova função, e a sua vizinhança. 

Vários autores ressaltam a importância desse conceito antes da definição pela intervenção. 

 “Ao discutir as questões ligadas à conservação e reabilitação de edifícios, é essencial analisar suas 

relações recíprocas com o ambiente urbano, principalmente porque é da adequação dos usos e 

características dos edifícios aos ambientes urbanos, que decorrerá o sucesso das intervenções 

realizadas” (LEFÈVRE, 2003). 

“Na verdade a reabilitação de um edifício não pode ser vista como intervenção isolada, mas sim 

diretamente ligada ao seu entorno; no caso, sempre um contexto de centralidade urbana. Os 

elementos de infra-estrutura, o desenvolvimento urbano e a dinâmica sócio-econômica fazem parte 

fundamental da análise e do processo decisório quanto a reabilitar ou não um edifício” (ARANTES, 

2001). 

A infra-estrutura urbana surge como mais um fator que justifica a criação da HIS na área central. 

Deve-se considerar como infra-estrutura não apenas os serviços prestados pelo poder público, mas 

também os serviços oferecidos pelo setor privado. Arantes (2001) relata os itens que compõem essa 

infra-estrutura: ”... rede de água, rede de esgoto, rede de energia elétrica, pavimentação, rede de 

drenagem, iluminação pública, rede de telefonia, rede de fibras óticas, rede de gás, televisão a cabo, 

limpeza pública, serviço de correios, policiamento, bombeiros, transporte coletivo (ônibus, metrô, 

trem, etc...), educação (em seus vários graus), serviços de saúde (hospital, posto de saúde etc...), 

comércio (feira livre, supermercado, lojas isoladas, centros comerciais, etc...), serviços, áreas verdes, 

centros esportivos, bibliotecas, centros de lazer/cultura, porto, aeroporto, terminais de transporte, 

terminais de carga, templo religiosos,  monumentos, ciclovias, mobiliário urbano, sanitários públicos, 

sinalização e sistema viário”. 
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Na região central de São Paulo todos esses itens são oferecidos, no entanto, o esvaziamento da 

região resulta na ociosidade desse conjunto de serviços. 

Diante do cenário apresentado neste sub-capítulo, foram identificados fatores relevantes urbanísticos 

e imobiliários, que justificam e devem avaliados no processo de criação de HIS na área central. O 

próximo sub-capítulo terá enfoque nos fatores sociais, que justificam a intervenção visando à 

produção de HIS. 

3.2 Dinâmica do Conflito Social 

Este item abordará o conflito social existente na área central de São Paulo. E descreverá a pressão, 

desequilíbrio e contradição social que existe na área central, focando, principalmente, os atos de 

ocupação iniciados em 1997 e nas péssimas condições de moradia nos edifícios ocupados. Estes 

são os principais motivos que levaram o Poder Público a criar programas para HIS no centro. 

No item anterior foi abordada a vacância imobiliária e os fatores que conduzem a essa situação. 

Alguns proprietários insistem em não reconhecer o novo valor do seu imóvel, que diante da 

dificuldade em atender as exigências dos novos usuários e da degradação do bairro, acabam tendo o 

valor de comercialização inferior a bairros próximos. A estratégia adotada por esses proprietários é de 

manter o imóvel fechado aguardando alguma intervenção pública mais extensa no bairro, a qual 

acabe resultando na valorização do imóvel. 

Bomfim (2004) relata essa situação, citando que “os proprietários aguardam a concretização de uma 

política efetiva de recuperação da área central a ser conduzida, inicialmente por ações diretas do 

setor público. A partir delas e das direções resultantes desse processo, os imóveis vazios serão 

orientados para determinados usos. É a garantia efetiva de lucros e vendas esperados”. 

A região central ao sofrer o processo de degradação acabou substituindo uma população com poder 

aquisitivo mais elevado por uma população com menos recursos. Nessa dinâmica urbana de 

substituição da população residente, o centro tem abrigado um importante contingente de famílias de 

baixa renda, que encontrou um custo de locação mais baixo, devido a deterioração que ele sofreu. 

Esse contingente reside em cortiços, na rua e em outras formas de moradia subnormal.  

Essa contradição entre os imóveis vagos e as condições precárias de moradia dessa faixa da 

população, resultou na mobilização social com o objetivo de pleitear HIS nesses imóveis vagos. Com 

isso, a população encortiçada se organizou em movimentos sociais, os quais, no final da década de 

1990, passaram a ocupar imóveis vagos como forma de pressão sobre a sociedade. 

Um marco dessa luta dos movimentos sociais ocorreu entre 1997 e 1999, período que, segundo a 

Folha de São Paulo, ocorreram ocupações organizadas em 19 edifícios na região central, mobilizando 

cerca de 1.300 famílias dos movimentos: Fórum dos Cortiços, Unificação das Lutas de Cortiço (ULC), 

Movimento dos Sem-Teto do Centro (MSTC) e Movimento de Moradia do Centro (MMC). 
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Dentre essas ocupações estava um edifício situado na avenida Celso Garcia e outro situado na rua 

Brigadeiro Tobias, os quais mais tarde se tornariam, respectivamente, o empreendimento Olga 

Bernário Prestes em 2002, e Labor em 2005. 

Alguns desses imóveis, invadidos em 1997, permanecem em constante conflito até o ano de 2005, 

sem que a sociedade consiga encontrar uma solução para a situação. Dentre esses imóveis podem 

ser citados o da rua do Ouvidor e da avenida Prestes Maia, ambos podem ser vistos na Figura 9. 

  
Figura 9: Imagem de 2005 de dois edifícios ocupados pelos movimentos de moradia no fim década de 

1990 (à esquerda Ouvidor e à direita Prestes Maia)18 

As condições de moradia, dentro desses edifícios, chegam a ser piores do que as condições de 

habitabilidade de um cortiço. Não há, originalmente, banheiros com chuveiros nos pavimentos, já que 

os edifícios eram comerciais. As ligações de água e esgoto são ilegais, o risco de incêndio é elevado 

devido as “gambiarras” na distribuição de energia, as divisões dos ambientes são realizadas com 

madeira, e também, não há qualquer sistema de combate a incêndio. Como exemplo pode ser citado 

um edifício com 21 andares na avenida Prestes Maia, onde vivem cerca de 468 famílias, e já foi 

cenário de um incêndio resultando em morte. A Figura 10 mostra as condições internas de 

habitabilidade deste edifício. 

                                                                                                          
18 Foto tirada pelo autor 
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Figura 10: Situação interna do edifício Prestes Maia Antes e depois do incêndio19 

Neste contexto a área central de São Paulo vive sob a constante ameaça de novas ocupações, o que 

resulta em uma situação permanente de conflito social. Esse conflito é descrito por alguns autores: 

“O cenário atual do Centro evidencia a disputa não só pelos espaços desocupados, mas também 

pelos que estão ocupados. As ocupações trazem à tona o intenso conflito social que se trava em São 

Paulo, onde o centro é um dos mais importantes palcos deste conflito. As ocupações são reflexos das 

políticas urbanas implementadas ao longo do processo de urbanização de São Paulo, no qual a 

demanda das classes menos favorecidas não foi atendida” (BOMFIM, 2004). 

“Hoje, acentuam a contradição entre a necessidade de moradias e a deterioração e a destruição das 

existentes” (VAZ; VASCONCELOS, 2003). 

Os fatos descritos acima trazem importantes informações para o agente que for trabalhar na 

viabilização de HIS na área central, através da reabilitação de edifícios. 

O primeiro aspecto está atrelado ao envolvimento com os movimentos sociais, é praticamente 

impossível realizar um empreendimento através deste tipo de intervenção sem a participação dos 

movimentos sociais. Devido ao amadurecimento desses movimentos e a legitimidade de sua luta, o 

envolvimento não está apenas na definição da demanda, mas também, na participação da definição 

da arquitetura, e no questionamento com relação ao custo total do empreendimento. Esse processo 

participativo ocorreu tanto no Olga Bernário como no Labor. 

O segundo aspecto importante é o longo prazo que demora todo o processo de viabilização e 

construção do empreendimento, ou seja, tanto o Olga Bernário como o Labor foram ocupados no final 

da década de 1990, e apenas em 2002 e 2005, respectivamente, é que foi concretizado todo o 

                                                                                                          
19 Foto tirada pelo autor 
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processo de intervenção. Isso é reflexo da morosidade e da burocracia intrínseca ao processo, cujas 

causas podem ser listadas como sendo: 

 a definição do preço de venda de um imóvel abaixo do suposto valor de mercado; 

 a elaboração do projeto; 

 a adequação ao limite financeiro e as regras técnicas do programa habitacional; 

 a aprovação na Prefeitura de um projeto fora das regras normais de construção, o que exige 
uma comissão especial de aprovação; 

 a execução da obra. 

O detalhamento e esclarecimento desses itens ocorrerão ao longo do capítulo 5, onde os estudos de 

caso serão desenvolvidos.  

O terceiro aspecto importante está relacionado até que ponto existe o real comprometimento e 

interesse do poder público em viabilizar esse tipo de intervenção. Esse questionamento surge a 

medida que existem edifícios ociosos e vagos que pertencem ao poder público. Como exemplos 

podem ser citados o edifício da rua do Ouvidor, que pertence a Secretaria da Cultura do Governo do 

Estado, e o edifício situado na avenida Nove de Julho que pertence ao Governo Federal. 

Esses imóveis são objetos de discussão de intervenção desde 1997, quando houve a ocupação pelos 

movimentos de moradia. No entanto, o grande entrave, está no valor de venda do imóvel, ou seja, o 

poder público assume a mesma postura de especulação imobiliária, que em outrora, foi criticada por 

muitos. Só que neste caso, sobre imóveis que permanecem abandonados e marginalizados dentro de 

seu patrimônio público. 

A intervenção no edifício do Governo Federal já era dada como certa há alguns anos atrás, o que 

pode ser constatado através do relato de alguns autores:  

“...Já há um caso onde um edifício público ocupado (INSS, da avenida 9 de Julho em São Paulo) que 

será reabilitado com financiamento da CEF e servirá de moradia popular” (ARANTES;2001). 

“De fato, do conjunto de prédios ocupados, alguns se tornaram efetivamente empreendimentos, como 

o prédio do INSS localizado à avenida 9 de Julho, financiado pelo Programa de Arrendamento 

Residencial da CEF...”(BRANDÃO;2003). 

No entanto, as palavras não passaram de promessas e a situação no ano de 2005 é a de total 

abandono e deterioração de um imóvel desocupado há quase dez anos, em contradição a falta de 

moradia. 

No caso da rua do Ouvidor a situação se repete, e o estudo realizado dentro do imóvel, que 

comprovou a viabilidade técnica da intervenção, vem esbarrando na intransigência do Governo do 

Estado em não negociar o imóvel. Esse estudo foi transformado em um livro. 
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Tal conflito social ainda permanece na região central e pode ser identificado através das constantes 

ocupações e atos de reintegração de posse que vem ocorrendo. Esse é um círculo vicioso que não 

sinaliza uma solução, mas sim, intensifica o conflito entre classes e aumenta o preconceito com uma 

parcela da população chamada de “sem teto”. 

Com isso pode-se constatar que existem fatores sociais, que não apenas justificam a intervenção, 

mas também interferem no desenvolvimento do processo. O amadurecimento dos movimentos 

sociais, em São Paulo, deve ser encarado como um fator positivo, o qual tem que ser utilizado pelo 

agente viabilizador do empreendimento como mais um elemento na concepção da intervenção.  

3.3 Programas Habitacionais Públicos 

Como já descrito no item 1.5, este capítulo descreve os principais programas que produzem HIS na 

área central, seja ele gerido pela esfera federal, estadual ou municipal. Porém o enfoque é dado ao 

PAR, que tem como uma de suas prioridades a produção de HIS através da reabilitação de edifícios 

antigos. 

3.3.1 Programa de Arrendamento Residencial (PAR) 

O PAR é um programa do Governo Federal, destinado a todo o país, que visa à produção de 

unidades habitacionais para a população de baixa renda nos centros urbanos com mais de 100.000 

habitantes. 

Embora a verba seja do Governo Federal, a demanda para ocupar as unidades é definida pela 

Prefeitura de cada cidade. Assim, este programa atende a encortiçados, favelados, moradores de rua, 

entre outros, desde que se enquadrem nos pré-requisitos sócio-econômicos de seleção definidos pela 

CEF. Os futuros moradores são submetidos a uma análise financeira pela CEF, na qual são 

avaliadas, principalmente, as fontes de renda e as dívidas anteriores pendentes, além de não 

poderem estar participando de uma outra linha de financiamento para imóvel. 

O PAR-reforma tem o intuito de melhorar a habitabilidade dos imóveis da região central, através da 

reabilitação dos edifícios obsoletos, que não mais atendem aos requisitos mínimos de moradia.  

Dentro do processo de viabilização, construção e posterior administração do imóvel, já com as 

unidades ocupadas, existem quatro agentes envolvidos: a CEF gestora de toda a operação; o agente 

promotor do empreendimento; o agente construtor e o agente administrador do condomínio. 

A CEF possui a função de criar e aplicar os requisitos técnicos que nortearão o padrão de qualidade 

das unidades, assim como analisar o risco de cada empreendimento avaliando o custo da construção 

e a capacidade técnico-financeira da construtora. Nos requisitos técnicos são definidos, 

principalmente, critérios como: acabamento, área útil e valor final de cada unidade que varia de região 

para região do país. Com referência ao risco do empreendimento é feita uma compatibilização do 
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montante financeiro e exigência técnica envolvidos na construção, frente à capacidade da 

construtora.  

O agente promotor possui o papel de montar o empreendimento dentro dos critérios da CEF. Para 

isso ele deve localizar um imóvel e mensurar os custos de obra de tal maneira que não ultrapasse o 

valor máximo estipulado pela CEF e atenda ao padrão de qualidade exigido pelo programa. A função 

de promotor, normalmente, é exercida pelas construtoras ou escritórios de engenharia e arquitetura. 

O agente construtor, ou seja, a construtora, é o responsável por executar a obra de acordo com os 

padrões pré-definidos no contrato junto a CEF. A documentação que compõe o contrato é chamada 

de peças técnicas e englobam documentos como: memorial descritivo, orçamento, cronograma, 

instituição de condomínio, certidões negativas entre outros.  

O agente administrador tem a função de administrar o empreendimento através da mensalidade de 

condomínio paga pelos moradores. Deste modo, depois de ocupadas as unidades, a administração 

do condomínio é realizada através de uma empresa terceirizada contratada por licitação com a 

supervisão da CEF. 

Para o município de São Paulo, até o início de 2005, o valor da unidade nova, construída em terreno 

vago, foi limitada a um valor máximo de R$32.200,00 com uma área útil mínima de 37 m², enquanto 

para a reforma na região central, o valor máximo foi de R$35.000,00 com uma área útil mínima de 30 

m². O custo final da unidade reformada depende da localização do imóvel e da área útil final, essa 

analise é realizada caso a caso pela CEF.  

O programa atende a população com faixa salarial de três a seis salários mínimos. O financiamento é 

por um período de quinze anos, o que limita a idade máxima para aquisição do imóvel em sessenta e 

cinco anos. As parcelas são limitadas a 0,7% do valor final da unidade. O sistema de “arrendamento” 

é através de concessão onerosa com opção de compra ao término do período, ou seja, o morador só 

será proprietário do imóvel após quinze anos pagando mensalidade, caso o morador pare de pagar 

antes desse prazo, ele não terá direito a ser proprietário do imóvel. 

3.3.2 Programa de Atuação em Cortiços (PAC) 

Este programa do Governo do Estado, segundo a própria CDHU, tem o objetivo de oferecer soluções 

habitacionais para a população que mora em cortiços nas áreas centrais das grandes cidades 

paulistas, tornando possível a eliminação paulatina dos cortiços de origem e o atendimento à 

população moradora e trabalhadora do centro. Este programa pretende ofertar alternativas dignas de 

habitação, embasadas numa política sustentável de financiamento subsidiado, capaz de manter a 

população no local onde mora, ou em regiões próximas, com infra-estrutura de serviços urbanos. 

O foco do PAC não é recuperar prédios antigos, e sim efetuar o mecanismo de cartas de crédito 

associativas para fazer parcerias com as associações, ou seja, realizar a aquisição de imóveis, 
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através de desapropriação “amigável”, para posterior construção de novos edifícios. O PAC foi 

instituído em 1998 por um decreto estadual e efetivamente implantado, em junho de 2002, com a 

assinatura do Contrato de Empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).  

Na primeira fase do programa em São Paulo, a ser finalizada em 2006, a ação tem como alvo nove 

setores de intervenção: Pari, Brás, Belém, Mooca, Cambuci, Liberdade, Bela Vista, Santa Cecília e 

Barra Funda. As negociações e solicitações de recursos para apoio às intervenções de moradia 

popular iniciaram anteriormente à idealização do PAC junto ao BID, pelo governo do estado de São 

Paulo. Na assinatura do contrato foi concedido um recurso de US$70 milhões, referente à primeira 

fase de implantação do programa, sendo US$34 milhões de recursos oferecidos pelo BID e US$36 

milhões de recursos pela CDHU, que serão destinados ao atendimento inicial de 5 mil famílias. O 

programa prevê que a avaliação dos resultados seja contínua, atribuindo ajustes e aperfeiçoamento 

ao longo desta fase. A segunda fase, a ser executada após 2006, deverá oferecer mais 11 mil 

moradias para famílias de baixa renda. A CDHU já entregou as primeiras operações: Pari A, com 160 

unidades (entregue em 2002) e Santa Cecília A, com 28 unidades (entregue em 2003). E está 

executando novos edifícios dentro dos setores de intervenção. As figuras a seguir exemplificam o 

processo de intervenção. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 11: Etapas do processo de intervenção do PAC no empreendimento Pari A: (a)-imóvel encortiçado; 
(b)-demolição; (c)-construção de um edifício novo; (d)-obra concluída 
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Figura 12: Empreendimento Brás L – construção de edifícios novos inserido no PAC20 

O único empreendimento do PAC que passou por um processo de reabilitação de edifício antigo foi o 

Santa Cecília C, resultando em 70 apartamentos na rua Ana Cintra, 123. Porém esta não é forma 

prioritária de intervenção deste programa. 

Figura 13: Empreendimento Santa Cecília C – reabilitação de edifício antigo inserido no PAC21 

Quanto à forma de comercialização das unidades habitacionais, o programa possuía no ano 2003 um 

subsídio de R$14.000,00 e poderia viabilizar unidades no valor de até R$42.000,00, financiando até 

R$28.000,00 que são amortizáveis em 25 anos.  
                                                                                                          
20 Fonte: CDHU 
21 Fonte: Idem 
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O programa sugere que seja feita uma gestão de proximidade, observando-se o que está ocorrendo 

no local após a entrega do empreendimento. A cessão de uso é através de concessão onerosa, onde 

a população beneficiada mora durante um período de cinco anos no novo empreendimento entregue 

pela CDHU e, terminado esse período, avalia-se o comportamento e a atualização das prestações do 

morador, para então lhe conceder ou não a titularidade definitiva do imóvel. 

Os requisitos para que os interessados tenham acesso ao financiamento da unidade habitacional 

oferecida pelo programa são: estar morando no cortiço objeto de intervenção da CDHU há mais de 

dois anos; comprovar renda mensal entre 1 a 10 salários mínimos; não ser proprietário de imóveis, 

tais como terrenos, casa própria e edificação comercial no Estado de São Paulo e não possuir 

financiamento de imóvel no país. 

3.3.3 Programa Morar no Centro 

Este programa foi promovido pela Secretaria da Habitação e do Desenvolvimento Urbano (SEHAB), 

durante a gestão da prefeita Marta Suplicy (2001/2004), e foi voltado às moradias populares 

existentes no centro de São Paulo, de forma geral, sendo vinculado com a reabilitação dessa região. 

O programa visava melhorar as condições de vida dos moradores na área central e atrair novos 

moradores para a região, atuando em um conjunto de 13 distritos centrais, localizados nas 

Subprefeituras da Sé (distritos da Sé, República, Liberdade, Consolação, Bom Retiro), da Mooca 

(distritos do Belém, Brás, Mooca e Pari) e da Lapa (distrito da Barra Funda). 

Segundo dados disponibilizados pela gestão da época, o centro da cidade apresentava boas 

oportunidades de produção de unidades habitacionais adequadas para faixas de renda média e 

baixa, devido à existência de pequenos terrenos vazios, de edifícios residenciais passíveis de 

reforma, de edifícios comerciais passíveis de reabilitação, de sua infra-estrutura e acessibilidade e 

das oportunidades de trabalho que proporciona. 

A proposta deste programa, segundo a própria Prefeitura, era implementar uma política habitacional 

para os bairros centrais baseada em programas acessíveis a diferentes estratos da população, 

havendo combinação entre construção de novos edifícios e reforma de prédios para uso residencial. 

Além de projetos isolados, o programa previa que houvesse intervenção em bairros, visando melhorar 

as condições dos espaços públicos e equipamentos. Para tanto, a cooperação, com diferentes 

agentes promotores, públicos e privados e com os movimentos sociais, era essencial. 

De acordo com a Prefeitura, os objetivos gerais do Programa Morar no Centro eram: viabilizar a 

moradia na região central para pessoas que trabalham próximo à mesma; evitar o processo de 

expulsão, geralmente ligado às políticas de reabilitação de centros urbanos; priorizar a reforma de 

prédios vazios; combinar soluções habitacionais com iniciativas de geração de renda e buscar a 

diversidade social nos bairros centrais. 



 39           

Capítulo 3 - Constatações sobre a região central da cidade de São Paulo  

                                                                                                           

Diretrizes para o Estudo de Viabilidade da Reabilitação de Edifícios Antigos na Região Central de SP visando a produção de HIS 
 

O programa incluía várias modalidades de atendimento: Locação Social, Moradia Transitória, 

Programa de Arrendamento Residencial – PAR (CEF), Carta de Crédito Municipal e Mecanismos de 

Incentivo ao Uso Residencial na Área Central (reforma de unidades ou de partes comuns do edifício). 

Cada uma destas modalidades tinha um público alvo específico, ou seja, alguns parâmetros de 

seleção dos moradores estipulados como faixa de renda, faixa etária, composição familiar, etc., assim 

como critérios de elegibilidade da demanda e dos imóveis a utilizar. 

A Figura 14 exibe dois empreendimentos realizados pela Prefeitura na região central de São Paulo, 

respectivamente Eiras Garcia no bairro do Cambuci e Vilinha 25 de Janeiro no bairro da Luz. 

Figura 14: Empreendimentos de HIS realizados pela Prefeitura de São Paulo na região central, através da 
construção de edifícios novos22 

 

                                                                                                          
22 Fonte: Integra 
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4 REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS ANTIGOS NO EXTERIOR E EM 
SÃO PAULO 

O capítulo quatro traz o cenário da reabilitação de edifícios no exterior e em São Paulo, relatando a 

importância das ações de intervenção não serem pontuais, mas sim, fazerem parte de planejamento 

urbano e social. Também será apresentada a situação deste segmento na Europa, enfatizando a 

importância deste setor dentro do mercado da construção civil. Para a cidade de São Paulo será 

abordada a diferença entre a reabilitação para a HIS e para edifícios comerciais. 

O processo de degradação pelo qual passa o centro de São Paulo já ocorreu em outras cidades mais 

antigas, ou seja, essa é uma etapa natural dentro da evolução urbana. Tal fato é relatado por 

Barrientos e Qualharini (2003), citando que “a evolução histórica das cidades mundiais apresenta 

certos aspectos semelhantes. Nesse contexto, centros urbanos mais jovens começam a passar pelas 

mesmas dificuldades enfrentadas pelas grandes metrópoles mundiais há alguns anos atrás”. Por isso, 

a análise do que ocorreu e está ocorrendo no exterior serve como uma projeção futura para São 

Paulo. 

O processo urbano não está limitado apenas a degradação física da cidade, mas também a 

conseqüências resultantes dessa dinâmica, o que é caso do conflito social descrito no capítulo 

anterior, conflito este, que também existiu em outros países. Arantes (2001) relata este fato, 

afirmando que “os movimentos dos squatters (invasores) pressionaram o governo europeu por 

habitações. Os squatters forçaram varias operações de reabilitação, em particular em áreas centrais, 

à medida que os prédios invadidos não estavam necessariamente adequados à habitação. Na 

Holanda esses movimentos têm particular importância, subsistindo ainda hoje”. 

As experiências no exterior de reabilitação predial, voltadas para a habitação, estão atreladas não 

apenas a intervenção no edifício, mas sim, a uma intervenção mais extensa, que abranja toda uma 

região deteriorada. 

Brandão (2003) cita dois exemplos dessa situação: “Uma requalificação famosa é a Battery Park, 

concebida em meados dos anos 1960 como uma nova área de habitação em Manhattan...A 

reabilitação do porto de Londres, na década de 70, é uma experiência similar criada também com o 

intuito de construir habitações, inclusive preferencialmente subsidiadas, para pessoas de baixa renda, 

numa região central que se achava desativada e degradada...”. Ou seja, a intervenção no imóvel fazia 

parte de um planejamento global de uma área, não sendo apenas uma ação isolada. 

A decisão, em optar pela intervenção, não está amparada exclusivamente em parâmetros técnicos da 

construção civil ou do urbanismo, existe também uma consideração com relação ao benefício social 

que essa intervenção pode trazer. Ou seja, na fase de estudo de viabilidade de uma reabilitação 

predial, o agente viabilizador deve considerar os benefícios sociais advindos da futura intervenção. 
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Arantes (2001) relata essa situação na Europa, nos EUA e cita especificamente um caso da França: 

“...as operações de reabilitação tem sido utilizadas, principalmente nos paises europeus e nos EUA, 

como instrumento de controle social e tentativa de integração social. Em alguns casos a reabilitação é 

utilizada como meio para se atingir um benefício social como fim... na França a política de reabilitação 

passa a ser prioritária por volta de 1976/77. Uma série de leis e programas de incentivo à reabilitação 

é posta em prática. Alguns deles têm como objetivo o controle social em regiões deterioradas ou 

proporcionar uma dinâmica maior à economia em época de crise, através da construção civil...”. 

A situação descrita por Arantes é complementada por Diogo (2004), onde a autora destaca a 

evolução do conceito de reabilitação urbana francesa, a qual começa com a reabilitação do imóvel, 

passando para a recuperação do bairro e engloba a premissa de manter os moradores nos seus 

locais de moradia, evitando assim, a sua expulsão para outros pontos da cidade. 

“No início das ações de reabilitação urbana, a preocupação era restrita apenas ao conforto das 

edificações, ou seja, a reabilitação estava voltada para o enquadramento das moradias sem padrões, 

pré-estabelecidos, para a uma moradia confortável. Essa noção, restrita apenas ao imóvel, se 

modificou e evoluiu para a recuperação dos bairros. A reabilitação do edifício era necessária, porém 

não suficiente. Em 1977, foi lançada a primeira Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH), Operação Programada para Melhoria do Habitat, principal instrumento de reabilitação 

urbana, com sua concepção totalmente diferente. A idéia era responder à necessidade de intervir nos 

bairros antigos mantendo os moradores no local e melhorando as condições de habitabilidade”. 

(DIOGO, 2004) 

No caso da cidade de São Paulo esse fator social também assume relevância como no caso dos 

países europeus, principalmente, por causa do déficit habitacional e do conflito social na área central. 

Dentro dessa política de reabilitação, nos países europeus, os dados da construção civil, que podem 

ser vistos na Tabela 7, revelam que os gastos com a recuperação dos edifícios são superiores aos 

gastos com a construção de novas edificações. Esse é um indício claro de que em cidades mais 

antigas, onde o parque imobiliário já está construído a algumas dezenas de anos, existe uma 

necessidade de recuperação dos edifícios antigos. 

A cidade de São Paulo atingiu essa fase23 apenas no final do século XX, uma vez que a grande 

“explosão” imobiliária ocorreu por vota da década de 1950, conforme já descrito no capítulo 2. Ou 

seja, existe uma evolução natural dentro do setor da construção civil, o qual em determinado 
                                                                                                          

23 A editora PINI, também percebendo o crescimento desse segmento do mercado, lançou no ano de 2006 a Tabela de Custos 

para Manutenção e Reformas (TCMR), que segundo a própria editora, é a primeira referência estruturada de preços para 

manutenção e reformas do mercado, que se estende também para ampliações e reparos. 
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momento tem que se voltar para a recuperação dos edifícios antigos. Esse trabalho vem justamente 

contribuir nesse segmento de recuperação predial, relatando a experiência de três empreendimentos 

voltados a HIS. 

Tabela 7: Distribuição percentual do mercado da construção civil na Europa Ocidental e em quatro países 
do Leste Europeu24 

 

Segmento da Construção Civil Parcela do mercado 

Residencial 
(casas, apartamentos) 24% 

Não residencial 
(escritórios, hotéis, escolas, hospitais, etc...) 18% 

Infra-estrutura 
(estradas, aeroportos, etc...) 21% 

Recuperação de edificações 37% 

 

Ainda segundo a conferência do EUROCONSTRUCT (2005), essa tendência de recuperação dos 

edifícios varia de país para país. Entretanto, ela é mais acentuada nos países economicamente mais 

fortes, como a Alemanha, França, Itália e Reino Unido, o que evidencia a preocupação desses países 

em preservar o seu patrimônio imobiliário. 

A recuperação de edifícios pode ser dividida em três categorias: intervenção pontual, intervenção 

parcial e intervenção completa. A Tabela 8 apresenta a descrição destes tipos de intervenção e a 

distribuição percentual deles dentro do segmento de recuperação de edifícios na Europa. 

Tabela 8: Distribuição percentual do tipo de intervenção25 

Tipo de Intervenção Parcela Dentro do Segmento 
de Recuperação de Edifícios 

Intervenção Pontual 
(recuperação ou substituição de um componente de 
um sistema predial: pilar, trinca, disjuntor, etc...) 

45% 

Intervenção Parcial 
(recuperação ou substituição de um sistema predial: 
estrutura ou vedação ou instalação, etc...) 

35% 

Intervenção Completa 
(recuperação ou substituição de todos os sistemas 
prediais) 

20% 

O relatório da conferência do EUROCONSTRUCT (2005) revela que a intervenção pontual e cerca de 

86% da intervenção parcial são realizadas pelas pequenas e médias empresas, o que lhes confere a 

                                                                                                                                                         
 
 
24 Fonte: (EUROCONSTRUCT, 2005) 
25 Fonte: Idem 
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maior parcela desse segmento da construção civil. As empresas de grande porte atuam em uma 

pequena parcela da intervenção parcial e em 78% da intervenção completa. 

O tipo de intervenção estudada neste trabalho é a intervenção completa, e a realidade desse setor da 

construção civil, dentro do município de São Paulo, também possui o predomínio das empresas 

maiores. No entanto, essas empresas são voltadas a obras com custos globais acima dos 8 milhões 

de reais, só que as obras de reabilitação voltadas a HIS nem sempre atingem essa ordem de 

grandeza, o que acaba abrindo um espaço importante para a atuação das empresas de médio porte. 

A área central de São Paulo possui grandes exemplos de obras de reabilitação predial, inclusive com 

a mudança de tipo de uso, as quais foram executadas por empresas de grande porte. Dentre essas 

obras estão: o prédio da Bolsa de Mercadorias e Futuros (executado pela Schain e Hochtief), a sala 

São Paulo na estação Julio Prestes (executada pela Spenco, Triunfo e Acciona), o Shopping Light 

(executado pela Birmann), e o hotel Holyday Inn (executado pela Matec) 

Esses exemplos, em São Paulo, mostram claramente que a reabilitação predial, voltada para obras 

comerciais de grande porte, está amplamente difundida e possui algumas construtoras que detêm o 

conhecimento específico desse tipo de intervenção. No entanto, quando o foco de atuação passa a 

ser o mercado de HIS, não existe interesse dessas construtoras em atuar nesse segmento. 

Nas obras de reabilitação voltadas a HIS realizadas até 2005, o valor de cada contrato não 

ultrapassou os 3 milhões de reais26. Este valor é interessante para construtoras de porte médio, o que 

é uma situação semelhante à ocorrida na Europa. Ou seja, a intervenção predial completa para HIS é 

um nicho de mercado que deve ser explorado pelas construtoras habitacionais de médio porte, 

permitindo assim, que elas se especializem neste tipo de intervenção. No entanto, para que haja uma 

evolução tecnológica e uma troca de experiências entre os agentes é necessária uma estabilidade e 

continuidade neste segmento da construção civil. 

Este setor tem se mostrado muito tímido e inconstante desde 2000 (quando os primeiros 

empreendimentos começaram a ser discutidos) até 2005, apenas cinco obras em São Paulo haviam 

sido concluídas e as construtoras que executaram as obras não se mostram atraídas por este 

segmento. 

Para que haja um crescimento no interesse das construtoras é necessário aumentar a quantidade de 

empreendimentos a ser realizado. Esse aumento permitirá também o desenvolvimento tecnológico do 

setor, inclusive com a introdução de tecnologia utilizada no exterior, porém, com um segmento 

inconstante, a busca de tecnologia externa se mostra inviável economicamente. 

                                                                                                          
26 Dados obtidos junto a CEF 
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A limitação financeira é outro fator que difere significativamente a intervenção em HIS da intervenção 

comercial. A limitação de verba imposta pelos programas habitacionais faz com que a realidade deste 

tipo de empreendimento seja completamente diferente da realidade de obras comerciais, o que não 

permite que a mesma tecnologia utilizada nas obras comerciais sejam adotadas em obras de HIS. 

Esse é mais um fator para que o segmento de HIS tenha o seu desenvolvimento tecnológico e 

encontre as técnicas adequadas a sua realidade. 

Com isso pode-se concluir que o sucesso e a disseminação deste tipo de intervenção só será 

possível caso haja um planejamento urbanístico, o qual almeje e tenha instrumentos para facilitar a 

implantação da HIS em área central. Embora exista, na área central, uma quantidade significativa de 

obras de reabilitação predial voltada ao setor comercial, tais experiências não se enquadram 

totalmente na realidade da HIS. Apenas com o crescimento da quantidade de empreendimentos 

viabilizados e a consolidação deste segmento, é que será possível a especialização das construtoras, 

e também o desenvolvimento tecnológico específico para este tipo de intervenção, inclusive com 

busca de tecnologia no exterior. 
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5 ESTUDOS DE CASOS: ANÁLISE DO PROCESSO DE 
INTERVENÇÃO PARA REABILITAÇÂO DE EDIFÍCIOS ANTIGOS 
VISANDO A PRODUÇÃO DE HIS NA REGIÃO CENTRAL DE SÃO 
PAULO 

5.1 Descrição dos empreendimentos estudados 

Este item descreve fisicamente os três empreendimentos objetos dos estudos de casos, 

apresentando: a sua função original de quando foi construído; as alterações arquitetônicas para 

adequar à nova função residencial; e a ficha técnica com os números envolvidos, tais como: área 

construída, quantidade de unidades habitacionais, valor de empreendimento (aquisição do edifício, 

custo da reforma, etc.). O objetivo é situar o leitor com relação à ordem de grandeza das dificuldades 

técnicas e do valor financeiro envolvidos em cada uma das operações.  

Para definição das tipologias adotadas nos empreendimentos será utilizado o conceito da CEF 

(2004), o qual define as duas tipologias utilizadas como sendo: 

 Quitinete: é a tipologia residencial constante de cômodo único com pia de cozinha, e 
banheiro, tendo isolamento apenas entre a sala e o banheiro. 

 Sala/quarto: é a unidade residencial constante de cômodo único para sala e quarto, cômodo 
com dimensão mínima de 14m² mais cozinha e área de serviço e banheiro, com isolamento 
entre cômodos por paredes e ventilação e iluminação permanente em cada cômodo, exceto 
banheiros que poderão contar com ventilação mecânica. 

5.1.1 Edifício Olga Bernário Prestes 

O primeiro estudo de caso refere-se à intervenção ocorrida em um edifício comercial denominado 

Olga Bernário Prestes, situado à avenida Celso Garcia n° 787, resultando um edifício residencial com 

84 unidades habitacionais, dentro das exigências do PAR. 

O edifício foi construído na década de 1950 para desempenhar a função de uma fábrica. Na década 

seguinte o imóvel foi adquirido pelo Banespa e passou a exercer o papel de agência e escritórios do 

banco, até a década de 1990. Em 2001, enquanto o edifício estava ocupado irregularmente (invadido) 

pelos integrantes do movimento de moradia denominado Unificação das Lutas de Cortiço (ULC), foi 

desenvolvido um projeto transformando-o em oferta de moradia popular para os próprios integrantes 

do movimento. 

A Figura 15 mostra a fachada do imóvel após a intervenção, inclusive com os moradores já utilizando 

os apartamentos. 
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Figura 15: Vista da fachada do empreendimento Olga Bernário Prestes27 

O agente promotor atuou como interlocutor entre o proprietário (Banespa), CEF, construtora e ULC, 

resultando na viabilidade e reforma do empreendimento. Nesta negociação foi possível encaixar o 

interesse de todos os agentes. 

Originalmente o imóvel era composto por cinco pavimentos, sendo térreo mais quatro, porém o pé-

direito do térreo era duplo. Para permitir a viabilidade econômica, foi necessário criar um mezanino 

intermediário sobre a área da agência. Esse mezanino permitiu incluir mais nove unidades, 

aumentando assim, o valor final da operação. Graças a esse acréscimo de cerca de R$190.000,00 foi 

possível atingir o valor venal do imóvel e tornar a obra atraente para a construtora. 

O valor total da operação foi de R$1.798.680,26 (base Abr/2001) para implementar 84 apartamentos, 

o que resulta em um valor médio de R$21.412,86 por apartamento. A área total construída é 3.545m², 

e o empreendimento possui vinte e oito tipologias diferentes, prevalecendo as unidades quitinetes. A 

menor unidade é uma quitinete com 24m² de área útil, e o maior apartamento possui um quarto, sala, 

cozinha e banheiro totalizando 29m² de área útil. Cada pavimento possui cerca de 18 unidades 

habitacionais e uma área de lavanderia comum. No térreo ficou implantado o salão comunitário e na 

cobertura uma área de lazer com churrasqueira. Não existe play-ground ou mesmo quadra de 

esportes. O único elevador do imóvel atende ao térreo, primeiro, segundo, terceiro e quarto 

pavimentos. Não existe parada na cobertura. 

                                                                                                          
27 Fonte: Foto tirada pelo autor 
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5.1.2 Edifício Labor  

O edifício situado no bairro da Luz na rua Brigadeiro Tobias, 87 foi construído na década de 1940, 

desde então vinha desempenhando a função de imóvel comercial. No final dos anos 90, quando 

ainda pertencia à Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (REFER) e estava vago, foi 

ocupado por integrantes do Movimento dos Sem Teto do Centro (MSTC). 

Originalmente o edifício possuía dez pavimentos, sendo um subsolo, térreo e mais oito pavimentos 

tipo. Após a reforma o imóvel foi acrescido de mais dois pavimentos. 

A viabilização deste projeto contou com inúmeras dificuldades principalmente no âmbito técnico-

econômico.  

Economicamente, a quantidade de unidades habitacionais que era possível encaixar no pavimento 

tipo não atingia o valor para aquisição do imóvel. Por isso foi necessário o acréscimo de um andar 

superior e a construção de um mezanino entre o térreo e o primeiro pavimento. Esses novos andares 

permitiram realizar um maior número de unidades habitacionais no empreendimento, ou seja, 

aumentar o valor financeiro da operação. O valor final da operação foi de R$2.216.256,00 (base 

Abr/2002) para implementar 84 moradias. 

O edifício, inicialmente concebido como escritório, não foi projetado estruturalmente para a nova 

sobrecarga a qual seria submetido (novas alvenarias de vedação e o acréscimo de dois pavimentos). 

Após um laudo estrutural, foi dimensionado um reforço tanto na estrutura como nas fundações, já 

considerando os novos esforços. 

Cada um dos nove pavimentos tipo conta com oito apartamentos, tendo também duas pequenas 

lavanderias comunitárias sendo servido por dois elevadores já existentes. O mezanino foi ampliado e 

recebeu seis unidades e também duas pequenas lavanderias como nos demais. 

No pavimento térreo e no antigo casarão aos fundos do prédio, foi prevista uma grande área 

comunitária servida de banheiros e uma grande cozinha. A área de lazer externa ficou no terreno 

adjacente. 

As unidades têm em média 31m² de área útil, predominando a tipologia quitinete com uma área 

conjugada que desempenha a função de sala/dormitório/cozinha, tendo um banheiro isolado dentro 

do apartamento. 

Dessa forma, o edifício, que na década de 40 era um escritório, entra no ano de 2004 abrigando 84 

famílias carentes em uma área privilegiada da cidade, ocupando um imóvel que por muitos anos 

denegriu o centro antigo da capital paulistana.  

Na Figura 16 pode ser vista a fachada do imóvel antes e depois da intervenção. 
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Figura 16: Vista da fachada do empreendimento Labor, antes e após a intervenção28 

5.1.3 Edifício Joaquim Carlos 

Este edifício localiza-se na rua Joaquim Carlos, 76, no bairro do Belém região central da capital do 

estado. Na Figura 17 pode ser vista a fachada frontal do edifício. 

 
Figura 17: Vista da fachada do empreendimento Joaquim Carlos29 

                                                                                                          
28 Fonte: Integra 
29 Fonte: Idem 
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O imóvel encontra-se dentro de um zoneamento industrial, conforme mostra a Figura 18. Essa região 

apresenta uma taxa de ocupação baixíssima, quando comparada a outras áreas da cidade. Isso é 

causado principalmente pela evasão das indústrias, embora haja uma rede de infra-estrutura urbana 

completa com: hospitais, escolas, metrô, ônibus, etc., apresentando carência apenas em 

equipamentos de lazer como parques ou mesmo praças. 

Figura 18: Vista aérea da localização do empreendimento Joaquim Carlos e Olga Bernário 

O edifício foi construído na década de 1960 com o objetivo de ser exclusivamente para locação 

residencial. Desde então, o imóvel pertenceu a um único proprietário. 

Originalmente ele comportava dois elevadores e 120 unidades habitacionais do tipo sala/quarto, 

predominando apartamentos com uma área útil inferior a 37m². O imóvel é composto por duas lojas 

no térreo, um mezanino que desempenha a função de escritório, oito pavimentos com a função 

residencial e mais o nono e último pavimento que abriga um depósito e salas de máquinas. 

As lojas foram desmembradas e continuaram pertencentes ao antigo proprietário do imóvel. A CEF é 

proprietária do mezanino e dos demais nove pavimentos do edifício. 
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A reforma teve início em 2004 com término previsto para 2006, transformando o edifício em uma HIS 

composta por 93 unidades habitacionais de tipologia mista. Resultando 50 apartamentos do tipo 

sala/quarto e 43 apartamentos do tipo um quarto e sala. A área útil média das unidades é de 42 m². 

Os pavimentos tipo (primeiro ao sexto andar) possuem 12 unidades habitacionais, o sétimo andar 

possui 11 unidades, e finalmente, o oitavo andar possui 10 apartamentos. No mezanino ficou 

implantado o salão comunitário. Não existe play-ground ou mesmo quadra de esportes. O imóvel será 

atendido por dois elevadores com paradas em todos os pavimentos. 

Neste empreendimento não foi necessário acrescer o número de unidades, porém, foi necessário o 

desmembramento das lojas do pavimento térreo. Com esse desmembramento o proprietário inicial 

permaneceu com a propriedade das lojas e conseqüentemente com a rentabilidade do aluguel que 

elas lhe proporcionam. Dessa forma, foi possível reduzir o valor venal do restante do imóvel para que 

o mesmo se encaixasse dentro do limite máximo do programa. 

O valor total da operação foi de R$3.232.395,65 (base Abr/2004) para implementar 93 apartamentos, 

o que resulta em um valor médio de R$34.756,94 por apartamento. A área total construída é 5.656m², 

e o empreendimento possui vinte e uma tipologias diferentes, prevalecendo as unidades sala/quarto. 

A menor unidade é uma sala/quarto com 37m² de área útil, e o maior apartamento possui um quarto, 

sala, cozinha e banheiro totalizando 46m² de área útil.  

5.1.4 Análise Crítica 

A Tabela 9 apresenta os dados comparativos entre os três empreendimentos. 
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Tabela 9 : Dados comparativos dos empreendimentos 
Item Olga Bernário Labor Joaquim Carlos 

Década da construção 
original 1950 1940 1960 

Uso inicial Indústria / Comercial Comercial Locação Residencial

Assinatura do contrato Abr/2001 Abr/2002 Abr/2004 

Término da obra Nov/2002 Jan/2005 Em execução 
antes da 
intervenção 3.194 4.091 5.656 

Área 
Construída após a 

intervenção 3.545 4.523 5.656 

N° de unidades 84 84 93 

N° de tipologias 28 8 21 

Tipologia predominante quitinete quitinete sala/quarto 

Área útil mínima 24,65 27,64 37,48 

Área útil máxima 29,38 32,38 46,60 

Área útil média 26,86 31,68 42,37 

Área útil total 2.256 2.661 3.941 

Coeficiente útil/total 64% 59% 70% 
Custo total da operação 
na data base do contrato  R$        1.798.680,26  R$               2.216.256,00   R$      3.232.395,65 

Custo destinado à obra na 
data base do contrato  R$        1.176.626,83  R$               1.600.224,78   R$      1.374.654,77 

Custo médio por unidade 
na data base do contrato  R$             21.412,86  R$                    26.384,00   R$          34.756,94 

Custo total da operação 
na data base Jun/0530 R$       2.865.243,69 R$              3.311.463,23 R$    3.675.007,59 

Custo destinado à obra na 
data base Jun/05 R$       1.874.331,24 R$              2.391.007,86 R$   1.562.886,25 

Custo médio por unidade 
na data base Jun/05 R$            34.110,04 R$                 39.422,18 R$        39.516,21 

Valor máximo do PAR por 
unidade na data base do 
contrato 

 R$             22.000,00  R$                    28.000,00   R$          35.000,00 

Intervenção estrutural Acréscimo de um 
mezanino 

Acréscimo de um mezanino 
e mais um pavimento. 
Necessidade de reforço 
estrutural na fundação e 
pilares inferiores 

Não houve 

Movimento envolvido ULC - edifício ocupado MSTC - edifício ocupado Não houve 

N° de elevadores 1 2 2 

                                                                                                          
30 Os custos foram convertidos com base nos índices da Tabela 35 e Tabela 36 
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Todos os edifícios são antigos de forma que desempenharam a sua função original por mais de 40 

anos. Com as novas exigências do mercado imobiliário, as respectivas arquiteturas e localização, 

tornaram os edifícios obsoletos, resultando em um longo período de vacância (superior a 5 anos) até 

sofrerem a intervenção habitacional. 

Alguns dos motivos comuns que permitiram a viabilização dos empreendimentos foi o fato do edifício 

pertencer a um único proprietário e a pressão social exercida pelos movimentos de moradia na 

região, inclusive com a invasão de alguns imóveis. 

O fato de pertencer a único proprietário facilita a negociação, como também o atendimento às 

exigências jurídicas. E a pressão social, principalmente quando ocorre a ocupação irregular, acaba 

resultando numa desvalorização ainda maior do imóvel e na deterioração do espaço urbano. 

Esse tipo de programa voltado à baixa renda possui um limite financeiro para a produção das 

unidades habitacionais. Geralmente esses valores são reduzidos, e as verbas destinadas à aquisição 

do prédio e à execução da obra podem não ser suficientes para viabilizar o empreendimento. No 

sentido de contemplar as expectativas financeiras de todos os envolvidos, é necessário buscar 

mecanismos para otimizar o valor da operação. As alternativas encontradas nos empreendimentos 

foram de aumentar a quantidade de unidades por empreendimento, ou então reduzir o valor venal do 

imóvel, desmembrando a parte mais valiosa que são as lojas do térreo. 

Nos três empreendimentos, a simples reforma não seria suficiente para atingir o valor de aquisição 

dos imóveis. De alguma forma, em todos eles, houve uma intervenção para que se fosse atingido o 

valor pretendido pelos antigos proprietários.  

No Olga Bernário e no Labor foram criados pavimentos novos para aumentar a quantidade de 

unidades. Como o programa está limitado a um valor por unidade, quando se aumenta a quantidade 

de unidades, conseqüentemente aumenta-se também o valor da operação e a verba destinada à 

compra do prédio. 

No Joaquim Carlos, as lojas do térreo foram desmembradas, de forma que o valor para aquisição da 

parte residencial diminuiu, encaixando-se assim, dentro dos limites do programa. 

Dessa forma, pode-se concluir que não basta apenas implantar unidades dentro do esqueleto antigo. 

É necessário que se faça uma análise visando aumentar o resultado econômico total da operação. 

Basicamente existem duas formas para isso: aumentando a quantidade de unidades do 

empreendimento, ou desmembrando o imóvel, de forma que o proprietário fique com a parte que 

possui valor para locação, que normalmente é o térreo voltado ao comércio. 

Outra dificuldade encontrada neste tipo de empreendimento está relacionada ao resultado financeiro 

para a construtora. Obras com valor muito baixo não são atraentes para as construtoras, ou seja, 
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quanto maior o valor destinado à reforma, maior será a quantidade de empresas interessadas na 

intervenção. Por isso, empreendimentos com menos de 80 unidades entram em um campo de pouco 

interesse às construtoras, o que significa um valor de obra inferior a R$1.300.000,00. 

Com relação à tipologia das unidades, pode-se notar uma semelhança entre os empreendimentos. A 

dificuldade para encaixar apartamentos dentro do “esqueleto” obriga os arquitetos a criarem inúmeras 

tipologias. Muitas vezes o lay-out é parecido, porém, as dimensões não coincidem. Isso é fácil de ser 

notado em todos os empreendimentos, onde além das tipologias serem diferentes dentro do 

pavimento tipo, elas não se repetem ao longo dos andares. 

As unidades quitinetes e sala/quarto são predominantes. Isso é um reflexo da demanda local e da 

necessidade de encaixar uma quantidade maior de unidades dentro dos empreendimentos. Já que a 

verba total da operação é baseada no número de moradias, ou seja, quanto mais unidades 

habitacionais, maior é o recurso para a obra e aquisição do imóvel. Maleronka (2005) também relata 

essa particularidade em seu trabalho afirmando que houve a necessidade de uma subdivisão 

excessiva dos edifícios em unidades habitacionais muito pequenas. 

O Olga Bernário, que foi o terceiro projeto a ser aprovado pela CEF dentro do PAR, apresenta 

unidades com área útil de 26m². Com a entrada dos moradores e o início do uso do imóvel, como 

também, baseado no resultado dos dois empreendimentos aprovados anteriormente (Riskalla Jorge e 

Fernão Salles), esse número se mostrou pequeno, como também, a tipologia foi considerada 

inadequada, por isso, os empreendimentos seguintes passaram a ter exigência de área superior a 

30m² e ficou vetada a quitinete. O Labor foi o último empreendimento a ser aprovado com essas 

características. 

Ainda abordando a questão arquitetônica, pode-se notar que o índice que representa o total da área 

comum em relação à área construída é elevado, cerca de 30% no Joaquim Carlos, e números mais 

elevados no Olga Bernário e Labor, respectivamente 36% e 41%. Isso é reflexo de alguns fatores 

como: a elevada quantidade de unidades por pavimento, apartamentos pequenos e a dificuldade de 

adequar moradias em um “esqueleto” comercial. Normalmente em uma obra nova de HIS, esse valor 

gira em torno de 20%. 

Como causa desse fator, pode-se ressaltar o fato de haver muitas unidades em um mesmo 

pavimento, o que significa a necessidade de longos corredores, resultando em uma área comum 

extensa nos andares. E também pela dificuldade de encaixar apartamentos e áreas de circulação, 

dentro de um edifício que não foi concebido para essa finalidade. Esse ajuste não consegue trazer 

índices tão otimizados como no caso de edifícios idealizados como imóvel residencial. Deve-se 

enfatizar ainda, que os dois edifícios que anteriormente eram comerciais possuem índices piores do 

que o Joaquim Carlos, como também os apartamentos desses edifícios são menores. Outro fator que 
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deve ser considerado é que o Olga Bernário e o Labor possuem área de serviço comunitária nos 

corredores, enquanto no Joaquim Carlos a área de serviço é privativa. 

Os próximos sub-capítulos detalham os números envolvidos nas intervenções, assim como as 

dificuldades e soluções adotadas. 

5.2 Legislação Municipal 

Neste item é abordada a legislação municipal para este tipo de intervenção. No município de São 

Paulo, devido à situação descrita no capítulo 3, o Poder Público vem tentando criar facilidades para a 

viabilização de empreendimentos de HIS. 

 O Plano Diretor Estratégico, elaborado na gestão municipal da Marta Suplicy (2001/2004), é o 

principal regulador para a implantação de HIS. No entanto, existe também a Operação Urbana 

Centro, a qual também tem o objetivo de criar incentivos para a implantação de unidades 

habitacionais na região central. 

O Decreto n° 44.667, de 26 de abril de 2004, regulamenta as disposições da Lei n° 13.430, de 13 de 

setembro de 2002, que institui o Plano Diretor Estratégico (PDE), relativas às Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS) e aos respectivos Planos de Urbanização, e dispõe sobre normas especificas 

para a produção de Empreendimentos de Habitação de Interesse social (EHIS), Habitação de 

Interesse Social (HIS) e Habitação do Mercado Popular (HMP). 

Segundo o Decreto n° 44.667, em seu artigo primeiro no parágrafo primeiro, ZEIS são definidas 

como: “porções do território do Município delimitadas por lei e destinadas, prioritariamente, à 

recuperação urbanística, à regularização fundiária e à produção de HIS e HMP, incluindo a 

recuperação de imóveis degradados, a provisão de equipamentos sociais e culturais, serviços e 

comércio de caráter local, abrangendo: favela; cortiço; habitações coletivas precárias; conjunto 

habitacional irregular ocupado por moradores de baixa renda; edificação deteriorada; edificação não 

utilizada ou subutilizada31; lotes ou glebas não edificados; parcelamento e loteamento irregulares 

ocupados por moradores de baixa renda; solo urbano subutilizado”. 

Nos perímetros definidos como ZEIS existe uma regulamentação diferenciada para construção de 

edificações. O objetivo é que nesses imóveis uma parcela do novo empreendimento seja 

obrigatoriamente destinada a HIS. Isso faz com que os imóveis abrangidos pelas ZEIS fiquem 

                                                                                                          
31 Edificação não utilizada ou subutilizada, segundo o Decreto 44.667, é definida como sendo uma construção em terreno com 
área superior a 500m², que tenha, no mínimo, oitenta por cento de sua área construída desocupada há mais de 5 anos, 
localizada nos Distritos da Sé, República, Bom Retiro, Consolação, Brás, Liberdade, Cambuci, Pari, Santa Cecília, e Bela Vista, 
excetuados os casos em que decisões judiciais relativas ao imóvel impeçam a ocupação. Para fins de comprovação de que a 
edificação encontra-se ocupada e utilizada, deverão ser apresentadas as contas pagas para as concessionárias de serviços e 
o contrato de locação de pelo menos 80% das unidades do condomínio ou 80% da área construída total. 
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limitados para outro uso que não seja HIS, ou seja, essas áreas são “estoques” para a moradia da 

população de baixa renda. Esse mecanismo, de obrigar a destinação de parte do imóvel para a HIS, 

reduz a influência da especulação imobiliária, já que o produto final será um empreendimento de valor 

global limitado. 

As ZEIS são classificadas em quatro tipos, porém, a ZEIS 3 é aquela que se enquadra no objetivo 

deste trabalho e ocorre predominantemente na área central, quando comparada as outras três. 

Segundo o decreto n° 44.667, a ZEIS 3 é definida como sendo: “área com predominância de terrenos 

ou edificações subutilizadas, situada em área dotada de infra-estrutura, serviços urbanos e oferta de 

empregos, ou que esteja recebendo investimentos dessa natureza, em que haja interesse público na 

população moradora, incluindo equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviços e 

comércio de caráter local”. 

Nestas áreas (ZEIS 3) a legislação define que a aprovação de nova edificação ou de reforma, com ou 

sem aumento de área, com ou sem mudança de uso, deverá ter destinado no mínimo 50% do total da 

área construída computável para HIS e o restante para outros usos.  

Na Figura 19 podem ser vistas algumas ZEIS 3 definidas pelo PDE na área da Subprefeitura da 

Mooca. 

 

Figura 19: Áreas de ZEIS na Subprefeitura da Mooca (as áreas quadriculadas são as ZEIS)32 

                                                                                                          
32 Fonte: SEHAB 
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A legislação também permite ao proprietário que doar, ao Município, um imóvel localizado em ZEIS 

para fins de promoção de HIS, a possibilidade de transferir, para outro local, o potencial construtivo 

correspondente ao valor do imóvel doado. O cálculo de transferência do potencial construtivo é 

realizado através da aplicação de uma equação específica.  

Esse conceito também é aplicado para o proprietário de edificação subutilizada, que a reformar e a 

destinar à HIS, desde que seja em programas ou projetos de recuperação urbana conveniados com a 

SEHAB. 

Para os casos de aprovação de projeto em que a interpretação for subjetiva, existe a Comissão de 

Avaliação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social (CAEHIS)33. 

Segundo o decreto n° 44.667, em seu artigo 98: “fica mantida a CAEHIS, criada pelo Decreto n° 

31.601, de 26 de maio de 1992, vinculada à SEHAB, com atribuições de órgão normativo, consultivo 

e decisório sobre a legislação de ZEIS, EZEIS, EHIS, HIS, HMP, cabendo-lhe, entre outras coisas, 

apreciar e decidir, nos casos omissos, sobre o enquadramento de projetos na legislação de que trata 

este artigo; emitir pareceres sobre a sua aplicação e fixar critérios urbanísticos e técnicos específicos, 

para fins de aprovação de projetos em ZEIS, de EZEIS, EHIS, HIS e HMP, em especial para os casos 

que se enquadrem nas exceções previstas neste decreto”. 

Na prática a CAEHIS tem a função de aprovar projetos, permitindo concessões dentro da legislação, 

sempre com o objetivo de viabilizar novas HIS. O próprio decreto n° 44.667 cita que poderão ser 

aceitas, a critério da CAHEIS, soluções que não atendam integralmente às disposições previstas no 

Código de Edificações (COE) e na Legislação de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) 

relativas a dimensões, afastamento e recuos, desde que não sejam agravadas as condições de 

salubridade e habitabilidade, e a edificação seja adaptada às condições de segurança das 

edificações estabelecidas pela Prefeitura e pelo Corpo de Bombeiros. Poderá também ocorrer a 

majoração do número de unidades habitacionais e caberá a CAEHIS a deliberação sobre soluções 

propostas no projeto que não atendam integralmente à legislação aplicável. 

Os três empreendimentos que são estudos de caso, nesse trabalho, só foram aprovados na 

Prefeitura graças a concessões legitimadas pela CAEHIS. Caso não houvesse essa comissão e fosse 

necessário atender a todas as exigências do COE e da LPUOS, os empreendimentos não seriam 

viabilizados. Ou seja, o arquiteto, ao conceber o novo empreendimento, não deve ficar limitado às 

exigências formais da legislação, no entanto, devem ser sempre atendidas as condições de 

salubridade, habitabilidade e segurança. 

                                                                                                          
33 O decreto n° 44.667 define que a CAEHIS é composta por dois representantes do Gabinete da SEHAB; dois representantes 
do Departamento de Aprovação das Edificações –  APROV da SEHAB, sendo, um deles, o diretor; dois representantes do 
Departamento de Parcelamento do Solo e Interveções Urabanas – PARSOLO, da SEHAB, sendo, um deles, o diretor; dois 
representantes da Superintendência de Habitação Popular – HABI, da SEHAB. 
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Outro instrumento jurídico que interfere diretamente na área central é a Operação Urbana Centro. 

A Operação Urbana é um instrumento legal que visa promover melhorias urbanas numa determinada 

região da cidade através da parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada. A Operação Urbana 

Centro tem o objetivo de criar condições que reforcem a importância da área central para a metrópole 

de São Paulo, tornando-a atraente para investimentos imobiliários, turísticos e culturais, consolidando 

sua função de centro institucional. 

Mais especificamente dentro desse objetivo, segundo a Empresa Municipal de Urbanização (2000), 

podem ser citados: incentivo ao aproveitamento adequado dos imóveis, considerando a infra-

estrutura instalada; melhoria das condições urbanas e da qualidade de vida da área central da 

cidade, especialmente dos moradores de habitações subnormais; diversificação de usos na área 

central da cidade, incentivando o uso habitacional e atividades culturais e de lazer. 

O perímetro dessa operação abrange uma área de aproximadamente 663ha, englobando os 

chamados “centro velho”, “centro novo” e partes dos bairros do Glicério, Brás, Bexiga, Vila Buarque e 

Santa Efigênia.  

Na prática a Operação Urbana Centro não trouxe colaborações significativas para a viabilização de 

HIS através da reforma, embora na teoria esse seja um dos seus objetivos. Maleronka (2005) relata 

essa situação, afirmando que nem os incentivos oferecidos pela Operação Urbana Centro, em 

vigência desde 1997, foram capazes de dinamizar a atuação do mercado formal na região, mesmo 

aquele que não esteja ligado a HIS.  

A legislação também possui o mecanismo de IPTU progressivo para imóveis subutilizados e a 

possibilidade de desapropriação, inclusive para imóveis com elevada dívida de IPTU. No entanto, na 

prática, a tramitação desses processos é muito lenta, chegando a demorar anos, o que acaba 

tornando ineficazes esses instrumentos criados pela Prefeitura. 

Com isso pode-se concluir que o grande facilitador legal para a viabilização de HIS é o PDE, 

regulamentado através do Decreto 44.667, que dentre outros incentivos, define as ZEIS e permite 

que a CAEHIS aprove projetos de HIS com algumas concessões sobre o COE e da LPUOS. Essa 

particularidade deve ser explorada pelo empreendedor e pelo arquiteto, ampliando assim, o leque de 

alternativas para os novos empreendimentos de HIS. 

5.3 Documentação Jurídica 

O processo de viabilização de um empreendimento de HIS, através da reabilitação de um edifício 

antigo, encontra obstáculos no âmbito econômico, técnico e jurídico. È muito comum no ambiente da 

construção civil, formado principalmente por engenheiros e arquitetos, a abordagem apenas dos 

desafios técnicos e econômicos, sendo colocada em segundo plano a avaliação jurídica do imóvel. 
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Antes do início de uma análise técnica mais extensa, deve ser avaliada a condição jurídica do imóvel. 

Os motivos mais freqüentes que impedem o processo de compra estão relacionados a massa falida, 

disputa de herdeiros de espólios, bens indisponíveis e fraudes a terceiros. 

A CEF possui uma lista com todos os documentos que devem ser apresentados para que o imóvel 

possa ser adquirido. Com o objetivo de evitar a perda de trabalho, é prudente que sejam solicitados 

todos os documentos listados nas Tabela 10 e Tabela 11, antes da realização de estudos técnicos 

detalhados.  

No caso do Olga Bernário, que era um imóvel do poder público, a venda só foi possível depois da 

realização de dois leilões desertos. 

Tabela 10: Documentação jurídica de pessoa física necessária para a venda de imóvel 

Do Imóvel 

• Título Aquisitivo Devidamente Registrado no CRI 
• Promessa de Venda e Compra, devidamente Registrada no CRI 
• Certidão Atualizada de Inteiro Teor da Matrícula e Negativa de ônus 
• Certidão Vintenária 
• Certidão Negativa de Tributos – Prefeitura 

Dos Proprietários 

• CPF 
• Carteira de Identidade 
• Certidão de Casamento 
• Certidão dos Distribuidores Cíveis (do foro do local do imóvel e do foro do 

domicílio se for diferente) 
• Certidões de Execuções Fiscais Estadual/Municipal 
• Certidão da Justiça Federal 
• Certidões dos Cartórios de Protesto (do foro do local do imóvel e do foro do 

domicílio se for diferente) 
• Declaração sobre Tributos e Contribuições Federais 
• Se casado, deverá apresentar toda a documentação acima do cônjuge 

 
Tabela 11: Documentação jurídica de pessoa jurídica necessária para a venda de imóvel 

Do Imóvel 

• Título Aquisitivo Devidamente Registrado no CRI 
• Promessa de Venda e Compra, devidamente Registrada no CRI 
• Certidão Atualizada de Inteiro Teor da Matrícula e Negativa de ônus 
• Certidão Vintenária 
• Certidão Negativa de Tributos – Prefeitura 

Dos Proprietários 

• CNPJ 
• Certidão Simplificada da Junta Comercial 
• Contrato Social e Alterações, registrados/Arquivados na Junta Comercial 
• Certidão dos Distribuidores Cíveis 
• Certidão de Execuções Fiscais Estadual/Municipal 
• Certidão da Justiça Federal 
• Certidões Cartório de Protestos 
• Certidões de Falências e Concordatas 
• Certidão quanto à Dívida Ativa da União 
• Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 
• CND / INSS 
• CRS / FGTS 
• Certidão da Fazenda Pública Estadual 
• Certidão da Fazenda Pública Municipal 
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Dos Sócios 

• Carteira de Identidade 
• CIC 
• Certidão de Estado Civil 
• Certidão dos Distribuidores Cíveis 
• Certidões de Execuções Fiscais Estadual/Municipal 
• Certidão da Justiça Federal 
• Certidão Cartório de Protestos 
• Todos os documentos acima do cônjuge 

A análise jurídica não está atrelada exclusivamente aos proprietários do imóvel, há também a 

necessidade de avaliar a situação da construtora que irá executar o empreendimento. Da mesma 

forma que existe um check-list para avaliar a situação do proprietário, existe outro para analisar a 

construtora e seus sócios. 

Na Tabela 12 são expostos os documentos exigidos pela CEF para a assinatura do contrato de 

execução do empreendimento. 

Tabela 12: Documentação jurídica da construtora necessária para a assinatura do contrato do 
empreendimento 

Da Construtora 

• CNPJ 
• Certidão Simplificada da Junta Comercial 
• Certidão de Registro no CREA 
• Contrato Social e Alterações, registrados/Arquivados na Junta Comercial 
• Certidão dos Distribuidores Cíveis 
• Certidão de Execuções Fiscais Estadual/Municipal 
• Certidão da Justiça Federal 
• Certidões Cartório de Protestos 
• Certidões de Falências e Concordatas 
• Certidão quanto à Dívida Ativa da União 
• Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 
• CND / INSS 
• CRS / FGTS 
• Certidão da Fazenda Pública Estadual 
• Certidão da Fazenda Pública Municipal 

Dos Sócios 

• Carteira de Identidade 
• CIC 
• Certidão de Estado Civil 
• Certidão dos Distribuidores Cíveis 
• Certidões de Execuções Fiscais Estadual/Municipal 
• Certidão da Justiça Federal 
• Certidão Cartório de Protestos 
• Todos os documentos acima do cônjuge 

Diante dessas três tabelas fica clara a necessidade do envolvimento de profissionais ligados a área 

de direito, bem como a necessidade de certeza sobre a aprovação jurídica tanto do proprietário como 

da construtora, antes do aprofundamento nos trabalhos técnicos. Caso haja alguma irregularidade em 

alguns desses agentes, todo o trabalho técnico de engenharia e arquitetura pode ser perdido. 
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5.4 Dificuldades Arquitetônicas 

Este item aborda as dificuldades arquitetônicas para adequar imóveis antigos às atuais exigências de 

HIS, passando por questões como: necessidade dos usuários, dimensão das unidades; iluminação; 

ventilação; etc. 

O projeto de arquitetura tem o desafio de reconfigurar os imóveis de acordo com os padrões que são 

estabelecidos pelos órgãos financiadores e pelas necessidades dos usuários. 

Essa readequação passa pelo processo de reforma, a qual pode ocorrer em imóveis tombados pelo 

patrimônio histórico ou não. No entanto, a recuperação de imóveis históricos é mais onerosa do que a 

recuperação de um edifício comum, devido as exigências de preservação relacionadas a importância 

histórica e aos detalhes arquitetônicos. Como já visto em capítulos anteriores, os programas públicos 

voltados à HIS possuem limitações financeiras, os quais destinam uma verba que dificilmente 

contemplaria as exigências do restauro. Ou seja, imóveis tombados não são os mais adequados para 

sofrer o processo de reforma voltada a HIS dentro dos moldes e valores que são praticados pelos 

atuais programas. 

O profissional coordenador deste tipo de projeto tem que possuir uma visão sistêmica de todo o 

processo de intervenção, já que existem influências que não são exclusivamente técnicas. A interface 

social com os futuros moradores, a inserção do novo empreendimento na malha urbana e os 

interesses políticos e econômicos, pressionam as definições de projeto. 

Diante desse contexto, as soluções adotadas devem primar pela simplicidade e atender as exigências 

dos usuários. A opção por alternativas complicadas e o preciosismo arquitetônico podem conduzir o 

empreendimento à inviabilidade. 

O grande beneficiário desse processo é o futuro morador, portanto este agente assume relevância 

sobre interesses locais ou mesmo particularidades arquitetônicas, porém, sempre inserido no 

contexto urbano. Ou seja, as soluções devem atender prioritariamente as necessidades de quem for 

morar no prédio ao invés de se prender a interesses pontuais. 

Isso não significa que o arquiteto não deva ousar e encontrar soluções inovadoras. Ao enfatizar a 

necessidade de aliar a simplicidade ao desempenho, espera-se justamente a criatividade do 

arquiteto. Alguns descrevem esse desafio aos projetistas: 

“O arquiteto estará trabalhando com uma obra já inserida em um contexto. A criação precisa respeitar 

limites impostos, exigindo, em algumas situações, esforço criativo ainda maior” (ARANTES, 2001). 

“O ponto principal da solução está em uma questão dialética: a adequação entre a forma existente e 

a nova função que ele acolherá. Quanto melhor essa adequação, melhor a qualidade da reabilitação, 
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tanto no aspecto puramente arquitetural como no aspecto econômico do projeto. Penso que já que 

devemos trabalhar com edifícios existentes, o papel do arquiteto – enquanto avaliador das 

pontencialidades do edifício existente – deve ser de propor um programa bastante de acordo com a 

morfologia da construção” (ROBERT, 1999 apud ARANTES, 2001) 

Os apartamentos de HIS novos, que vêm sendo implantados pelas companhias habitacionais, 

caracterizam-se por possuir dois quartos, um banheiro, sala, cozinha e área de serviço, com a área 

útil em torno de 40m². Normalmente em edifícios de quatro pavimentos sem elevador e uma 

quantidade reduzida de garagens. 

Quando o empreendimento se aproxima do centro da cidade o valor do terreno sobe e 

conseqüentemente os prédios de quatro pavimentos são substituídos por edifícios mais altos, 

chegando a ter mais de dez pavimentos. Essa é uma característica que poder ser vista nos 

empreendimentos da CDHU em bairros como a Moóca e o Brás; porém, a CEF ainda não viabilizou a 

construção de edifícios populares novos e altos na área central. 

O PAR da CEF tem atuado na área central através da reforma de imóveis obsoletos, os quais 

normalmente estão abandonados pelos atuais proprietários e resultam na ocupação irregular por 

parte da população mais carente. 

Por se tratar da readequação de um edifício já construído, é praticamente impossível repetir a 

tipologia padrão utilizada em construções novas, o que resulta em apartamentos fora dos padrões 

populares comumente aplicados, mas que devem atender plenamente a demanda da população alvo. 

A população carente da região central caracteriza-se por moradores de rua, cortiços e algumas 

favelas, o que define o predomínio de famílias menores, como também pessoas sós. 

Essa faixa da sociedade não necessita de apartamentos com dois dormitórios, ou seja, as exigências 

podem ser atendidas com unidades de um dormitório, ou mesmo quitinetes. 

Nos três estudos de casos as tipologias predominantes foram a quitinete e a sala/quarto, porém, não 

há uma repetição das tipologias entre os empreendimentos. Cada edifício tem a sua tipologia e 

mesmo assim, dentro do próprio edifício, as tipologias não se repetem. 

Dessa forma, os projetistas devem buscar a excelência no atendimento as necessidades dos 

usuários, de maneira que o empreendimento apresente certas propriedades que lhe permitam cumprir 

a sua função adequadamente. 

A avaliação pós ocupação é uma importante ferramenta para avaliar essa situação, ou seja, ela 

permite obter informações a respeito do resultado obtido, motivado por premissas técnicas e sociais. 

Barrientos e Qualirini (2003) destacam a importância dessa análise: “...a avaliação pós-ocupação é 
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uma interface entre a psicologia ambiental e a arte e técnica construtiva. Assim, para que as 

intervenções humanas atendam os objetivos de otimizar as condições sociais comunitárias, é 

necessário coletar, analisar e interpretar sistematicamente as informações obtidas, não só no nível 

técnico, como também no nível social, com base nas expectativas dos usuários”. 

Melhado e Agopyan (1995) também destacam que a qualidade do projeto está relacionada a 

informações advindas do uso, operação e manutenção de produtos já entregues aos usuários, como 

retroalimentação para auxiliar a tomada de decisões. 

A possibilidade de intervir na qualidade final do empreendimento é muito maior na fase de projeto, ou 

seja, premissas equivocadas adotadas na fase inicial do projeto dificilmente são corrigidas no 

decorrer da obra. Abrantes apud Hino (2001) expõe o percentual de origens dos problemas 

patológicos dos edifícios. Os valores podem ser vistos na Tabela 13. 

Tabela 13: Origens das causas patológicas dos edifícios 
Origens dos Problemas Índice (%) 

Projeto 60,0 

Construção 26,4 

Equipamentos 2,1 

Outros 11,5 

Total 100,0 

Nos empreendimentos que são estudos de casos, o projeto teve início a partir de dados e plantas 

fornecidas pelos antigos proprietários, porém, essas informações são reduzidas e muitas vezes 

inconsistentes. Dificilmente os proprietários possuem os projetos de engenharia, normalmente, a 

planta de prefeitura é o único documento ao qual se tem acesso. 

Nos três empreendimentos estudados, as dimensões da planta de prefeitura não coincidiam com as 

dimensões encontradas nos edifícios construídos. Havia cômodos maiores e cômodos menores. Com 

isso, foi necessário realizar um levantamento cadastral para o projeto de intervenção retratar a 

realidade física do imóvel. As variações chegaram à ordem de grandeza de 1m no comprimento do 

Olga Bernário. 

A vistoria de campo é fundamental para o projeto retratar a realidade física do imóvel. Neste tipo de 

intervenção, é impossível que a equipe técnica projete a obra sem realizar vistorias dentro do imóvel. 

Essas vistorias assumem o papel de coleta de dados para subsidiar as intervenções propostas pelos 

projetistas, e devem ser divididas em etapas, de maneira que se tenha, num primeiro momento, uma 

inspeção mais extensa e menos detalhista, até atingir uma inspeção pontual e específica. As vistorias 

serão abordadas especificamente no capítulo 6. 

A partir do levantamento de dados e das vistorias, começa-se a traçar o projeto, e os desafios de 

concepção surgem como pode ser visto nos estudos de caso a seguir. 



63 

Capítulo 5 – Estudos de casos: análise do processo de intervenção para reabilitação de edifícios antigos visando 
a produção de HIS na região central de São Paulo 

Diretrizes para o Estudo de Viabilidade da Reabilitação de Edifícios Antigos na Região Central de SP visando a produção de HIS 
 

5.4.1 Edifício Olga Benário 

Nesse imóvel comercial os únicos pontos de ventilação e iluminação ocorriam nas fachadas da frente 

e do fundo, uma vez que o edifício não possuía recuo lateral, o que era permitido na época de sua 

construção. Com isso era impossível implantar apartamentos no miolo do edifício sem que fosse 

criada uma alternativa para a ventilação dos mesmos. 

A solução arquitetônica encontrada foi a abertura de quatro fossos de ventilação no miolo do imóvel. 

A dimensão de cada fosso foi calculada baseada nos índices de iluminação e ventilação dos 

apartamentos situados no térreo. Isso permitiu tornar o pavimento térreo claro e com circulação de ar 

constante. Porém tal solução arquitetônica esbarraria nos limites estruturais das lajes. 

A verificação estrutural, com simulações dos rasgos e sobrecarga, aprovou a solução adotada sem a 

necessidade de reforço estrutural. O que facilitou essa alternativa foi o fato do edifício possuir lajes 

resistentes, já que a estrutura foi dimensionada para atuar como indústria. Ou seja, estaria submetida 

a esforços muito maiores do que um edifício residencial. 

A criação desses fossos de iluminação e ventilação permitiu que os apartamentos ficassem voltados 

ao interior do edifício. Dessa forma, o acesso às unidades é através de um corredor de circulação 

interno, o qual possui iluminação natural também através dos fossos. 

Pode-se notar na Figura 20 que o fosso central é maior que os fossos laterais, já que os fossos 

laterais atendem somente as unidades adjacentes, enquanto o fosso central é responsável também 

pela área de circulação comum. 

O projeto foi concebido a partir da modulação dos caixilhos das fachadas, o que delimitou a largura 

dos apartamentos voltados a face externa. As unidades voltadas ao interior do edifício estão sempre 

em contato direto com uns dos fossos, o que as permite ter iluminação natural direta. O 

posicionamento dos fossos, do corredor de circulação e da distribuição das unidades internas, foi o 

resultado de inúmeros estudos buscando a melhor harmonia entre os fatores arquitetônicos. 

Na Figura 20 podem ser vistos os fossos coloridos. Os três pintados de laranja foram abertos durante 

a obra, o outro já existia. 
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Figura 20: Planta do pavimento tipo do Olga Bernário com indicação colorida dos fossos de iluminação34 

O projeto teve como diretriz padronizar a dimensão das unidades, mesmo que o lay-out interno fosse 

diferente. Dessa forma o edifício possui dois tipos de apartamento: tipo quitinete e tipo com 1 quarto, 

porém as variações resultam em 28 tipologias, todas com área útil variando de 24m² a 30m². A 

maioria das unidades não possui área de serviço, por isso em cada pavimento foi criada uma 

lavanderia comunitária. As plantas dos apartamentos tipo quitinete e com um quarto podem ser vistas 

a seguir. Embora na planta de prefeitura existam tanques dentro das unidades, no momento de 

execução da obra optou-se por retira-los, com o objetivo de deixar mais área livre dentro do 

apartamento. 

 
Figura 21: Planta do apartamento tipo quitinete do Olga Bernário35 

 

                                                                                                          
34 Fonte: Integra 
35 Fonte: Idem 
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Figura 22: Planta do apartamento tipo com um quarto do Olga Bernário36 

5.4.2 Edifício Labor  

O edifício Labor foi concebido originalmente como edifício comercial, porém a área do andar tipo não 

era tão grande quanto à do Olga Bernário, como também foi possível iluminar de forma natural todos 

os apartamentos, através de aberturas na fachada. Essas particularidades tornaram mais fácil a 

resolução do projeto arquitetônico quando comparado ao Olga Bernário. 

Os caixilhos originais estavam posicionados na fachada frontal, do fundo e as voltadas ao pátio 

interno. Isso facilitou a disposição dos apartamentos dentro do “esqueleto” antigo. Dessa forma, 

novamente a modulação dos ambientes teve que seguir a disposição dos caixilhos, e para permitir a 

iluminação do corredor de circulação e complementar a iluminação do apartamento H, foram abertas 

9 janelas na fachada lateral direita. 

                                                                                                          
36 Fonte: Integra 
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Figura 23: Planta do pavimento tipo do Labor37 

Pode-se notar na Figura 24 que não há paredes de separação entre os ambientes dentro dos 

apartamentos, essa opção permite que a unidade fique mais ampla e melhor iluminada, do que se 

estivesse separada por paredes. Porém, existe o desconforto de misturar o uso dos ambientes. Isso 

praticamente acaba com a privacidade entre os usuários dentro dos apartamentos, o que deve ser 

compensado pelo tipo e tamanho da família que adquiriu o imóvel. 

As unidades não possuem área de serviço privativa, existem dois pontos de lavanderia comum em 

cada pavimento, o que é a mesma solução adotada no Olga Bernário. Novamente, as unidades tipo 

quitinete e com dimensões reduzidas induzem a um público composto por famílias menores, as quais 

podem ter suas necessidades supridas por este tipo de apartamento. 

 
Figura 24: Planta do apartamento tipo do Labor38 

                                                                                                          
37 Fonte: Integra 
38 Fonte: Idem 
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5.4.3 Edifício Joaquim Carlos 

O Joaquim Carlos, por ser originário de um edifício residencial, possibilitou soluções menos 

traumáticas do que os outros dois empreendimentos, além de resultar em unidades residenciais com 

melhor distribuição arquitetônica. 

Originalmente, dos 120 apartamentos, apenas 8 não eram sala/quarto. Como existiam alguns 

apartamentos com área inferior a 30m², e as exigências do PAR não permitiam apartamentos com 

essa dimensão, foi necessário agrupar algumas unidades ou cômodos. 

A intervenção arquitetônica apenas definiu a abertura de algumas passagens e fechamento de 

outras. Remodelando assim, as novas unidades, o que reduziu o número de apartamentos de 120 

para 93.  

A Figura 25 apresenta a planta dos apartamentos tipo B e D. Pode-se notar que esses dois 

apartamentos originalmente correspondiam a três sala/quarto. O projeto transformou os cômodos da 

apartamento do meio em ambientes para os apartamentos vizinhos. Ou seja, a sala foi transformada 

em quarto para o apartamento B e a cozinha permaneceu como cozinha, porém foi anexada ao 

apartamento D. 

 
Figura 25: Planta dos apartamentos tipo B e D do Joaquim Carlos39 

Nos apartamentos localizados na parte frontal do imóvel não houve intervenção objetivando anexar 

cômodos. O projeto manteve as quitinetes originais, já que elas possuíam mais de 30m², e apenas 

reconfigurou o banheiro e a área de serviço. A Figura 26 apresenta a planta dos apartamentos K e J. 

                                                                                                          
39 Fonte: Integra 
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Figura 26: Planta dos apartamentos tipo K e J do Joaquim Carlos40 

5.4.4 Análise Crítica 

A resolução arquitetônica para o Joaquim Carlos foi mais simples do que as soluções dos outros dois 

empreendimentos. Isso é resultado da característica original do imóvel.  

É mais simples adaptar para HIS aquele edifício que foi concebido para desempenhar a função 

residencial, já que esses apartamentos certamente possuem iluminação natural em todos os 

ambientes. O único ajuste arquitetônico necessário no Joaquim Carlos foi para atender a exigência de 

pelo menos 30m² por apartamento, e o enclausuramento da escada de incêndio. 

Em compensação, nos outros dois empreendimentos a solução arquitetônica foi mais complexa, e 

mesmo assim, não atingiu o mesma qualidade edifício que originalmente era residencial. 

As soluções adotadas no Olga Bernário e no Labor possuem o mesmo critério de concepção. O fator 

limitante inicial foi a questão da iluminação, passando também pela dimensão das unidades.  

Nos dois empreendimentos o conceito adotado foi iluminar parte dos apartamentos através dos 

caixilhos da fachada e o restante através de esquadrias voltadas para a parte interna do prédio. 

                                                                                                          
40 Fonte: Integra 
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No Olga Bernário essa solução fica caracterizada com a abertura dos fossos de ventilação e a criação 

de corredores internos de circulação, para os quais ficaram voltadas as inúmeras janelas. Nesse 

empreendimento todos os apartamentos possuem pelo menos uma janela voltada ao pátio interno do 

prédio. 

No Labor, a quantidade de apartamentos com janelas voltadas ao corredor interno é menor do que o 

Olga Bernário. Apenas os apartamentos E e H estão nessa situação, mesmo assim, são caixilhos da 

cozinha. Isso pode ser visto na Figura 23. 

No processo de transformação de uso, de comercial para residencial, é quase que obrigatório utilizar 

pátios internos para iluminar e ventilar os apartamentos. Isso porque a segmentação do andar 

comercial em cômodos residenciais acaba impossibilitando o contato desses ambientes com a área 

externa, ou seja, são criados fossos ou corredores para permitir esse contato. 

Nos três empreendimentos a opção foi por soluções simples, tentando buscar o melhor desempenho, 

na circulação interna e no lay-out dos apartamentos. Na avaliação pós-ocupação41 pode-se constatar 

que algumas dessas soluções de projeto resultaram em certos incômodos para alguns moradores. 

A opção por lavanderias comuns não é a solução que traz mais conforto ao usuário, porém essa 

alternativa permitiu que os apartamentos ficassem com uma área maior destinada a salas e quartos. 

Se a lavanderia fosse inserida no apartamento, a área útil, que já é pequena, teria ainda que 

comportar cômodos de serviço em detrimento de ambientes mais nobres, como quartos e salas. 

No Labor essa solução mostrou-se mais eficaz, já que existem duas lavanderias (4 tanques) para 

atender oito apartamentos, enquanto no Olga Bernário há apenas uma lavanderia (4 tanques) para 

atender dezoito apartamentos. Além disso, a lavanderia do Olga Bernário está posicionada bem em 

frente a porta de entrada de um apartamento, o que resulta em constante barulho e falta de 

privacidade para esse morador. No Labor as lavanderias estão isoladas dos apartamentos. A Figura 

27 mostra a área de lavanderias junto a porta de entrada do apartamento no Olga Bernário, enquanto 

a Figura 23 mostra a área de lavanderia do Labor. 

                                                                                                          
41 Para a avaliação pós-ocupação foi realizada uma entrevista com a Sra. Nídia, que é moradora do Olga Bernário e também 
uma das lideranças da ULC. No Labor, o tempo de uso dos moradores ainda é pequeno para permitir tal avaliação e o Joaquim 
Carlos ainda não foi entregue. 
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Figura 27: Posicionamento da lavanderia comunitária no Olga Bernário42 

O corredor de circulação interno do Olga Bernário é coberto, porém possui abertura lateral, a qual 

acaba permitindo a entrada de água da chuva. Isso obriga os moradores a utilizar guarda-chuva 

mesmo depois de entrarem no edifício. Tal fato, que parece ser algo simples, foi apontado pelos 

moradores como um grande incômodo. 

No mesmo Olga Bernário, o projeto não especificou um desnível entre o corredor de circulação e o 

ambiente interno do apartamento, isso tem implicado na penetração de água da chuva nos 

apartamentos sob a porta de entrada. 

Como visto, algumas deficiências de projeto acabam comprometendo o desempenho do edifício. Tais 

problemas seriam de simples resolução desde que definida na etapa de concepção do projeto 

5.5 Elaboração de orçamentos 

Este item apresenta a dificuldade de elaboração de um orçamento preciso, bem como a nova 

distribuição da curva ABC, na qual itens de extrema relevância como: fundação, estrutura e alvenaria; 

acabam sendo substituídos por itens como instalação, caixilhos, pintura. Porém, isso não é uma 

generalidade, porque caso seja necessário o reforço estrutural e de fundação, ou mesmo a 

substituição do revestimento de fachada, esses itens voltam a assumir papel de relevância dentro do 

orçamento. A partir da definição dessa curva ABC são apresentados os serviços com as suas 

respectivas dificuldades, e em que situação cada um deles assume papel de destaque. 

                                                                                                          
42 Fonte: Integra 
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A CEF possui formulários próprios para a avaliação dos orçamentos de empreendimentos por ela 

financiados.  

Esses formulários já possuem o Work Breakdown Structure (WBS) definido, e agrupam os serviços 

em nove grandes grupos: 1. Serviços Preliminares, 2. Infra-Estrutura, 3. Supra-Estrutura, 4. Paredes 

e Painéis, 5. Cobertura e Proteções, 6. Revestimento e Pintura, 7. Pavimentação, 8. Instalações e 

Aparelhos, 9. Complementações. 

Cada grupo ainda pode ser subdivido três vezes como por exemplo: 

3. Supra-Estrutura 4. Paredes e Painéis 8. Instalações e Aparelhos 

3.1 Concreto Armado 4.2. Esquadrias Metálicas 8.2. Hidráulica, Gás e Incêndio 

 4.2.2. Ferro 8.2.1. Água Fria 

 4.2.2.1. Janelas 8.2.1.2. Prumadas 

Apesar de ser possível essa subdivisão em quatro níveis, alguns serviços da planilha ainda precisam 

ser subdivididos para que seja possível realizar um orçamento correto com composições unitárias 

detalhadas até o insumo final, como por exemplo: 

Fôrma 

Armação Concreto Armado 

Concreto 

Tipo 1 – Basculante 150x100cm 
Janelas 

Tipo 8 – Janela de Correr 120x140cm 

  

 Tubo de PVC 150mm 

Prumadas Registro 

 etc... 

Devido a essa particularidade do WBS já definido pela CEF, pode-se afirmar que a planilha padrão da 

CEF possui a função de uma ferramenta de equalização de propostas e não a função de uma planilha 

orçamentária. Esse fato faz com que as construtoras elaborem seus orçamentos utilizando sistemas 

próprios e, posteriormente, somente transcrevam o resultado para o formulário da CEF. 
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A obra de reforma apresenta algumas particularidades que a diferem substancialmente da obra 

comum. Com isso, pode-se afirmar que um dos desafios refere-se à análise da situação real do 

edifício. Muito diferente da obra de construção nova, o orçamentista deve realizar um trabalho de 

campo a fim de diagnosticar a situação real do imóvel, com o objetivo de identificar quais serviços 

serão necessários. 

Dessa forma a equipe orçamentista possui uma tarefa a mais quando comparada aos orçamentos 

normais. Essa tarefa de avaliar a situação atual do imóvel torna-se fundamental para que o 

orçamento retrate fielmente, fisicamente e economicamente, os serviços a serem executados. Caso 

isso não seja realizado corretamente, o orçamento ficará subestimado ou superestimado. 

O que vem acontecendo no mercado é que as construtoras tem adotado valores médios de 

construção por metro quadrado, isso faz com o orçamento não fique com valores globais distorcidos. 

Porém, muitas vezes ocorre um desequilíbrio dos custos dos serviços dentro do próprio orçamento. 

De forma que um serviço superestimado compense uma etapa subestimada, o que não é bom para o 

controle de custos da obra e principalmente para o fluxo de caixa. 

Como exemplo prático, pode-se citar o edifício da rua Joaquim Carlos, onde o antigo proprietário 

iniciou a reforma em alguns apartamentos, e isso criou uma heterogeneidade nos serviços em cada 

unidade. Por isso, a equipe de orçamento, ao considerar os quantitativos e mesmo ao criar as 

composições unitárias, tem que visitar unidade por unidade. A situação mais evidente deste fato está 

no serviço de contrapiso deste mesmo edifício, já que há unidades onde o contrapiso estava 

concluído, em outras foi necessário contrapiso com espessura de 2 cm, e ainda, houve unidades 

onde foi necessário contrapiso de 3cm.  

Outro serviço, no qual certamente existe heterogeneidade em qualquer reforma, é no revestimento 

das paredes, onde há apartamentos que o revestimento pode ser aproveitado, em outros é 

necessária a remoção das partes danificadas, e ainda pode existir a situação de parede nova a ser 

revestida. Ou seja, o levantamento “in loco” realizado pela equipe orçamentista, certamente resultará 

em um orçamento mais preciso, porém nem todas as construtoras assumem essa atitude. 

O tipo de obra estudado nesse trabalho apresenta uma diferença significativa na distribuição dos 

custos quando comparada a execução de uma obra nova. De acordo com o que será visto nos 

capítulos seguintes, os serviços de reforma possuem uma produtividade menor e demandam um 

consumo de mão de obra maior.  

Em uma matéria publicada no site da editora PINI (2006) existe a constatação de uma queda 

acentuada de produtividade da mão-de-obra, de maneira que os coeficientes de consumo atingem 

valores acima do dobro, quando comparados às obras novas. A mesma matéria ainda identifica 

índices médios de perda de materiais da ordem de 15% com relação as obras novas. 
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Os autores Pontes; Manso (1994), através de um estudo realizado em mais de cem obras na Europa, 

identificaram uma nova distribuição percentual dos valores envolvidos na intervenção, onde é 

possível constatar que a mão de obra assume um papel inverso ao do gasto com material. 

Tabela 14: Cenários de intervenção e seus respectivos componentes de custo (%) 

Solução Mão de obra Material Equipamento 

Edifício novo 40,8 57,7 1,5 

Reabilitação pequena 44,1 48,4 7,5 

Reabilitação média 56,8 38,9 4,3 

Reabilitação profunda 59,7 37,1 3,2 

A Tabela 14 deixa clara a característica de uma obra mais artesanal, o que reduz a produtividade. 

Essa particularidade se acentua, ainda mais, a partir do momento que praticamente não há o 

consumo de materiais como o aço e o concreto. 

Nos itens desse capítulo, referentes à execução de paredes, revestimentos, esquadrias e instalações 

prediais, ficarão evidentes os motivos pelos quais ocorre o acentuado aumento no consumo da mão 

de obra. 

Na Tabela 16 é apresentado o orçamento aprovado para cada um dos empreendimentos, vale 

ressaltar que esses são os valores de orçamento, o que não representa necessariamente o montante 

que foi gasto na obra. Quando houver alguma discrepância exagerada entre o orçado e o real gasto, 

o fato será comentado. 



74 

Capítulo 5 – Estudos de casos: análise do processo de intervenção para reabilitação de edifícios antigos visando 
a produção de HIS na região central de São Paulo 

Diretrizes para o Estudo de Viabilidade da Reabilitação de Edifícios Antigos na Região Central de SP visando a produção de HIS 
 

Tabela 15: Resumo do orçamento das obras43 
Olga Bernário   Labor   Joaquim Carlos  

Serviço 
 Valor  Peso  Valor  Peso  Valor  Peso 

1 Serviços preliminares  R$   47.035,02 4,83%  R$   66.355,32 5,00%  R$   45.500,00 4,10% 

2 Demolições  R$     6.680,77 0,69%  R$   54.480,00 3,87%  R$   38.594,80 3,48% 

3 Infra-estrutura   R$   13.660,42 1,40%  R$   76.589,46 5,43%  R$                 -   0,00% 

4 Supra-estrutura  R$   14.270,92 1,47%  R$ 259.277,61 19,73%  R$                 -   0,00% 

5 Alvenaria  R$ 118.332,05 12,16%  R$   89.105,34 7,08%  R$   24.861,14 2,24% 

6 Esquadrias metálicas  R$   55.012,05 5,65%  R$   26.929,06 2,12%  R$ 107.477,49 9,69% 

7 Esquadrias madeira  R$   15.007,02 1,54%  R$     7.355,00 0,55%  R$   15.377,00 1,39% 

8 Ferragens  R$   10.788,96 1,11%  R$     3.102,00 0,23%  R$   15.008,50 1,35% 

9 Vidros  R$     3.735,90 0,38%  R$     3.275,36 0,27%  R$   16.694,83 1,51% 

10 Telhados  R$   37.819,17 3,89%  R$   15.918,12 1,68%  R$   18.579,00 1,68% 

11 Impermeabilizações  R$   14.684,39 1,51%  R$   17.811,11 1,26%  R$   18.675,86 1,68% 

12 Revestimento interno  R$   57.129,55 5,87%  R$  46.627,20 3,58%  R$   13.480,56 1,22% 

13 Azulejos  R$   26.361,39 2,71%  R$   10.070,01 0,72%  R$   19.948,65 1,80% 

14 Revestimento externo  R$   30.738,00 3,16%  R$   24.037,98 1,84%  R$   44.471,86 4,01% 

15 Forros  R$   45.201,00 4,65%  R$     4.638,24 0,33%  R$     8.657,25 0,78% 

16 Pintura  R$ 122.061,16 12,55%  R$ 201.124,26 15,35%  R$ 193.976,83 17,50%

17 Especiais  R$              -   0,00%  R$                  -   0,00%  R$                 -   0,00% 

18 Piso madeira  R$   53.284,00 5,48%  R$   32.394,96 2,30%  R$                 -   0,00% 

19 Piso cerâmica  R$   17.550,00 1,80%  R$     9.298,65 0,66%  R$   77.369,19 6,98% 

20 Carpete  R$              -   0,00%  R$                 -   0,00%  R$                 -   0,00% 

21 Piso cimentados  R$     1.662,00 0,17%  R$    9.404,82 1,03%  R$     1.055,13 0,10% 

22 Rodapés, soleiras  R$     1.253,90 0,13%  R$    7.269,87 0,52%  R$   32.077,10 2,89% 

23 Piso granilite  0,00%  R$                -   0,00%  R$     8.201,00 0,74% 

24 Elétricas  R$   83.767,97 8,61%  R$ 111.955,53 8,00%  R$ 124.647,45 11,24%

25 Hidráulicas/gás/incênd.  R$   61.969,27 6,37%  R$  96.735,62 6,95%  R$   90.723,00 8,18% 

26 Sanitárias  R$   25.272,38 2,60%  R$   34.467,58 2,45%  R$   32.296,00 2,91% 

27 Elevadores/mecânicas  R$   20.761,02 2,13%  R$   60.000,00 4,26%  R$   75.850,00 6,84% 

28 Aparelhos  R$   30.180,29 3,10%  R$   15.093,60 1,12%  R$   21.891,00 1,97% 

29 Calafate e limpeza  R$     4.318,80 0,44%  R$   13.789,61 1,04%  R$     7.500,00 0,68% 

30 Ligações e habite-se  R$   18.856,20 1,94%  R$   30.000,00 2,25%  R$   55.678,91 5,02% 

31 Outros  R$   5.416,35 3,64%  R$                 -   0,41%  R$                 -   0,00% 

Custo total dos serviços  R$ 942.809,96 100 % R$  1.327.106,30 100 %  R$ 1.108.592,55 100 % 

                                                                                                          
43 Fonte: INTEGRA (2001;2002;2004) 
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Esses valores são os preços de custo para a obra, sobre esses números ainda incide o índice de 

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) que é variável de acordo com o contrato. Os valores adotados 

para BDI foram respectivamente: 24,80%; 20,58% e 24,00%. 

A tabela a seguir apresenta a curva ABC de serviços da obra. De imediato pode-se notar que serviços 

de estrutura praticamente desaparecem nos empreendimentos de reforma. Etapas como a fundação 

e superestrutura são aproveitadas do imóvel antigo, ou seja, serviços que normalmente representam, 

respectivamente, cerca de 5% e 20% do valor total da obra, passam a assumir valores inferiores a 

2%, como nos casos do Olga Bernário e Joaquim Carlos. Entretanto, quando há a necessidade de 

reforço estrutural, a situação é bem diferente, e novamente o serviço estrutural volta a ter relevância, 

como no caso do Labor. 

Com a supressão dos custos de fundação e estrutura, outros serviços assumem importância maior 

dentro de todo o contexto da obra como a pintura, sistemas prediais e esquadrias. 

Para facilitar a compreensão, os serviços serão analisados separadamente, de forma que as 

particularidades de cada empreendimento sejam destacadas, e as diferenças numéricas sejam 

justificadas. 

Desde já pode-se ressaltar o fato do Labor ter quase 25% da sua verba destinada ao reforço 

estrutural, o que resulta em um peso menor para os demais serviços quando comparados aos outros 

dois empreendimentos, ou seja, o peso dos serviços de acabamento será um pouco menor no 

empreendimento da rua Brigadeiro Tobias. 

O que é avaliado neste subcapítulo de orçamento é peso percentual de cada serviço e não o custo 

unitário da cada serviço. Ou seja, o objetivo é analisar a influência de cada serviço dentro do custo 

total do empreendimento. 

A Tabela 18 apresenta os valores da curva ABC. 
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Tabela 16: Curva ABC de custo dos empreendimentos 
Olga Bernário Labor Joaquim Carlos Serviço 
Valor Peso 

Serviço 
Valor Peso 

Serviço 
Valor Peso 

Pintura interna 122.061 12,95% Supra-
estrutura 259.278 19,54% Pintura 

interna 193.977 17,50%

Alvenaria 118.332 12,55% Pintura interna 201.124 15,16% Elétrica 124.647 11,24%

Elétrica 83.768 8,88% Elétrica 111.956 8,44% Esquadrias 
ferro 107.477 9,69% 

Água 61.969 6,57% Água 96.736 7,29% Água 90.723 8,18% 
Revestimento 
interno 57.130 6,06% Alvenaria 89.105 6,71% Cerâmica 77.369 6,98% 

Esquadrias 
ferro 55.012 5,83% Infra-estrutura 76.589 5,77% Elevador 75.850 6,84% 

Taco 53.284 5,65% Serviços 
preliminares 66.355 5,00% Ligações e 

habite-se 55.679 5,02% 

Serviços 
preliminares 47.035 4,99% Elevador 60.000 4,52% Serviços 

preliminares 45.500 4,10% 

Forros 45.201 4,79% Demolições 54.480 4,11% Fachada 44.472 4,01% 

Telhados 37.819 4,01% Revestimento 
interno 46.627 3,51% Demolições 38.595 3,48% 

Fachada 30.738 3,26% Esgoto 34.468 2,60% Esgoto 32.296 2,91% 

Aparelhos 30.180 3,20% Taco 32.395 2,44% Cimentado 32.077 2,89% 

Azulejos 26.361 2,80% Ligações e 
habite-se 30.000 2,26% Alvenaria 24.861 2,24% 

Esgoto 25.272 2,68% Esquadrias 
ferro 26.929 2,03% Aparelhos 21.891 1,97% 

Elevador 20.761 2,20% Fachada 24.038 1,81% Azulejos 19.949 1,80% 
Ligações e 
habite-se 18.856 2,00% Impermeabiliz

ações 17.811 1,34% Impermeabil
izações 18.676 1,68% 

Cerâmica 17.550 1,86% Telhados 15.918 1,20% Telhados 18.579 1,68% 
Esquadrias 
madeira 15.007 1,59% Aparelhos 15.094 1,14% Vidros 16.695 1,51% 

Impermeabiliza
ções 14.684 1,56% Calafate e 

limpeza 13.790 1,04% Esquadrias 
madeira 15.377 1,39% 

Supra-
estrutura 14.271 1,51% Azulejos 10.070 0,76% Ferragens 15.009 1,35% 

Infra-estrutura 13.660 1,45% Rodapé / 
soleiras 9.405 0,71% Revestiment

o interno 13.481 1,22% 

Ferragens 10.789 1,14% Cerâmica 9.299 0,70% Forros 8.657 0,78% 

Demolições 6.681 0,71% Esquadrias 
madeira 7.355 0,55% Granilite 8.201 0,74% 

Outros 5.416 0,57% Cimentado 7.270 0,55% Calafate e 
limpeza 7.500 0,68% 

Calafate e 
limpeza 4.319 0,46% Forros 4.638 0,35% Rodapé / 

soleiras 1.055 0,10% 

Vidros 3.736 0,40% Vidros 3.275 0,25% Infra-
estrutura - 0,00% 

Rodapé / 
soleiras 1.662 0,18% Ferragens 3.102 0,23% Supra-

estrutura - 0,00% 

Cimentado 1.254 0,13% Granilite - 0,00% Taco - 0,00% 

Granilite  0,00% Outros - 0,00% Outros - 0,00% 

Custo total 
dos serviços 942.810 100% 

 

Custo total 
dos serviços 1.327.106 100% Custo total 

do serviço 1.108.593 100% 

5.5.1 Demolições 

O Olga Bernário sofreu apenas as demolições das lajes, onde foram abertos os fossos de ventilação. 

A dificuldade desse serviço foi devido à espessura e resistência da laje, já que originalmente o edifício 
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foi dimensionado para desempenhar a função de indústria, o que resultou em uma laje de 44 cm de 

espessura e um fck elevado. 

A demolição de alvenaria foi pontual, resultando em um volume pequeno de material a ser removido. 

Esses pontos estavam localizados principalmente em torno dos novos fossos. 

No edifício Labor houve a demolição de concreto no térreo para executar o reforço estrutural e na 

cobertura para possibilitar o acréscimo de mais um pavimento. Nos pavimentos tipo e no mezanino, 

ocorreu a demolição de alvenarias em trechos pontuais. Embora o volume de demolição não tenha 

sido elevado, a execução do trabalho foi complicada principalmente pelos serviços de demolição de 

concreto. 

O projeto do Joaquim Carlos previu a junção de muitos apartamentos, como também o deslocamento 

e abertura de portas novas em quase todas as unidades, o que resultou em um volume elevado de 

material a ser retirado. Com relação a remoção de revestimentos antigos, cerca de 10% dos 

apartamentos ainda tinham azulejos na parede e cerca de 60% das salas e quartos estavam com 

taco. Somente com a remoção de taco saiu um volume de 60 m³. Isso foi medido dentro do caminhão. 

Pode-se notar que o valor do Olga Bernário ficou bem abaixo dos outros dois empreendimentos, 

porém na prática o custo de execução ficou cerca de 50% maior. Esse desvio foi causado pela 

elevada resistência da laje de concreto, dificultando a sua demolição. 

Tabela 17: Orçamento dos serviços de demolição 
Olga Bernário Labor Joaquim Carlos 

Demolição 
Valor Peso Valor Peso Valor Peso 

Demolição  R$    6.680,77  0,71%  R$  54.480,00 4,11% R$   38.594,80 3,48%

Total R$     6.680,77 0,71% R$   54.480,00 4,11% R$   38.594,80 3,48%

5.5.2 Intervenção Estrutural 

No edifício Olga Bernário não foi necessário o reforço estrutural, apenas foi criado um mezanino na 

parte da frente do prédio. Os pilares e vigas foram metálicos com lajes pré. Tanto essa estrutura 

como a fundação, ficaram independentes do restante do edifício. Como o solo não permitia fundação 

direta, foi adotada estaca raiz devido à dificuldade de acesso de outro equipamento. 

A situação mais complicada ocorreu no edifício Labor. Nesse empreendimento foi necessário 

acrescer um pavimento na cobertura e um mezanino no térreo. As fundações originais, que eram 

sapatas, não suportariam a nova carga, como também os pilares abaixo do quarto pavimento. 

A solução encontrada foi reforçar tanto a fundação como os pilares que vão do 1° subsolo ao quarto 

andar. Os valores abaixo representam não só o custo do reforço estrutural, mas também o valor dos 

insumos necessários para acrescer o número de pavimentos do prédio. 
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Para o Joaquim Carlos não houve qualquer tipo de intervenção, seja no acréscimo de pavimentos ou 

mesmo no reforço estrutural, resultando num custo zero. 

Na Tabela 18 fica evidente a variação que a intervenção estrutural pode assumir dentro de um 

empreendimento. Se esse serviço não for mensurado corretamente, o construtor pode sofrer 

prejuízos elevados. 

Tabela 18: Orçamento dos serviços de intervenção estrutural 
Olga Bernário Labor  Joaquim Carlos 

Estrutura 
Valor Peso Valor Peso Valor Peso 

Infra-estrutura  R$  13.660,42  1,45% R$   76.589,46 5,77%  R$           
-    

0,00%

Supra-estrutura  R$  14.270,92  1,51% R$ 259.277,61 19,54%  R$           
-    

0,00%

Total R$   27.931,34 2,96% R$ 335.867,07 25,31%  R$  - 0,00%

5.5.3 Alvenaria e Revestimento 

O Olga Bernário, por se tratar de um edifício comercial com um grande salão livre, teve seu lay-out 

interno definido por paredes de alvenaria. Isso resultou em um quantitativo elevado de paredes a 

serem construídas e revestidas. Nesse empreendimento houve a necessidade de forro de gesso em 

todos os ambientes dos apartamentos, tal serviço foi motivado pela necessidade de reduzir o pé 

direito e esconder as vigas. É fácil notar que o forro tem um peso significativo dentro deste 

empreendimento quando comparado aos outros dois. 

A situação do Labor é muito parecida ao do Olga Bernário, já que ele também era um edifício 

comercial com salão livre, e ao ser transformado em residencial, os apartamento foram delimitados 

por alvenarias novas. Porém com relação ao forro não houve a necessidade de revestir todo o 

apartamento. O projeto definiu revestimento com forro apenas nos banheiros. 

Por sua vez, o Joaquim Carlos apresenta uma situação completamente diferente dos outros dois 

estudos de caso. O edifício já era residencial e isso possibilitou reaproveitar as alvenarias, como 

também seus revestimentos. E não houve a necessidade de forro, nem nos banheiros, já que o 

edifício originalmente possuía lajes rebaixadas nesses ambientes. O forro foi necessário somente em 

alguns ambientes, onde o projeto uniu os apartamentos, e em algumas situações, onde os ambientes 

que originalmente eram salas ou quartos passaram a exercer a função de banheiros ou áreas de 

serviço. 

De acordo com as definições técnicas do PAR, os azulejos são exigidos como revestimento do box e 

45cm sobre as pias da cozinha e área de serviço; porém, no Olga Bernário, todo o banheiro foi 

revestido com azulejo, resultando em um quantitativo maior para esse empreendimento. E para o 

Labor, o valor de execução foi o dobro do previsto no orçamento. 



79 

Capítulo 5 – Estudos de casos: análise do processo de intervenção para reabilitação de edifícios antigos visando 
a produção de HIS na região central de São Paulo 

Diretrizes para o Estudo de Viabilidade da Reabilitação de Edifícios Antigos na Região Central de SP visando a produção de HIS 
 

Tabela 19: Orçamento dos serviços de revestimento interno 
Olga Bernário Labor Joaquim Carlos Alvenaria 

Revestimento Valor Peso Valor Peso Valor Peso 

Alvenaria  R$ 118.332,05 12,55% R$   89.105,34 6,71% R$   24.861,14 2,24%

Revestimento 
Interno 

 R$   57.129,55 6,06% R$   46.627,20 3,51% R$   13.480,56 1,22%

Azulejo  R$   26.361,39 2,80% R$   10.070,01 0,76% R$   19.948,65 1,80%

Forro  R$   45.201,00 4,79% R$     4.638,24 0,35% R$     8.657,25 0,78%

Total  R$ 247.023,99 26,20% R$ 150.440,79 11,34% R$   66.947,61 6,04%

Dentre os empreendimentos pode-se notar que o Olga Bernário teve uma quantidade de alvenaria 

maior que o Labor. Isso é justificado pela diferença de pé direito entre os dois edifícios. O Olga 

Bernário possui pé direito cerca de 1,40 m maior do que o Labor 

5.5.4 Esquadrias 

Como a ordem de grandeza dos quantitativos é muito diferente entre os empreendimentos, primeiro é 

realizada a análise desses quantitativos para posteriormente avaliar os custos. Abaixo é apresentado 

o quadro com os quantitativos das obras 

Tabela 20: Quantitativo dos serviços de esquadrias 
Olga Bernário Labor Joaquim Carlos Serviço Und Qte. Qte./apto Qte. Qte./apto Qte. Qte./apto 

Janelas m² 525,45 6,3 490,64 5,8 706,02 7,6 

Portas und 220 2,6 208 2,5 318 3,4 

Pode-se notar que o quantitativo médio por apartamento é diferente entre os empreendimentos. Isso 

é reflexo das características arquitetônicas de cada um dos prédios. 

Os apartamentos do Olga Bernário possuem em média cerca de 2,4 janelas, porém os caixilhos das 

fachadas da frente e do fundo representam toda a área de vedação externa do apartamento, o que 

resulta em uma quantidade maior (6,3m²) quando comparado ao Labor (5,8m²), que possui a mesma 

média de 2,4 janelas por apartamento, porém com janelas menores. Ou seja, embora os 

apartamentos possuam uma quantidade semelhante de janelas, ao converter esse número em área, 

chega-se a uma diferença significativa entre os empreendimentos. 

Para o Joaquim Carlos a situação é completamente diferente, já que os apartamentos possuem 

janelas grandes e em quantidade maior, com uma média superior a 4 janelas por apartamento. Além 

disso, existem quatro grandes caixilhos na área de circulação de cada pavimento, o que eleva a 

média para 7,6m² de janela por apartamento. 
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No caso das portas a situação se repete, de forma que o Olga Bernário e o Labor possuem 

quantidades próximas, enquanto o Joaquim Carlos, por possuir apartamentos maiores, apresenta um 

valor superior em relação aos demais empreendimentos. 

Essa diferença no quantitativo resulta também em uma diferença no custo do serviço e 

conseqüentemente no peso dele dentro do orçamento da obra. Como pode ser visto na Tabela 21. 

Tabela 21: Orçamento dos serviços de esquadrias 
Olga Bernário Labor Joaquim Carlos 

Esquadrias 
Valor Peso Valor Peso Valor Peso 

Aço  R$   55.012,05 5,83% R$   26.929,06 2,03% R$ 107.477,49 9,69%

Madeira  R$   15.007,02 1,59% R$     7.355,00 0,55% R$   15.377,00 1,39%

Ferragens  R$   10.788,96 1,14% R$     3.102,00 0,23% R$   15.008,50 1,35%

Vidros  R$     3.735,90 0,40% R$     3.275,36 0,25% R$   16.694,83 1,51%

Total R$   84.543,93 8,97% R$   40.661,42 3,06% R$ 154.557,82  13,94%

Neste serviço, também foi identificado um desvio entre o valor orçado e o valor real executado. 

Fazendo um quadro comparativo dos custos unitários para cada um dos empreendimentos, é 

possível visualizar a discrepância entre os valores das obras. Tal desvio também foi constatado na 

prática. 

Tabela 22: Orçamento unitário e total dos caixilhos 
Serviço Olga Bernário Labor Joaquim Carlos 

Área de janelas (m²) 525,45 490,64 706,02 

Custo unitário R$   104,70 R$   54,89 R$  152,23 

Custo Total R$  55.012,05 R$   26.929,06 R$   107.477,49 
 

Tabela 23: Orçamento unitário e total das portas 

Serviço Olga Bernário Labor Joaquim Carlos 

Quantidade de portas (un) 220 208 318 

Custo unitário R$   117,26 R$    50,27 95,55 

Custo Total R$  25.795,98 R$  10.457,00 R$  30.385,50 

Durante a execução da obra do Olga Bernário foi constado que o valor do orçamento destinado às 

esquadrias estava cerca de 50% superior ao desembolsado na obra. Devido às incertezas que este 

tipo de obra traz, o valor deste serviço foi majorado no orçamento, isso foi resultado do Olga ser um 

dos primeiros empreendimentos a ser realizado e, também, pelo fato dos caixilhos serem de alumínio, 

o que tornou menos oneroso o custo para recuperação dessas peças, quando comparado a caixilhos 

de aço. 
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No Labor a situação foi a oposta ao do Olga Bernário. O gasto com caixilho foi o dobro do que estava 

previsto. Isso foi causado por considerações equivocadas durante o orçamento, as quais 

subestimaram o valor para execução desse serviço. 

No Joaquim Carlos a variação não foi tão elevada, resultando em cerca de 6% a menos do que foi 

orçado. Isto é reflexo do aprendizado com os outros dois empreendimentos, como também, pela 

correta avaliação na fase de orçamento, o qual contemplou a substituição de algumas peças e a 

recuperação de outras. Neste empreendimento aproveitou-se cerca de 80% dos batentes de madeira, 

fato que não ocorreu nos outros empreendimentos. 

5.5.5 Piso 

Nesse tipo de obra de reforma é possível recuperar o piso antigo, principalmente quando o 

revestimento original foi com taco e, no momento da intervenção, o mesmo apresentar condições de 

recuperação. Esse é um tipo de acabamento que ao ser recuperado apresenta uma qualidade final 

semelhante à de uma execução nova. 

Nos edifícios Olga Bernário e Labor a situação encontrada foi exatamente esta, onde foi possível 

recuperar o taco antigo do edifício comercial, resultando no revestimento das salas e quartos do novo 

prédio residencial. Somente houve piso novo nas áreas molhadas, onde estão as cozinhas e os 

banheiros. 

No Joaquim Carlos o taco não estava conservado e, por isso, foi necessária a sua remoção para 

execução de um piso cerâmico novo em todo o apartamento. Essa solução é mais onerosa do que a 

anterior, porque além da execução do novo revestimento, é necessário remover o revestimento antigo 

e executar novo contrapiso. Ou seja, ao optar pela recuperação do taco existe apenas um serviço, 

enquanto para execução de um piso cerâmico novo são necessários três serviços. Nas áreas comuns 

foi possível recuperar o granilite original. 

Essa diferença de valores foi retratada nos custos da obra, de forma que os valores do Joaquim 

Carlos ficaram superiores aos outros dois empreendimentos, conforme Tabela 24. 

Tabela 24: Orçamento dos serviços de pisos 
Olga Bernário Labor Joaquim Carlos 

Piso Valor Peso Valor Peso Valor Peso 

Taco  R$  53.284,00 5,65%  R$  32.394,96 2,44%   R$                 - 0,00%

Cerâmica  R$  17.550,00 1,86%   R$    9.298,65 0,70%   R$  77.369,19 6,98%

Rodapé / Soleiras  R$    1.662,00 0,18%  R$    9.404,82 0,71%   R$    1.055,13 0,10%

Cimentado  R$    1.253,90 0,13%  R$    7.269,87 0,55%   R$  32.077,10 2,89%

Granilite  R$                 - 0,00%   R$                 - 0,00%   R$    8.201,00 0,74%

Total  R$  73.749,90  7,82%   R$  58.368,29 4,40%  R$ 118.702,42 10,71%
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5.5.6 Instalações 

Neste tipo de intervenção, os serviços de instalações têm que ser refeitos totalmente. É insignificante 

a possibilidade de reaproveitar parte da instalação antiga. Com isso, o peso deste serviço, dentro do 

contexto global da obra, ficou com valores próximos em todos os empreendimentos. Apenas no Labor 

que o valor ficou abaixo dos 20%, mas isso é causado pelo desvio resultante do elevado custo da 

intervenção estrutural. 

Tabela 25: Orçamento dos serviços de instalações 
Olga Bernário  Labor  Joaquim Carlos 

Instalações 
Valor Peso  Valor Peso  Valor Peso 

Elétrica  R$  83.767,97 8,88%  R$ 111.955,53 8,44%   R$ 124.647,45  11,24%

Água  R$  61.969,27 6,57%  R$  96.735,62 7,29%   R$    90.723,00  8,18%

Esgoto  R$  25.272,38 2,68%  R$  34.467,58 2,60%   R$    32.296,00  2,91%

Aparelhos  R$  30.180,29 3,20%   R$  15.093,60 1,14%   R$    21.891,00  1,97%

Total  R$ 201.189,91 21,34%  R$ 258.252,33 19,46%   R$  269.557,45  24,32%

5.5.7 Telhados e Impermeabilização 

Os serviços de telhados e impermeabilização não foram significativos nesses empreendimentos. 

Apenas no caso do Olga Bernário, onde o telhado teve que ser refeito, e passou a ter uma parcela 

com um pouco mais de expressão no total da obra. No restante os valores giram em torno de 3%, 

conforme mostra a Tabela 26. 

Tabela 26: Orçamento dos serviços de telhado e impermeabilização 
Olga Bernário Labor Joaquim Carlos Telhado 

Impermebiliz. Valor Peso Valor Peso Valor Peso 

Telhado  R$    37.819,17  4,01%  R$    15.918,12 1,20%  R$    18.579,00  1,68%

Impermeabiliz.  R$    14.684,39  1,56%  R$    17.811,11 1,34%  R$    18.675,86  1,68%

Total R$    52.503,56 5,57% R$    33.729,23 2,54% R$    37.254,86 3,36%

5.5.8 Fachada 

O tratamento de fachada é um item que deve ser avaliado com atenção neste tipo de obra, pois pode 

representar um custo elevado caso o revestimento esteja danificado. Como nos três estudos de caso 

as fachadas estavam conservadas, este item não teve um peso grande dentro do custo total da obra. 

Uma consideração que deve ser feita é que este valor foi basicamente para a repintura da fachada, o 

que enfatiza ainda mais a influência da pintura dentro do custo da obra. 
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Tabela 27: Orçamento dos serviços de fachada 
Olga Bernário Labor Joaquim Carlos 

Fachada 
Valor Peso Valor Peso Valor Peso 

Fachada R$    30.738,00 3,26% R$    24.037,98 1,81% R$    44.471,86 4,01% 

Total R$    30.738,00 3,26% R$    24.037,98 1,81% R$    44.471,86 4,01% 

5.5.9 Pintura 

A pintura para essas três obras de reforma veio a ser o serviço com maior peso dentro do orçamento. 

Essa é uma evidência que mostra o deslocamento do peso de cada serviço dentro do orçamento 

global, mesmo no edifício Labor, onde houve a necessidade de uma extensa intervenção estrutural, o 

peso da pintura ficou muito próximo ao peso da supra-estrutura. 

Esse é o reflexo da supressão dos serviços de fundação, estrutura e parte da alvenaria. Isso é mais 

evidente no caso do Joaquim Carlos, onde o custo desses serviços foi baixo, resultando em um peso 

de 17,50% para a pintura, seguida de maneira distante pela instalação elétrica com 11,24%. 

Tabela 28: Orçamento dos serviços de pintura 
Olga Bernário Labor Joaquim Carlos 

Pintura 
Valor Peso Valor Peso Valor Peso 

Pintura Interna  R$ 122.061,16  12,95%  R$ 201.124,26  15,16%  R$ 193.976,83 17,50%

Total R$  122.061,16 12,95% R$  201.124,26 15,16% 

 

 R$  193.976,83 17,50%

5.5.10 Elevador 

Para comparar o custo dos elevadores entre os empreendimentos, é necessário avaliar quantos 

elevadores existem em cada edifício e o tipo de serviço executado. 

Apenas o Olga Bernário é atendido por um elevador, os outros dois edifícios são atendidos por dois 

equipamentos. Nos três edifícios não houve a substituição do equipamento, ocorreu apenas a 

recuperação das peças existentes e a substituição das peças danificadas. 

O valor destinado para os três empreendimentos foi suficiente para a recuperação dos elevadores, 

embora os serviços realizados no Olga e no Labor tenham sido de péssima qualidade, resultando em 

problemas crônicos nos elevadores após a entrega do empreendimento.  

Os números podem ser constados na Tabela 32. 
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Tabela 29: Orçamento dos serviços de elevador 
Olga Bernário  Labor  Joaquim Carlos 

Elevador 
Valor Peso  Valor Peso  Valor Peso 

Elevador  R$    20.761,02  2,20%   R$    60.000,00 4,52%   R$    75.850,00  6,84%

Total  R$    20.761,02  2,20%   R$    60.000,00 4,52%   R$    75.850,00  6,84%

5.5.11 Custos Indiretos 

A CEF estipula alguns índices obrigatórios na sua planilha de orçamento. Estes índices estão 

atrelados basicamente a custos que não estão ligados diretamente a serviços de obra. Dentre estes 

índices devem ser destacados os valores médios dos itens de Serviços Preliminares com 4% e o de 

Habite-se com 5%, os quais totalizam 9%. 

Estes números são artifícios que a CEF utiliza para controlar a liberação de recursos para a 

construtora. O primeiro índice está limitado ao máximo de 5% e a CEF libera metade deste valor na 

primeira medição da obra. O segundo tem que ser no mínimo 5% e a CEF libera este pagamento 

somente após a emissão do habite-se pela Prefeitura. 

Com isso a CEF tem assegurado 5% do valor do contrato como uma forma de “retenção contratual”, 

que é liberado após a conclusão total da obra. A  Tabela 30 exibe esses números. 
Tabela 30: Orçamento dos custos indiretos 

Olga Bernário  Labor  Joaquim Carlos 
Indireto 

Valor Peso  Valor Peso  Valor Peso 

Serviços 
Preliminares  R$    47.035,02  4,99%   R$    66.355,32 5,00%   R$    45.500,00  4,10%

Limpeza  R$      4.318,80  0,46%   R$    13.789,61 1,04%   R$      7.500,00  0,68%

Habite-se  R$    18.856,20  2,00%   R$    30.000,00 2,26%   R$    55.678,91  5,02%

Outros  R$      5.416,35  0,57%   R$                   -  0,00%   R$                   -  0,00%

Total  R$    75.626,37  8,02%   R$  110.144,93 8,30%   R$  108.678,91  9,80%

5.5.12 Análise 

Diante dos valores apresentados é possível constatar que os índices de muitos serviços são 

parecidos, porém quando surge na obra algum tipo de atividade diferenciada, o peso do serviço pode 

sofrer alguma distorção. 

Como cada obra está inserida em uma realidade particular, ressalta-se novamente a necessidade do 

orçamentista realizar um levantamento de campo para quantificar e dimensionar o custo do serviço. 

Determinado serviço pode repetir de obra para obra, porém o custo para executá-lo não é 

necessariamente o mesmo. 
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Ao eliminar essas particularidades e as distorções dos quantitativos, é possível elaborar uma tabela 

com uma nova distribuição de peso das atividades. Esses novos índices refletem a ordem de 

grandeza dos serviços, os quais podem servir como indicadores para balizar o estudo de viabilidade 

de novos empreendimentos. 

No capítulo 6 estes dados são trabalhados, resultando na elaboração da tabela de índices. 

5.6 Implantação do Canteiro de Obras 

Este item aborda a dificuldade para a instalação de canteiro, bem como a logística interna da obra, 

uma vez que os edifícios antigos normalmente ocupam toda a projeção do terreno dificultando: o 

estoque de material, a localização do escritório, o transporte interno, etc. 

Segundo Franco e Souza (1997) a concepção do canteiro começa com o estudo da interface de 

operação da obra com os condicionantes do entorno do imóvel, buscando informações das condições 

presentes nos vizinhos (tais como níveis de piso, características de construções eventualmente 

existentes) e nas vias de acesso ao terreno (largura, declividade e tipo de calçamento da via, 

localização da rede de energia, entrada de água e pontos de coleta de esgoto). 

O fato dos edifícios antigos ocuparem, com sua área construída, toda a projeção do terreno, é reflexo 

da legislação da época. Na década de 1950 e 1960, período em que esses edifícios foram 

construídos, não havia a exigência de recuos laterais, ou seja, a divisa do terreno coincide com a 

parede do apartamento. Apenas o edifício Labor teve a sua situação amenizada graças a um terreno 

vizinho. 

Como a obra de reforma é realizada sem a demolição estrutural, o canteiro tem que se adequar aos 

espaços vagos dentro do imóvel. O banheiro, vestiário, almoxarifado e escritório são implantados em 

ambientes internos do edifício. 

Os escritórios e vestiários, nos três empreendimentos, foram colocados em cômodos onde não houve 

grande interferência com o andamento da obra. Normalmente esses pontos ficam localizados em 

ambientes do primeiro andar. 

Os almoxarifados ficaram localizados no térreo, onde a descarga é facilitada, exceto no Joaquim 

Carlos, onde não havia espaço no térreo, o que obrigou a posicionar o almoxarifado no mezanino. A 

carga era descarregada no pequeno hall de entrada e, aos poucos durante o dia, o material era 

transportado para o local de armazenamento. 

Mas a dificuldade não se resume apenas aos espaços físicos já citados, torna-se fundamental 

integrar a logística interna da obra, principalmente com relação ao fluxo de material, mão de obra, 

pontos de descarga, armazenamento e alternativas para o transporte vertical e horizontal. 
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A seqüência executiva adotada nos três empreendimentos foi de cima para baixo. Normalmente a 

seqüência executiva das alvenarias e instalações acontece de baixo para cima. Porém, como nesse 

tipo de obra a estrutura já está concluída, e existe uma quantidade muito grande de demolição, a qual 

ocorre de cima para baixo, este serviço acaba ditando o ritmo para as etapas seguintes. Ou seja, as 

primeiras frentes de trabalho são liberadas pela demolição de cima para baixo. 

Para conduzir verticalmente o entulho proveniente da demolição, foi adotado em todos os 

empreendimentos, o condutor vertical de entulho. Este equipamento tornou o serviço mais rápido e 

seguro. A situação ótima de produtividade desse condutor é quando ele cai exatamente sobre as 

caçambas de entulho, porém, no caso do Joaquim Carlos e do Olga Bernário isso era inviável. 

No Joaquim Carlos a situação era mais grave, uma vez que o edifício atingia o térreo somente em 

uma pequena faixa central. A grande área lateral é ocupada por lojas que não foram adquiridas pela 

CEF, ou seja, não pertenciam ao empreendimento e não poderiam ser utilizadas pela construtora. 

Dessa forma, era impossível o condutor vertical atingir o térreo sem interferir nas lojas. Externamente, 

na parte frontal, poderiam ser estacionadas caçambas, porém a proximidade do edifício à rede da 

Eletropaulo tornava a operação muito arriscada, além do risco de acidentes com os pedestres. 

A Figura 28 exibe a planta do pavimento térreo, onde apenas o trecho central de acesso aos 

elevadores pertencia a obra, o restante permaneceu como propriedade do antigo proprietário. 

 
Figura 28: Planta do pavimento térreo do Joaquim Carlos 
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A solução encontrada foi alugar uma das lojas durante o período de demolição. O condutor conduzia 

o entulho até o primeiro pavimento, onde o mesmo ficava armazenado até acumular o suficiente para 

carregar um caminhão (cerca de 10m³). O caminhão entrava dentro da loja e se posicionava sob uma 

abertura realizada na laje. Toda manhã era carregado um caminhão que conduzia o material ao 

transbordo legalizado. Esta logística apresentou dois fatores positivos: o primeiro foi realizar o 

transporte com caminhão que é mais barato do que caçambas; e o outro é que a produção de 

demolição não sofria nenhum tipo de interferência, pois havia um local adequado para armazenar o 

material enquanto o caminhão não chegasse. Como fator negativo, que deveria ter sido considerado 

no orçamento, foi o custo de aluguel da loja, por isso foi fundamental o controle de produção na 

execução da demolição, tentando reduzir ao máximo o período de locação. Foram retirados 210m³ de 

entulho em um mês de demolição. 

Em todos os três empreendimentos a forma de transporte vertical foi através do elevador antigo. 

Porém esta solução, se não for bem monitorada, pode prejudicar a entrega final do elevador. Antes 

do início da sua utilização deve ser realizada uma vistoria técnica para apontar as reais condições em 

que se encontra o equipamento. Como conseqüência dessa vistoria, devem ser realizados os reparos 

antes que o equipamento entre em operação, assim o mesmo poderá suportar o tráfego e esforços da 

obra sem danos maiores. 

A solução encontrada nos três empreendimentos foi a contratação, logo no primeiro mês de obra, de 

empresa especializada na manutenção de elevadores. Porém, no caso do Olga Bernário e do Labor, 

o equipamento encontrava-se em péssimo estado, o que resultou em um custo elevado para colocá-

lo em funcionamento. Esse valor é próximo ao valor da recuperação total do equipamento, já que foi 

necessária a intervenção no motor, painel de comando e cabos, ou seja, os itens mais caros. Como a 

CEF paga o serviço somente depois dele estar concluído, este é um item que certamente resultará 

em uma situação negativa no fluxo de caixa, uma vez que o desembolso para o reparo dos 

elevadores acontece logo no início da obra, porém a medição para este item acontece na entrega da 

obra. Mesmo que a forma de medição seja fracionada, ela não consegue refletir a realidade 

financeira, uma vez que é complicado para o órgão financiador liberar logo no primeiro mês de obra 

cerca de 70% do valor de medição dos elevadores, que é um dos itens importantes da curva ABC. 

Com isso pode-se afirmar que os pontos críticos para determinar a implantação do canteiro está na 

definição da logística interna da construção, passando pelo dimensionamento do fluxo vertical através 

do elevador antigo e na retirada do entulho proveniente da obra, principalmente os relacionados a 

demolição. 
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5.7 Demolição e remoção do entulho 

O serviço de demolição é um item presente em todas as obras de requalificação predial. Mesmo que 

não ocorra a demolição propriamente dita, com a remoção de paredes ou abertura de lajes, sempre 

há a necessidade de remover parte de um revestimento danificado, caixilhos antigos e tubos 

deteriorados. 

Este item aborda justamente a necessidade da demolição, bem como os quantitativos envolvidos em 

cada um dos empreendimentos, apontando as dificuldades e soluções encontradas para demolir e 

remover o entulho produzido. 

A quantidade de demolição a ser realizada está diretamente ligada a concepção arquitetônica do 

projeto. A adequação do edifício antigo a sua nova função residencial tem que passar por uma 

transformação do lay-out interno do imóvel, a qual é definida pela demolição e construção de paredes 

novas. 

A demolição não se resume apenas as paredes, mas também a abertura de lajes, portas e janelas. 

Na descrição, a seguir, de cada um dos empreendimentos, fica claro o porquê das demolições. 

Outro fator de extrema relevância para o serviço de demolição é a logística interna do canteiro. Como 

a logística também é importante para a definição de montagem e operação do canteiro, optou-se por 

abordar este tópico no item 5.6, o qual descreve os canteiros dos três empreendimentos. Por isso, a 

logística da demolição não será abordada neste capítulo, uma vez que a mesma já foi discutida.  

5.7.1 Edifício Olga Bernário 

O serviço de demolição deste empreendimento foi caracterizado pela abertura de rasgos nas lajes de 

concreto. Tal serviço foi subestimado na fase de orçamento, devido ao desconhecimento do tipo de 

concreto do qual a laje foi construída. A resistência do concreto era acima da esperada, o que tornou 

a demolição mais demorada, além da quantidade de aço dentro do concreto também ser acima do 

normal. 

Com isso houve um gasto acima do orçado com a locação de equipamentos (rompedores de 30kg, 

compressor hidráulico de 750 pcm e maçarico para o corte da ferragem), o que se estendeu por cerca 

de 45 dias. 

O atraso na demolição acabou refletindo em todo o cronograma da obra. De forma que embora tenha 

havido um esforço para reprogramá-lo, na prática o sucesso não se concretizou, e este foi um dos 

motivos para o atraso global da reforma. 

Neste empreendimento a necessidade de demolição de paredes foi pequena, girando em torno de 

100m². 
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5.7.2 Edifício Labor 

No edifício Labor houve a necessidade de demolição de elementos de concreto e de alvenarias de 

tijolo maciço. 

As peças de concreto correspondiam a laje de cobertura, enquanto os elementos de alvenaria 

correspondiam as paredes no pavimento tipo e a abertura de janelas na fachada direita. 

 

Figura 29: Demolição da laje de cobertura do empreendimento Labor44 

Para a demolição da laje foi adotado o mesmo procedimento do Olga Bernário, com a utilização de 

rompedores, compressor e maçarico. No entanto, a resistência do concreto deste edifício era menor 

do que o anterior, o que tornou a demolição mais rápida (15 dias) do que no primeiro edifício. 

A seqüência executiva da obra optou por dividir o serviço de demolição em duas etapas. A primeira 

contemplava a laje de concreto a as paredes, enquanto a segunda foi responsável pela abertura dos 

caixilhos na fachada. 

O motivo alegado45 para esta seqüência foi de que a primeira etapa abriria frente para o serviço de 

alvenaria. E a segunda abriria frente para o serviço de revestimento de parede, uma vez que após a 

abertura dos buracos seria apenas necessário requadrá-los, não havendo a necessidade de 

execução de alvenarias. Também foi justificado que se os buracos fossem abertos antes, haveria 

mais pontos de entrada de água da chuva sobre os tacos originais, os quais seriam o acabamento 

final do piso. Ou seja, essa divisão da demolição em duas etapas evitou que a parte interna da obra, 

principalmente o piso com taco, fosse agredido constantemente com a presença de água, no entanto, 

houve a necessidade de prorrogar a permanência do condutor de entulho por mais tempo na obra. 
                                                                                                          
44 Fonte: Integra 
45 Explicação fornecida pelo engenheiro residente da obra na época da reforma do edifício. 
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5.7.3 Edifício Joaquim Carlos 

Neste empreendimento não houve a necessidade de demolição de elementos de concreto, a 

demolição ficou limitada à remoção dos tacos e a abertura de portas a janelas nas paredes originais, 

as quais são compostas por tijolos maciços e blocos cerâmicos furados. 

O taco foi removido com o auxílio de vangas e transportado com carrinhos até a boca do condutor 

vertical. A execução deste serviço foi rápida (5 dias), assim como o seu transporte interno, já que o 

taco não é um material pesado quando comparado à alvenaria e ao concreto. A adoção de 

caminhões com carrocerias especiais também agilizou o serviço, sendo necessárias apenas duas 

viagens para retirar todo o material (60m³). Os tacos tiveram uma destinação diferente do restante do 

entulho. Por se tratar de madeira, a disposição final tem que ser diferenciada do entulho da alvenaria 

e do concreto, por isso, os tacos removidos foram em caminhões separados e encaminhados a 

olarias no interior do Estado, onde foram utilizados como lenha. 

A demolição das paredes com tijolos maciços mostrou-se cerca de 30% mais trabalhosa do que a 

demolição de paredes com blocos cerâmicos furados. Isso pôde ser verificado através da quantidade 

de homens-hora para a execução de cada serviço. 

O volume de entulho, proveniente da demolição neste empreendimento, foi semelhante ao produzido 

no Labor e bem superior ao Olga Bernário (Olga 50m³, Labor 230m³ e Joaquim Carlos 210m³). No 

entanto, isso não significa que a dificuldade para execução, ou mesmo os custos sejam diretamente 

proporcionais ao volume. 

A dificuldade para demolição e transporte interno de peças de concreto é bem maior quando 

comparada à alvenaria. No Joaquim Carlos ainda houve a remoção do taco, que é mais leve do que a 

alvenaria. Por isso, o custo unitário do metro cúbico de demolição nesta obra foi mais barato do que 

nas outras duas. 

5.7.4 Análise Critica 

Diante dos três empreendimentos, pode-se perceber que a análise das dificuldades do serviço de 

demolição não deve estar balizada apenas no tipo de material a ser demolido ou no quantitativo. 

Deve-se diferençar os inúmeros tipos de concreto e alvenaria, além de avaliar a logística interna e 

aferir o fator de empolamento. 

Existiu uma diferença significativa entre o serviço de demolição de concreto do Olga Bernário e do 

Labor, como também houve uma diferença, no Joaquim Carlos, entre a demolição de alvenaria de 

tijolo maciço e bloco cerâmico furado. 
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A diferença esta atrelada basicamente a resistência dos materiais, obviamente que o material mais 

resistente é mais difícil de ser demolido, por isso, na fase de estudo de viabilidade do 

empreendimento, devem ser feitas vistorias no edifício com objetivo de identificar a quantidade de 

cada tipo de material envolvida na obra. Dessa forma, a mensuração dos custos será mais precisa. 

Nos serviços de demolição analisados, pode-se observar que metade do coeficiente de produtividade 

(hh/m³) é gasto na demolição, e a outra metade é gasta no transporte interno. Isso independe do 

material. Ou seja, o material que é mais resistente, também é mais difícil de ser transportado, e o 

material que é menos resistente é mais fácil de ser transportado. Isso ocorreu no caso do concreto, 

da alvenaria e do taco. Por isso, a logística interna de transporte influi diretamente no custo do 

serviço. Esta logística está atrelada não só ao percurso que o entulho fará dentro da obra, mas 

também depende de ferramenta de equipamento mais adequado para demolí-lo e transportá-lo. Para 

o concreto foram adotados rompedores, compressores e maçaricos. Para a alvenaria foram adotadas 

marretas e talhadeiras. E para o taco foram adotadas vangas. O transporte horizontal foi realizado 

através de carrinhos, o transporte vertical foi através de condutores específicos, e a retirada foi 

através de caminhões basculantes. 

O fator de empolamento também é relevante neste tipo e serviço, já que na fase de orçamento só é 

possível quantificar o volume a ser demolido. No entanto, o volume a ser transportado internamente e 

retirado, dependerá do coeficiente de empolamento de cada material. Apenas no Joaquim Carlos foi 

possível ter esse valor com precisão, o qual ficou em torno de 1,75 para a alvenaria. 

5.8 Análise estrutural do edifício 

Este item aborda as dificuldades encontradas na estrutura antiga em suportar as novas cargas 

resultantes da intervenção, tais dificuldades são causadas pelos: desgaste natural; cargas adicionais 

e demolição de peças estruturais para adequar a nova arquitetura. Nos estudos de caso foram 

encontrados exemplos das três situações. 

Os problemas de estrutura do edifício, antes da intervenção, têm-se manifestado através de trincas 

nos elementos estruturais, alvenarias e pontos de corrosão na armadura. 

Segundo Figueiredo; Helene; Andrade (1999) “a carbonatação do concreto e o ingresso dos íons de 

cloreto são os principais agentes iniciadores da corrosão”. 

Para Ribeiro e Silva (2003) as anomalias de índole estrutural têm especial relevância na medida em 

que denunciam um comportamento deficiente da estrutura ou seus componentes, de forma que a sua 

detecção antecipada é fundamental para a tomada de decisão quanto à implementação de medidas 

corretivas urgentes. Os sintomas mais correntes são as fissuras com orientação bem definida, 

associadas, normalmente a deformações dos elementos estruturais. Como causas principais, pode-se 
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apontar os esforços de flexão exagerados, devidos a solicitações superiores às consideradas no 

projeto, esforços de corte resultantes de cargas concentradas, ou assentamentos diferenciais, ou, 

ainda, outras solicitações acidentais (incêndios, sismos, etc.). 

Ainda com relação à deterioração estrutural, Ribeiro e Silva (2003) explicam que a corrosão de 

armadura pode ser identificada através de seus sintomas característicos, que são zonas com 

manchas de óxido, fissuras alinhadas com as armaduras, zonas com delaminação do concreto e 

zonas com armaduras expostas, o que eventualmente pode representar significativa redução da 

seção. 

Nos imóveis antigos da região central de São Paulo, principalmente naqueles ocupados de maneira 

irregular pelos movimentos de moradia, é fácil identificar indícios de corrosão de armadura. A 

situação se agrava a medida que o uso irregular lança água em ambientes do edifício que não estão 

preparados tecnicamente para receber essa umidade, como por exemplo corredores ou mesmo áreas 

de escritório. Essa umidade, ao penetrar nas peças de concreto desprotegidas, acaba atingindo a 

armação, então, tem-se o início da corrosão do aço. 

Na Figura 30 pode ser visto um exemplo de mancha de umidade na fachada causada pelo uso 

inadequado do edifício, proveniente da ocupação irregular de imóveis na região central da cidade de 

São Paulo. O imóvel pertence ao governo do Estado e está ocupado desde o fim da década de 1990. 

 
Figura 30: Manchas de umidade na fachada causadas pelo uso irregular do imóvel, ocupado por 

movimentos de moradia46 

Dependendo do tipo de ocupação e do tempo que ela durar, a deterioração pode condenar a 

estrutura do edifício, restando apenas a opção de demolição do imóvel. Por isso que a ocupação 

irregular acaba sendo preocupante para o proprietário do imóvel, uma vez que o processo de 

deterioração passa a ser acelerado, devido ao uso inadequado do edifício e a impossibilidade de 

manutenção. 

                                                                                                          
46 Fonte: Foto tirada pelo autor 
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Na Figura 31 pode ser vista a imagem do edifício situado na avenida Prestes Maia, o qual foi atingido 

por um incêndio durante o período em que o edifício estava ocupado por um dos movimentos de 

moradia de São Paulo. 

 

Figura 31: Incêndio causado durante ocupação irregular de edifício situado a Av. Prestes Maia47 

A manutenção também tem se apresentado como um fator fundamental para a longevidade 

estrutural. Nos edifícios onde o sistema pluvial apresenta problemas, seja na impermeabilização, no 

telhado ou mesmo nos condutores verticais, a incidência de patologia estrutural é significativamente 

superior quando comparada a edifícios com manutenção periódica. A manutenção no sistema 

hidráulico de água e esgoto também contribui para a preservação do sistema estrutural, na medida 

em que são corrigidos os pontos de vazamento. 

Nesse contexto é que edifícios ocupados tendem a apresentar maiores problemas estruturais, devido 

ao mal uso e a falta de manutenção, o que pode resultar na impossibilidade de reabilitá-los, seja para 

um empreendimento de HIS ou mesmo para um empreendimento com mais verba. 

Em nenhum dos três estudos de caso desse trabalho ocorreu esse tipo de deterioração estrutural. 

Caso fosse necessário destinar uma parte maior da verba de obra para recuperar o desgaste 

estrutural proveniente de uso inadequado, tais empreendimentos não seriam viáveis. 

                                                                                                          
47 Fonte: Integra 
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5.8.1 Edifício Olga Bernário 

Este edifício teve a sua concepção estrutural dimensionada para suportar esforços superiores aos 

causados por um uso residencial, já que originalmente este imóvel foi construído para abrigar uma 

indústria, o que está refletido na dimensão das suas peças estruturais: lajes com 44cm de espessura.  

Na fase de viabilização do empreendimento, o estado de conservação do imóvel era bom, embora o 

mesmo tenha passado por um período de ocupação irregular dos “sem teto” (ULC). As vigas e lajes 

não apresentavam fissuras e a armadura não estava exposta, o que seria um indício de corrosão. 

A sobrecarga proveniente das paredes de alvenaria não foi motivo para a execução de reforço 

estrutural. O projeto arquitetônico causou a necessidade de abertura de rasgos nas lajes para a 

construção dos fossos de ventilação, e o projeto hidráulico dimensionou mais uma caixa d’água na 

cobertura. Porém, ambas as cargas adicionais não provocaram a necessidade de reforço na estrutura 

ou mesmo na fundação. 

O único serviço relacionado à estrutura foi a construção de um novo mezanino metálico. No entanto, 

este serviço não está ligado a reforço estrutural, mas sim a construção de um pavimento novo. Tal 

mezanino possui estrutura independente composta por pilares e vigas metálicas com laje de concreto, 

os quais estão apoiados sobre blocos e estacas raiz. A opção por estaca raiz foi motivada pelo tipo 

de solo e pela dificuldade de acesso de um outro equipamento. 

5.8.2 Edifício Labor 

Este empreendimento, dentre os três, foi o que apresentou a maior complexidade na solução 

estrutural. 

Na fase de viabilização, enquanto o imóvel ainda estava ocupado pelo MSTC, foi realizado um laudo 

estrutural, o qual apontou que os elementos estruturais eram insuficientes para suportar o peso do 

edifício, mesmo que não houvesse qualquer tipo de intervenção. Essa verificação mostrou que havia 

uma divergência nas considerações de cálculo entre os projetistas que dimensionaram a estrutura na 

década de 1940, daqueles que fizeram a verificação na década de 2000. De qualquer forma, o que 

prevaleceu foi a verificação realizada pelos calculistas da década de 2000, a qual concluiu que o 

imóvel apresentava sérios riscos de desmoronamento. Este laudo teve que ser encaminhado ao 

Departamento de Controle do Uso de Imóveis (CONTRU), o que acabou obrigando a Prefeitura a 

desocupar o prédio, emergencialmente, e abrigar os ocupantes em um hotel, arcando com todos os 

custos. Durante todo o período de execução da obra, os antigos ocupantes, os quais seriam os 

futuros moradores, permaneceram hospedados em um hotel com todos os custos arcados pela 

Prefeitura. 
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Diante deste contexto, o reforço estrutural tornou-se inevitável, apenas a situação foi agravada, já que 

haveria acréscimo de carregamento proveniente das paredes de alvenaria, construção de um 

pavimento superior, construção de um mezanino e construção de mais uma caixa d’água. 

Os elementos estruturais antigos estavam em bom estado, de maneira que as vigas e lajes não 

apresentavam fissuras e a armadura não estava exposta, o que seria um indício de corrosão e 

agravaria ainda mais a situação.  

O reforço estrutural foi dimensionado a partir das fundações, com a construção de novas sapatas e 

vigas de travamento para transferir os esforços. Os pilares centrais foram engrossados até o quarto 

pavimento com cerca de 15cm, enquanto os pilares periféricos foram engrossados com cerca de 

10cm, também até o quarto andar. 

Para o acréscimo do pavimento superior houve a necessidade de demolição da antiga laje de 

cobertura. O novo andar na cobertura e o mezanino foram construídos através de estrutura de 

concreto moldada in loco. 

  

Figura 32: Reforço estrutural no pilar e estrutura de concreto do pavimento acrescido - Labor48 

Com isso pode-se concluir que neste empreendimento houve a necessidade de um novo projeto 

estrutural, o qual teve que realizar um diagnóstico do esqueleto antigo e adequá-lo ao novo uso 

residencial. 

                                                                                                          
48 Fonte: Integra 
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5.8.3 Edifício Joaquim Carlos 

Este empreendimento foi o menos complexo com relação à intervenção estrutural. Como não houve 

mudança de uso e o projeto arquitetônico preservou as paredes no mesmo local, os esforços 

permaneceram os mesmos que foram utilizados no projeto original do edifício. Também não houve a 

necessidade de construir mais uma caixa d’água superior, o que resultaria em esforços adicionais. 

Com isso, não houve a necessidade de qualquer tipo de interferência estrutural. 

5.8.4 Análise Crítica 

Com base nos estudos de caso pode-se notar que os problemas estruturais tendem a surgir com 

maior ênfase nas intervenções que transformam edifícios comerciais em residenciais, principalmente, 

em imóveis antigos que já passaram por um período de ocupação irregular.  

A sobrecarga, proveniente das alvenarias e dos possíveis andares adicionais, é o principal motivo do 

reforço estrutural. Por isso, o projeto arquitetônico deve buscar aproveitar ao máximo as paredes 

existentes já construídas, o que resulta em volume menor de demolição, bem como na redução nas 

cargas adicionais. 

No Joaquim Carlos essa situação fica clara, através da reduzida quantidade de paredes novas e a 

inexistência de serviços estruturais. No entanto, o Labor apresenta a situação contrária, com elevada 

quantidade de paredes novas e a construção de dois novos pavimentos, o que resultou em um 

elevado custo de intervenção estrutural em pilares, vigas e fundações. 

Como já visto no item 3.1, o qual relata que a maioria dos edifícios vagos no centro de São Paulo é 

comercial, não há como abordar a reabilitação de edifícios sem que haja uma correta análise das 

condições estruturais antes da intervenção. Caso o estudo de viabilidade ignore a situação estrutural 

do imóvel, pode ocorrer um mascaramento da real viabilidade do empreendimento, o qual não 

perdura por muito tempo e mais cedo ou mais tarde a realidade estrutural do edifício vem à tona. 

Esse comentário parece óbvio, mas existem alguns empreendimentos de reabilitação predial voltado 

à HIS, que menosprezaram a análise estrutural na fase de estudo de viabilidade, sofrendo as 

conseqüências em etapas posteriores.  

No empreendimento Baronesa de Porto Carrero49, onde a abordagem estrutural foi subestimada, 

ocorreu o processo de elaboração de projeto, contratação e início da obra. Porém, no decorrer da 

execução dos serviços de campo, os problemas estruturais apareceram e o custo do 

empreendimento sofreu acréscimos da ordem de 40%.  

                                                                                                          
49 Informação obtida junto a equipe técnica de obras da COHAB 
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Esse diagnóstico estrutural deveria ter sido realizado na fase de estudo de viabilidade do 

empreendimento, evitando assim, desperdício de trabalho, ou adequando-os a realidade estrutural, a 

qual pode ser compensada com o rearranjo dos custos, desde que diagnosticada na fase adequada. 

 

Figura 33: Empreendimento Baronesa de Porto Carrero paralisado em 2004, com o primeiro pavimento 
escorado, por falha na avalição estrutural50 

Esses casos, tanto o Labor como outros empreendimentos com falha na análise estrutural, vem a ser 

exemplos importantes da necessidade da elaboração de um laudo estrutural na fase de viabilização 

deste tipo de intervenção. Em algumas situações tenta-se evitar despesas com análises detalhadas, 

no entanto, essa economia pode resultar em gastos muito maiores em fases posteriores, ou então, no 

desperdício de trabalhos e projetos em cima de um empreendimento inviável, o qual poderia ter sido 

diagnosticado na fase inicial do estudo de viabilidade. 

                                                                                                          
50 Fonte: Foto tirada pelo autor 
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5.9 Adequação do Sistema de Instalações Prediais Antigo 

Este item aborda os obstáculos encontrados em adequar as instalações antigas ao novo uso do 

imóvel, apresentando as dificuldades de elaboração de projeto, executivas, de reutilização de 

materiais, de instalações adicionais (gás, incêndio), entre outras. 

A concepção do sistema de instalações depende do tipo de intervenção que sofrerá o edifício. 

Quando a intervenção for em um edifício com mudança de uso, por exemplo, de comercial para 

residencial, surgirá um número maior de interferências quando comparada a intervenção em edifícios 

residenciais ou mesmo hotéis. Isso é motivado, principalmente, pela ausência de shafts que 

possibilitem o abastecimento dos novos apartamentos, como também pela capacidade da caixa 

d’água e rota de fuga em caso de incêndio. 

5.9.1 Edifício Olga Bernário 

Nesse empreendimento o projeto de arquitetura buscou alinhar verticalmente os ambientes molhados, 

de forma a facilitar a criação de shafts para a tubulação hidráulica. As cozinhas e os banheiros 

ficaram próximos, o que reduziu o caminhamento da tubulação dentro do apartamento. Nas unidades 

quitinete, as prumadas de água e esgoto estão a menos de 1m dos pontos hidráulicos do 

apartamento. Nos banheiros foi necessário criar forro rebaixado para esconder as peças de esgoto. 

Não foi prevista a medição individual de água para os apartamentos, por isso as prumadas de água 

são coletivas atendendo em média a 7 apartamentos cada uma. A rede de esgoto sofre um desvio no 

forro do pavimento térreo, onde é encaminhada para as caixas de passagem no piso e então lançada 

na rede pública. 

Para a reservação de água foram recuperadas as caixas inferior e superior, porém, devido a mudança 

de uso, foi necessário criar mais uma caixa d’água superior de 10m³. 

Na rede pluvial foram dimensionados os novos elementos do sistema, como: calhas, condutores 

verticais e caixas de passagem. Nesse caso, a abertura dos fossos facilitou a condução vertical, já 

que tais condutores ficaram posicionados fora dos shafts internos dos apartamentos, o que facilita a 

manutenção. 

O projeto do sistema elétrico adotou como premissa evitar ao máximo embutir eletrodutos em 

paredes ou lajes. Por isso, o caminhamento das prumadas e da distribuição na área comum foi 

realizado através de eletrocalha. No interior dos apartamentos a distribuição horizontal foi em 

eletrodutos sobre o do forro de gesso, e somente nas descidas verticais é que houve a necessidade 

de eletroduto embutido nas paredes. 
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A medição de energia é individualizada e localizada em um centro de medição no pavimento térreo. A 

partir deste ponto existem três prumadas verticais que distribuem os cabos pelo edifício através de 

shafts novos. 

Para atender as exigências do Corpo de Bombeiros o edifício foi segmentado em dois blocos, 

divididos pela escada, a qual foi protegida por portas corta fogo. Com isso, foi necessário criar uma 

rede de hidrantes para cada lado do edifício, ou seja, duas redes. 

A concepção do projeto da rede de gás foi facilitada nesse empreendimento, já que pelo fato dos 

corredores de circulação serem abertos e ventilados possibilitou o posicionamento dos medidores 

individuais nos andares. Essa solução permite que a prumada seja uma tubulação com diâmetro 

maior, a qual ramifica em tubos menores em cada pavimento, os quais são ligados aos medidores. 

5.9.2 Edifício Labor 

Nesse empreendimento, como no Olga Bernário, o projeto de arquitetura buscou alinhar verticalmente 

os ambientes molhados, porém no mezanino isso não foi possível, o que obrigou um desvio em todas 

as prumadas neste pavimento. Os pontos hidráulicos das cozinhas e dos banheiros não ficaram tão 

próximos das prumadas como no empreendimento anterior, estando em média a cerca de 3m dos 

shafts. As prumadas não conseguiram atender a dois apartamentos por andar, isso foi possível 

apenas para as unidades G e F. Nos banheiros foi necessário criar forro rebaixado para esconder as 

peças de esgoto. 

Não foi prevista a medição individual de água para os apartamentos, por isso as prumadas de água 

são coletivas atendendo em média a 14 apartamentos cada uma. A rede de esgoto é encaminhada 

por shafts para o primeiro subsolo de onde é bombeada para a rede pública que está em uma cota 

acima do subsolo do empreendimento. A Figura 34 mostra dois exemplos de shafts. 

  
Figura 34: Shafts novos abertos para conduzir verticalmente a tubulação  
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Na rede pluvial foram dimensionados os novos elementos do sistema, como: calhas, condutores 

verticais e caixas de passagem. O caminhamento dos condutores verticais é através dos shafts 

internos nos apartamentos, os quais conduzem a água de chuva até um reservatório inferior no 

subsolo, a partir do qual a mesma é bombeada para a galeria pluvial da via pública. 

O projeto do sistema elétrico utilizou shafts novos para conduzir os cabos verticalmente ao longo do 

edifício. A distribuição nos andares, seja ela na área comum ou no interior dos apartamentos, foi 

realizada de forma embutida no contrapiso ou na alvenaria. Com isso, não há eletroduto ou 

eletrocalha aparente na área comum, fato este que ocorre nos outros dois empreendimentos. A 

medição de energia é individualizada e localizada em um centro de medição no subsolo. 

Para atender as exigências do Corpo de Bombeiros, foi necessário criar uma antecâmara na escada 

em todos os pavimentos com o auxílio de portas corta fogo. Além disso, a escada possuía alguns 

caixilhos, os quais a iluminavam e a ventilavam, porém, devido às exigências dos Bombeiros, tais 

caixilhos foram removidos e os vãos fechados. 

A concepção do sistema de gás nesse empreendimento foi um pouco mais complexa do que no Olga 

Bernário, já que a característica arquitetônica do Labor obrigou o posicionamento dos medidores 

individuais no subsolo. Com isso as prumadas tiveram que ser individualizadas e caminhar de forma 

embutida nas paredes. Essa solução obrigou a abertura de rasgos nas lajes para permitir a passagem 

da tubulação. 

5.9.3 Edifício Joaquim Carlos 

No empreendimento Joaquim Carlos as prumadas hidráulicas ficaram localizadas no mesmo ponto 

das prumadas antigas, já que o projeto arquitetônico teve como premissa manter as novas áreas 

molhadas na mesma posição das áreas molhadas da planta original do edifício. Isso somente não 

ocorreu em 6 apartamentos localizados no sétimo e oitavo andares. Essa alteração foi motivada pela 

necessidade de agrupar apartamentos para atingir a área mínima exigida pelo PAR, conforme já 

descrito no item 5.4. 

O fato de manter os shafts em suas posições originais evitou a necessidade de abertura de rasgos 

nas lajes. No entanto, resultou na necessidade de remover a tubulação antiga, já que as novas 

prumadas caminhariam no espaço ocupado pelos tubos antigos. 

O fato de não mudar o posicionamento das prumadas resulta em adotar a concepção do projeto 

original da década de 1960, época na qual não era praticada a medição individualizada. A concepção 

original também previa que alguns apartamentos fossem abastecidos por mais de uma prumada, o 

que vem a ser mais um obstáculo para se implantar a medição individual. 
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As lajes dos banheiros são rebaixadas o que evita a necessidade de forro de gesso nesses 

ambientes, porém, em 6 apartamentos houve a necessidade de forro rebaixado, já que as novas 

áreas molhadas dessas unidades ficaram em ambientes que originalmente eram salas ou quartos. 

Com isso, este empreendimento não possui uma solução padrão para o sistema hidráulico, de forma 

que unidades como as C/E/F possuem duas prumadas de água e esgoto, enquanto as unidades H/I e 

J/K dividem a mesma prumada de água e esgoto. 

Para a reservação de água foram recuperadas as caixas inferior e superior, as quais são suficientes 

para abastecimento do empreendimento, já que originalmente este edifício foi concebido para abrigar 

120 apartamentos e com a intervenção o número de unidades reduziu para 93. 

Na rede pluvial também foi adotada a concepção original de projeto, a qual previa condutores 

verticais na fachada e nos fossos internos. Não há condutores pluviais nos shafts internos dos 

apartamentos. 

Tanto a rede pluvial como a rede de esgoto sofrem um desvio no teto do mezanino e são acumuladas 

de forma individualizada em caixas de passagem no térreo, a partir das quais são lançadas na rede 

pública. 

O projeto do sistema elétrico adotou os dois shafts originais para a distribuição vertical dos cabos. Em 

cada pavimento a distribuição horizontal na área comum foi realizada através de eletrodutos rígidos e 

conduletes aparentes. Somente no interior dos apartamentos é que os eletrodutos foram embutidos 

nas alvenarias. Para a distribuição horizontal dentro dos apartamentos foram utilizados os eletrodutos 

originais do edifício, os quais estavam embutidos na laje de concreto. A medição de energia é 

individualizada e localizada no centro de medição original no pavimento térreo. 
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Figura 35: Caminhamento externo, na área comum, da tubulação elétrica  no Joaquim Carlos51 

Na execução do sistema elétrico, neste empreendimento, foram encontrados dois obstáculos a mais 

do que aqueles enfrentados no Olga Bernário e no Labor. O primeiro refere-se a dificuldade de 

embutir eletrodutos em paredes que já estavam construídas com tijolo maciço, material este que é 

mais trabalhoso para embutir tubos quando comparado a um bloco cerâmico. O segundo refere-se a 

aproveitar os eletrodutos antigos embutidos em laje, já que o caminhamento desses dutos nem 

sempre é o mais curto e alguns deles apresentavam-se obstruídos. O caminhamento desses dutos foi 

concebido para o imóvel original com 120 apartamentos, com o projeto de intervenção o qual agrupou 

alguns apartamentos e cômodos, o caminhamento não ficou de forma otimizada, e a fiação passou a 

percorrer uma extensão maior do que se o apartamento tivesse sido projetado para uma obra nova. 

 

Figura 36: Caminhamento de eletrodutos novos embutidos em parede antiga de tjjolo maciço  
                                                                                                          
51 Fonte: Foto tirada pelo autor 
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Para atender as exigências do Corpo de Bombeiros o edifício foi segmentado em dois blocos, 

divididos pela escada, a qual foi protegida por portas corta fogo. Com isso, foi necessário criar uma 

rede de hidrantes para cada lado do edifício, ou seja, duas redes. Essa é a mesma solução aplicada 

no Olga Bernário. 

A rede do sistema de gás teve os seus medidores concentrados no primeiro pavimento e 

posicionados nos fossos de ventilação das cozinhas. Ou seja, a base de cada fosso passou a 

desempenhar a função de centro de medição de gás, o que resulta em uma descentralização do 

centro de medição em cinco pontos. Essa solução foi adotada por dois motivos: o primeiro refere-se a 

falta de espaço dentro do imóvel para abrigar 93 medidores em um único local, e o segundo refere-se 

a posição privilegiada das prumadas, as quais ficaram justapostas às cozinhas e caminham 

verticalmente externas ao edifício. Dessa forma, foi possível encontrar uma função para uma área 

que originalmente era sem uso e acabaria se transformando em local de acúmulo de lixo e sujeira. 

Além disso, o caminhamento externo das prumadas individuais é mais econômico quando comparado 

ao custo de execução de prumadas embutidas em paredes internas do edifício. 

Figura 37: Centro de medição e prumada de distribuição de gás em dos fossos do Joaquim Carlos52 

                                                                                                          
52 Fonte: Foto tirada pelo autor 
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5.9.4 Análise Crítica 

Para facilitar a análise do processo de intervenção nas instalações prediais, deve-se separar as 

etapas que se assemelham a implantação de uma obra tradicional de construção nova, daquelas que 

surgem como particularidades da reabilitação predial voltada para HIS. 

A premissa de concepção de projeto hidráulico, buscando posicionar de maneira próxima as áreas 

molhadas dos apartamentos, surge como principal elemento de semelhança entre a elaboração de 

um projeto de intervenção e de um projeto para uma obra nova. A proximidade de ambientes como 

banheiros e cozinhas, seja do próprio apartamento como também das unidades vizinhas, resulta em 

uma execução mais econômica, reduzindo a quantidade de prumadas e de ramais de distribuição 

hidráulica dentro do apartamento. Essa característica foi observada nos três empreendimentos. 

No entanto, a diferença na concepção do projeto de hidráulica surge nos dois extremos dos imóveis, 

o que pode ser considerado como a caixa d’água e o pavimento térreo. Ou seja, o projeto de 

intervenção tem que se adaptar aos elementos que já estão construídos no térreo e no ático.  

Nos empreendimentos de mudança de uso comercial para residencial foi necessário aumentar a 

reserva de água para atender a nova demanda do edifício, enquanto no edifício que já era residencial 

isso não foi necessário. Tal situação tende a se repetir quando a intervenção transforma um edifício 

comercial em residencial. 

No pavimento térreo a dificuldade do projeto hidráulico estava em encontrar espaço para acomodar 

as caixas de passagem, sejam elas de esgoto, gordura ou pluvial. Esse problema surgiu, 

principalmente, nos edifícios que originalmente eram comerciais, nos quais as caixas de gordura não 

existiam e as caixas de esgoto eram em menor quantidade. No empreendimento de origem 

residencial a tendência foi de utilizar as caixas já existentes. 

No projeto de elétrica a dificuldade não se limitou aos extremos do imóvel. Surgiram novos 

obstáculos, principalmente, na forma como seria realizada a distribuição da fiação nas áreas comuns. 

Nas áreas comuns dos andares, as lajes já estavam executadas e por motivos de custo aproveitou-se 

o revestimento do piso original, normalmente granilite, com isso ficou descartada a opção de rasgar o 

piso e embutir a fiação no trecho entre a prumada e o quadro do apartamento. A opção por embutir 

nas paredes, por motivos de custo, também ficou inviável para este tipo de empreendimento, já que 

seria necessário rasgar a parede e revesti-la novamente. E a opção por caminhar sobre o forro de 

gesso ficou ainda mais onerosa que a solução anterior. Dessa forma, a solução encontrada foi 

conduzir a fiação de forma aparente em eletrocalhas ou em eletrodutos rígidos e conduletes. Em 

ambas as soluções o acabamento não atingiu o mesmo padrão quando comparado a tubulações 

embutidas, porém, devido a limitações financeiras do programa, essas foram as alternativas utilizadas 

nos empreendimentos Olga Bernário e Joaquim Carlos. 
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Ainda no projeto de elétrica, existiu a dificuldade de encontrar um local para abrigar os medidores da 

concessionária. Segundo normas da Eletropaulo, existem dimensões padronizadas para 

espaçamento e altura de tais medidores, o que acaba ocupando uma área grande dentro do imóvel. 

Neste tipo de empreendimento, o ideal seria destinar o local desta área técnica para área de lazer, 

uma vez que, o bairro onde foram implantados os edifícios e o próprio imóvel são carentes neste tipo 

de oferta para a população. A alternativa seria a utilização de medição remota nos andares, porém 

devido ao desconhecimento técnico das construtoras, tal solução não foi empregada. Esse problema 

surgiu principalmente nos edifícios que originalmente eram comerciais, nos quais não existia uma 

área adequada para a quantidade de medidores. 

Para atender as exigências do Corpo de Bombeiros foi necessário criar uma rota de fuga protegida. 

Nos empreendimentos em estudo, essa rota ficou definida pela escada normal de acesso aos 

andares, porém, protegida por portas corta fogo. Tal solução resultou na execução de uma rede a 

mais de hidrantes, quando o edifício ficou segmentado em dois blocos. 

Na parte executiva, o processo de intervenção apresentou-se mais oneroso e mais trabalhoso do que 

na execução de um edifício novo, já que a possibilidade de aproveitar algum elemento do imóvel 

antigo foi praticamente nula, com exceção da caixa d’água, além de ser necessário remover os tubos, 

dutos e cabos da construção original.  

Devido a idade dos edifícios as tubulações hidráulicas, que eram de ferro fundido, estavam totalmente 

deterioradas. Na parte elétrica só foi possível aproveitar os eletrodutos embutidos na laje do Joaquim 

Carlos, mesmo assim, tal opção mostrou-se trabalhosa e com um consumo de fiação superior, 

quando comparada a opção por embutir eletrodutos novos no contrapiso, o que diminuiria o percurso 

entre o quadro e o ponto elétrico do apartamento. 

Dentre todas as adversidades executivas de uma reforma no sistema de instalação, a maior 

dificuldade encontrada foi a impossibilidade de aplicar uma construção racionalizada, de forma que as 

paredes pudessem ser erguidas e as lajes concretadas com a tubulação embutida, assim como os 

shafts fechados após a conclusão da tubulação hidráulica. Nas obras de reforma a maioria das 

paredes e lajes já estavam concluídas, ou seja, é como se a equipe de instalação em uma obra nova 

tivesse executado todo o seu serviço de maneira errada, então seria necessário quebrar o que estava 

pronto para executar novamente. Na obra de reforma a sensação é de re-trabalho, de maneira que é 

necessário desmanchar o que está executado e executar novamente. Essa particularidade torna-se 

mais evidente quando o imóvel original é residencial, já que a quantidade de paredes novas a ser 

executada é bem menor do que as intervenções em edifícios comerciais. Ou seja, aproveita-se uma 

quantidade maior de paredes, o que resulta em uma quantidade maior de rasgos e remoção de peças 

antigas. 
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Figura 38: Parede antiga de tijolo maciço rasgada e preparada para receber os tubos de hidráulica53 

Com isso deve ser enfatizada, no serviço de execução das instalações, a necessidade de considerar 

um consumo superior de mão de obra quando comparado a obras novas. Essa variação é causada 

pela necessidade de remoção das peças antigas, abertura de rasgos e a dificuldade de racionalizar a 

construção.  

5.10 Recuperação e Substituição das Esquadrias Antigas 

Este item aborda as considerações para a recuperação e substituição de esquadrias antigas, como 

também, o fornecimento de peças novas, apresentando a solução encontrada em cada um dos 

empreendimentos.  

As medidas adotadas foram distintas, uma vez que a natureza e estado de conservação das peças 

eram distintos, sendo: alumínio (a recuperação foi mínima), aço (a recuperação foi trabalhosa) e um 

terceiro onde houve recuperação e fornecimento de peças novas. 

5.10.1 Edifício Olga Benário 

Os caixilhos originais deste edifício são de alumínio e vedam praticamente toda a fachada frontal e 

dos fundos. A durabilidade deste tipo de caixilho é maior do que os caixilhos de ferro, por isso a 

manutenção e recuperação destes é mais fácil e barata do que o tratamento em caixilhos de aço 

antigos. 

                                                                                                          
53 Fonte: Integra 
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O projeto arquitetônico distribuiu os apartamentos de maneira que a modulação das peças de 

fachada coincidissem com a divisão dos ambientes, ou seja, cada módulo de caixilho atendeu a um 

apartamento, essa solução evitou custos adicionais com a reforma das peças. O único serviço 

executado nessas peças foi a lubrificação para tornar mais fácil a abertura tipo “maximar”, e recuperar 

alguns pontos amassados. 

A Figura 39 exibe o detalhe da modulação dos caixilhos e a divisão dos apartamentos, de forma que 

a paginação de três módulos define um apartamento. 

 
Figura 39: Modulação dos caixilhos do Olga Bernário54 

Os ambientes voltados ao pátio interno do edifício foram atendidos com caixilhos novos de chapa 

dobrada de aço. Essas peças possuem dimensões padrão de mercado e foram adquiridas junto à 

fornecedor tradicional para este tipo de obra. 

 
Figura 40: Caixilho voltado ao pátio interno no Olga Bernário 

                                                                                                          
54 Fonte: Foto tirada pelo autor 
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Com relação a portas e batentes não houve a possibilidade de reaproveitamento do edifício original, 

por isso, todas as portas e batentes foram novos. 

Dessa forma o edifício foi atendido por dois tipos de caixilhos: a recuperação dos caixilhos antigos na 

fachada e o fornecimento de peças novas de aço internamente. O que não resultou em um custo 

elevado para este serviço, já que as peças da fachada estavam em bom estado e a quantidade de 

peças novas foi padronizada e reduzida, graças ao reaproveitamento dos elementos de fachada. 

Com a análise dos dois estudos de casos seguintes, poderá ser notado que a intervenção neste 

empreendimento foi a mais simples. 

5.10.2 Edifício Labor  

No edifício Labor os caixilhos são de aço e estavam muito deteriorados devido à falta de manutenção 

e a idade do edifício. As peças estavam em estado avançado de oxidação, de maneira que a 

corrosão, em muitos casos, já havia perfurado o perfil de aço. As janelas de correr estavam travadas 

e, muitos acessórios, como puxadores e roldanas, estavam faltando. 

Buscando uma solução mais econômica, optou-se pela recuperação das peças. A outra opção seria a 

substituição dos caixilhos antigos por elementos novos, mas esta alternativa resulta não só no maior 

custo para aquisição das peças novas, como também, em serviços adicionais de remoção dos 

caixilhos antigos e requadração dos vãos para a futura instalação. Além disso, os vãos antigos não 

correspondem às dimensões padronizadas que são produzidas atualmente, ou seja, os caixilhos 

teriam que ser fabricados sob medida, o que os encarece ainda mais. 

Durante a recuperação, os perfis corroídos eram substituídos integralmente ou parcialmente, 

dependendo da parte danifica. A emenda entre perfil antigo e novo foi realizada através de solda. O 

serviço de serralheria foi responsável pela lubrificação e substituição de tudo o que estava danificado, 

não exclusivamente os perfis, mas também puxadores, roldanas e demais acessórios. 

Após a conclusão dos serviços de serralheria teve início o serviço de pintura, que foi responsável pela 

limpeza dos perfis antigos e execução da pintura nova, a qual atua como proteção e acabamento do 

caixilho. 

O tratamento do caixilho teve início com a remoção da tinta antiga, através da aplicação do 

removedor de tintas e a raspagem com espátula. Após a remoção de toda a pintura antiga, as peças 

foram lixadas e aplicou-se um neutralizador de ferrugem. Sobre o neutralizador foi aplicado o zarcão 

e a pintura final com esmalte na cor definida pelo arquiteto. 
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Todo este serviço é muito lento, chegando a ter características artesanais, o que o torna oneroso. 

Mas mesmo assim, o seu custo é inferior quando comparado ao custo da substituição por peças 

novas. 

Os caixilhos novos foram utilizados na fachada direita e nos ambientes voltados ao interior do edifício. 

Para atender as exigências do projeto arquitetônico, foi necessário rasgar a fachada direita para que 

fossem criados novos caixilhos, os quais atendem à sala e ao banheiro do apartamento H, como 

também, ao hall de circulação do pavimento. 

Na Figura 41 podem ser vistos os caixilhos antigos antes da recuperação e os vãos recém abertos 

dos caixilhos novos na fachada direita. Em seguida apresenta-se a fachada já concluída. Pode-se 

notar, que visando manter uma linguagem de fachada, os caixilhos novos na parte direita seguiram o 

mesmo desenho das peças antigas da fachada frontal, ou seja, a padronização externa foi mantida. 

Como conseqüência essas peças novas tiveram que ser fabricadas sob encomenda. 

  
Figura 41: Caixilho da fachada do Labor 

Para os caixilhos voltados ao corredor de circulação interno, adotou-se a mesma solução empregada 

no edifício Olga Bernário, ou seja, a opção pelos caixilhos novos de ferro com dimensões 

padronizadas no mercado. 

Com relação a portas e batentes,a situação também foi a mesma do Olga Bernário, ou seja, não foi 

possível o reaproveitamento dos elementos do edifício original, por isso, todas as portas e batentes 

foram novos. 

Neste empreendimento deve ser ressaltado o resultado obtido através da recuperação das peças de 

correr. Nem todos os caixilhos ficaram com um bom funcionamento, foram apontadas algumas 

justificativas pelo construtor55 como: “as peças estavam muito danificadas e a recuperação era 

arriscada”; “as novas roldanas não se ajustaram aos elementos antigos”; “algumas roldanas não 

foram substituídas”; “o ajuste e encaixe entre perfil antigo e novo é complicado”. Ou seja, inúmeros 

argumentos foram usados sem muita convicção. O que permiti concluir que o serviço de recuperação 

de peças de correr deve ser bem avaliado antes de ser adotado como solução. 
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5.10.3 Edifício Joaquim Carlos 

O tipo de caixilho do Joaquim Carlos é parecido ao do Labor, tendo na fachada peças de ferro de 

correr, enquanto internamente, as peças voltadas aos fossos de iluminação são basculantes.  

Neste edifício, o antigo proprietário iniciou uma reforma, na qual substituiu todas as peças da fachada 

do fundo, lateral direita e lateral esquerda. Não foram substituídos os caixilhos frontais e aqueles 

voltados aos fossos internos. 

Esses caixilhos instalados pelo antigo proprietário são de baixa qualidade, porém com o objetivo de 

conter custos, optou-se pela permanência dos mesmos, sendo realizada apenas a recuperação de 

pintura. Todas essas peças já apresentavam bom funcionamento. 

Com relação aos caixilhos antigos originais, optou-se pela recuperação das peças basculantes e a 

substituição das peças de correr. A escolha pela substituição dos caixilhos da fachada frontal foi 

estimulada pelo resultado negativo dos serviços de recuperação executados no edifício Labor. 

As peças frontais foram retiradas e os respectivos vãos requadrados, mantendo-se as dimensões 

originais. Como essas dimensões não seguiam a padronização dos fabricantes atuais, os caixilhos 

tiveram que ser produzidos sob medida. 

Os caixilhos basculantes foram recuperados utilizando a mesma metodologia empregada no edifício 

Labor, porém neste empreendimento os resultados alcançados foram excelentes, uma vez que as 

peças recuperadas não eram de correr, e os problemas encontrados no Labor são causados, 

exatamente, pela dificuldade de correr as folhas dos caixilhos. 

Todos os puxadores foram trocados, como a única parte móvel deste tipo de caixilho é o trecho 

basculante, ao trocar os puxadores e realizar a lubrificação dos rebits, a parte móvel ficou em perfeito 

funcionamento, e mesmo se houvesse alguma imprecisão na troca e correção dos perfis fixos, isso 

não afetaria o funcionamento final do caixilho. 

Com relação às esquadrias de madeira, foi possível reaproveitar cerca de 80% dos batentes, 

realizando apenas o lixamento e pintura, os outros 20% estavam muito danificados e tiveram que ser 

substituídos. No caso das portas não houve a possibilidade de reaproveitar sequer uma porta, todas 

estavam muito deterioradas. 

                                                                                                                                                         
 
55 Engenheiro da construtora que executou o Olga Bernário e o Labor 
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5.10.4 Análise Crítica 

Como já visto, os custos com caixilho assumem uma relevância muito maior neste tipo de obra. Por 

isso, a avaliação equivocada da situação dos caixilhos ou a escolha pela solução inadequada levam a 

conclusões perigosas na fase de viabilização. 

O primeiro ponto que deve ser identificado é o material do qual o caixilho é fabricado: alumínio, aço 

ou madeira. A melhor situação é encontrada nos caixilhos de alumínio, que são mais resistentes à 

ação das intempéries. No caso dos outros dois materiais, é necessária uma manutenção constante 

para que elementos antigos ainda estejam em bom estado. Como a maioria desses edifícios, voltada 

a este tipo de intervenção, está abandonada, conseqüentemente esses caixilhos ficam em péssimo 

estado. 

Outro ponto a ser analisado é o tamanho das peças. Normalmente os edifícios antigos apresentam 

caixilhos com dimensões maiores do que os caixilhos empregados na arquitetura de HIS. O que 

resulta em um custo mais elevado caso haja a necessidade de substituição dessas peças. Basta 

olhar a área ocupada pelos caixilhos do Olga Bernário, se fosse necessário substituir toda aquela 

fachada envidraçada, talvez a obra fosse inviabilizada. 

O processo de recuperação das peças também necessita de uma análise cuidadosa. A escolha pelo 

processo mais econômico no primeiro momento pode comprometer a qualidade do produto para o 

usuário final. No caso do Labor, ao optar pela recuperação das peças de correr, resultou em caixilhos 

que apresentam dificuldades de deslizamento, o que será um incomodo toda vez que o usuário abrir 

e fechar a janela. Porém, no Joaquim Carlos, a opção pela recuperação das janelas basculantes 

mostrou-se acertada. Ou seja, não é correto ou errado recuperar as peças. Deve haver uma análise e 

avaliar quais os riscos e dificuldades que estão envolvidos no processo de recuperação. Neste caso a 

recuperação de peças de correr mostrou-se mais complicada do que a recuperação de peças 

basculantes. Além disso, o custo unitário da peça nova de correr é menor do que a basculante, o que 

é um argumento a mais para buscar a recuperação das peças basculantes e a substituição das peças 

de correr. 

Outro fator, que deve ser avaliado, é até que ponto os elementos arquitetônicos devem influenciar no 

projeto. No Joaquim Carlos existem três tipos de caixilhos: os caixilhos originais basculantes voltados 

aos fossos internos; os caixilhos trocados pelo antigo proprietário nas fachadas do fundo, direita e 

esquerda; os caixilhos novos na fachada frontal. Após a reforma todos ficaram em bom estado e 

desempenham muito bem a sua função de vedação, isolamento e iluminação. Porém, 

arquitetonicamente as fachadas apresentam elementos de vedação com desenhos diferentes. Talvez 

a obra pudesse ser inviabilizada, caso a homogeneidade externa fosse uma exigência, resultando 

assim, na obrigação de substituir mais caixilhos, ou seja, aumentariam os custos com caixilhos. 



112 

Capítulo 5 – Estudos de casos: análise do processo de intervenção para reabilitação de edifícios antigos visando 
a produção de HIS na região central de São Paulo 

Diretrizes para o Estudo de Viabilidade da Reabilitação de Edifícios Antigos na Região Central de SP visando a produção de HIS 
 

 

Figura 42: Fachada do edifício Joaquim Carlos com caixilhos diferentes – os da esquerda foram 
reaproveitados e os da direita são novos56 

O projeto arquitetônico também influencia no custo dos caixilhos, uma vez que a disposição dos 

ambientes deve se encaixar aos elementos da fachada, de forma a evitar custos com deslocamentos 

de caixilho, ou mesmo a abertura de rasgos nas paredes externas. Nestes três estudos de caso os 

projetos se atentaram a essa particularidade como pode ser visto na modulação dos apartamentos do 

Olga Bernário e no desenho interno dos apartamentos E e G do Labor. Apenas a necessidade de 

abertura da fachada do Labor é que se tornou uma opção mais onerosa. 

Dessa forma o item recuperação de caixilhos assume papel diferente nos três empreendimentos. De 

maneira que a soluções apresentadas para o Labor e as más condições de conservação das peças 

resultaram em um peso maior dentro desse orçamento. O Joaquim Carlos retrata de maneira mais 

real a situação deste tipo de imóvel, onde há a substituição de parte da caixilharia e a recuperação do 

restante, sem a necessidade de aberturas de vãos adicionais. Enquanto o Olga Bernário já trás uma 

situação mais otimista, onde os caixilhos são de alumínio e os custos de recuperação são menores. 

Com relação às portas e batentes de madeira, fica claro que a intervenção em imóveis comercias 

sempre exigirá o fornecimento de material novo, enquanto no caso de imóveis residenciais existe a 

                                                                                                          
56 Fonte: Foto tirada pelo autor 
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possibilidade de reaproveitar os batentes, porém não há a possibilidade de reaproveitamento das 

portas. 

5.11 Execução de Paredes Divisórias e Revestimento 

Os edifícios novos voltados à HIS têm sido construídos, em sua maioria, através de alvenaria 

estrutural, de forma que o sub-sistema alvenaria desempenha a função estrutural e de vedação. 

Nos empreendimentos de reforma o elemento estrutural é reaproveitado, conseqüentemente, a 

alvenaria nova, a ser construída, desempenha apenas a função de vedação. 

Nos empreendimentos que reabilitam edifícios comerciais, transformando-os em edifícios 

residenciais, a quantidade de alvenaria a ser executada é significativamente superior a utilizada em 

reabilitação de edifícios residenciais. Isto é causado pela definição do novo lay-out do pavimento, o 

qual deve ser delimitado por elementos divisórios. Não necessariamente tais divisórias precisam ser 

executadas de alvenaria, porém, nos dois estudos de caso que se encaixam nesse tipo de 

intervenção, Olga Bernário e Labor, foi adotada a alvenaria para divisão dos ambientes. 

A definição do tipo de material a ser utilizado como elemento de divisória não deve estar pautado 

apenas na análise do custo de execução do serviço. Devem ser abordados outros aspectos como: 

velocidade de execução, compatibilidade com os elementos originais do edifício, sobrecarga e 

logística interna. 

Nos empreendimentos de reforma, o critério de sobrecarga deve despertar atenção ainda maior do 

que em outro tipo de empreendimento, principalmente quando a intervenção ocorrer em um imóvel 

que originalmente possuía a função comercial, onde a quantidade de alvenaria nova será maior 

quando comparada a um imóvel residencial. 

Como a estrutura de concreto já está construída e não foi dimensionada para o acréscimo de carga 

proveniente das paredes divisórias, deve-se buscar ao máximo evitar a utilização de elementos com 

peso especifico elevado. Porém, tanto no Labor como no Olga Bernário não foi dada a devida 

atenção a essa particularidade, de maneira que em ambos os empreendimentos foi adotado o bloco 

cerâmico furado como elemento de divisória, baseado apenas no custo do serviço. 

No Olga Bernário não houve maiores conseqüências, uma vez que a estrutura foi dimensionada para 

suportar uma indústria. No entanto, no Labor, as conseqüências foram mais graves, resultando em 

custos elevados para o reforço estrutural. Certamente se as divisórias tivessem sido executadas com 

gesso acartonado ou com blocos de concreto celular autoclavado haveria uma redução nos custos do 

reforço estrutural. 
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Esse tipo de alternativa construtiva está sendo empregado no empreendimento de reabilitação 

predial, Santa Cecília C (Ana Cintra), financiado com recursos da CDHU, também no centro de São 

Paulo. Na Figura 43 pode ser visto um exemplo de aplicação de blocos de concreto celular 

autoclavado na execução de alvenarias. 

 

 Figura 43: Alvenaria executada em tijolo de concreto celular no empreendimento Ana Cintra da CDHU57 

Não foi possível identificar um empreendimento de reforma voltado a HIS que tivesse utilizado gesso 

acartonado, porém, tal alternativa não deve ser descartada antes da análise de custo global da obra. 

Nos estudos de caso foi utilizada apenas alvenaria como elemento divisório, por isso o enfoque do 

trabalho está apenas nesse elemento. 

Antes do início da execução dos serviços, devem ser identificados os elementos que constituem as 

paredes originais, bem como as técnicas utilizadas para execução dessas paredes. Nos três estudos 

de caso as paredes originais foram construídas com tijolo maciço, apenas no Joaquim Carlos as 

paredes dos sanitários eram de bloco cerâmico furado. A Figura 44 mostra um detalhe das paredes 

externas do Labor, as quais foram executadas por meio de uma técnica que não é comum na 

construção civil do fim do século XX. Tal técnica possibilita a existência de um “colchão” de ar dentro 

da parede. 

                                                                                                          
57 Fonte: CDHU 
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Figura 44: Parede externa do edifício Labor executada com tijolo maciço58 

Esse é um exemplo claro de que surpresas aparecem nesse tipo de obra, por isso as vistorias de 

campo, inclusive com inspeções mais detalhadas, são necessárias para a definição da correta 

metodologia de intervenção no imóvel. 

O controle da execução começa focado na maneira de ligação entre a nova parede e as paredes 

antigas. Nos três empreendimentos foram utilizados métodos semelhantes, com o descascamento da 

parede original, fundo de laje e piso, removendo todo o revestimento antigo para permitir o contado 

da nova argamassa com o tijolo antigo, e em alguns pontos foram fixadas barras de ferro para 

reforçar a ligação. Em nenhum dos empreendimentos foi empregada a tela como elemento de união 

entre as paredes. 

Nos três empreendimentos foi utilizado bloco cerâmico furado nas novas paredes, enquanto as 

paredes antigas estavam executadas com tijolo maciço. Isso provoca o encontro de duas paredes 

constituídas por elementos distintos. Quando o encontro é ortogonal, a possibilidade de surgimento 

de fissuras é menor do que quando o encontro entre as paredes é contínuo. A última situação foi 

muito comum no Joaquim Carlos, onde a alvenaria nova foi basicamente para o fechamento de vãos 

de portas, janelas ou prolongamento de paredes. Na Figura 45 pode ser vista a situação 

característica dos fechamentos do Joaquim Carlos. 

                                                                                                          
58 Fonte: Foto tirada pelo autor 
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Figura 45: Fechamento de vão de porta no Joaquim Carlos – encontro de bloco cerâmico furado com 
tijolo maciço59 

A ligação entre o elemento antigo e o elemento novo não é suficiente para assegurar que não haverá 

fissuras no revestimento, por isso, foi adotada a utilização de telas na execução do revestimento. 

A parede antiga foi descascada cerca de 20cm e o revestimento foi executado com a utilização de 

uma tela para evitar o surgimento de fissuras futuras. Essa solução implica em um consumo de mão 

de obra para remover o revestimento antigo e também para aplicar a tela junto com o novo 

revestimento, além do consumo de mais material, que é a tela e a argamassa. O acréscimo de 

serviço parece pequeno quando é analisado para um fechamento, porém, quando ele é analisado 

para todo o empreendimento, o acréscimo de custo fica elevado. Para exemplificar essa situação 

basta citar que no Joaquim Carlos foram executados 140 fechamentos de portas e caixilhos. 

Outro fator que deve ser considerado como acréscimo de custo, que em algumas vezes não recebe a 

atenção devida, é a requadração das aberturas de portas e janelas. Esse serviço deve ser 

quantificado separadamente do serviço de revestimento com argamassa. Também deve ser 

considerado que alguns caixilhos antigos deteriorados podem ser removidos, aumentando ainda mais 

a quantidade de requadrações. 

                                                                                                          
59 Fonte: Foto tirada pelo autor 
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No Joaquim Carlos houve a necessidade de requadrar 90 aberturas novas, no Labor esse número foi 

de 20 requadrações, enquanto no Olga Bernário não houve a necessidade de requadração. 

Além da execução dos serviços novos, existe a necessidade de corrigir as patologias antigas. As 

alvenarias antigas junto com a infiltração de água surgem como os principais focos de patologia. A 

vistoria no edifício antes do início da intervenção, com o objetivo de mapear e diagnosticar essas 

patologias, torna-se fundamental para evitar custos não previstos durante o decorrer da obra. A 

Figura 46 mostra um detalhe encontrado em paredes do Joaquim Carlos. 

 

Figura 46: Patologia antiga encontrada no Joaquim Carlos e que deve ser corrigida durante a obra60 

O revestimento externo pode surgir como um item de custo elevado dentro do empreendimento. Nos 

três casos estudados este serviço não teve valores expressivos, já que as fachadas estavam bem 

conservadas e o único serviço necessário foi repintá-las. 

A deterioração do revestimento externo, normalmente, é mais grave quando ocorre a infiltração de 

umidade. Os motivos para o surgimento dessa umidade são os mesmos que foram descritos no item 

5.8, e que levam também ao desgaste dos elementos estruturais, especialmente a armação do 

concreto. 

                                                                                                          
60 Fonte: Foto tirada pelo autor 
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Figura 47: Revestimento de fachada deteriorado devido a infiltração de água – edifício situado na rua do 
Ouvidor 

Com relação ao revestimento de azulejo não há grandes diferenças da execução entre uma obra 

nova e uma obra de reabilitação, já que essas peças serão novas, sendo executadas conforme a 

definição técnica dos programas. Nos casos em estudo, os azulejos foram executados com pequenas 

diferenças quantitativas entre os empreendimentos, variando de azulejos apenas no box a azulejos 

no banheiro inteiro. 

5.11.1 Análise Crítica 

Nas obras de requalificação predial os serviços de execução de paredes e revestimento devem ser 

muito bem analisados, não apenas com relação ao custo necessário para serem executados, como 

também nas precauções executivas para evitar fissuras no revestimento e na própria parede. 

Em uma obra nova a produtividade é superior do que a produtividade em uma obra de reforma, já que 

os panos de paredes são mais extensos do que o fechamento de vãos ou a execução das paredes 

divisórias internas. 

Nos três empreendimentos a quantificação desses serviços foi em metro quadrado, e as construtoras 

acabaram tendo como referência as experiências anteriores de execução desses serviços em obras 

novas, os quais, como já dito, permitem uma produtividade bem superior. Isso levou a um erro no 

custo unitário desse serviço nos orçamentos. 

A maneira correta de quantificar esses serviços deve ser por unidade de fechamento de vão de porta 

ou requadração de janelas. O metro quadrado deve ser utilizado como unidade de medida somente a 

partir de uma área de pano de parede superior a 10m². Ou seja, o serviço de alvenaria e revestimento 

deve ter duas unidades de medida: números de fechamento e metro quadrado de panos de parede. 

Analisando os números dos empreendimentos, percebe-se que no Joaquim Carlos houve um 

quantitativo para fechamentos e requadrações significativamente superior aos demais 
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empreendimentos, enquanto o Olga Bernário e o Labor tiveram um quantitativo de área quadrada 

maior do que o Joaquim Carlos. Isso é reflexo do tipo de intervenção ocorrida. No Joaquim Carlos, 

com o reaproveitamento das paredes originais, resultou em um quantitativo maior de fechamentos e 

requadrações em contraposição aos panos de paredes, os quais praticamente não existiram. Nos 

outros dois empreendimentos a situação é contrária, o quantitativo de panos de parede é bem maior 

e as requadrações e fechamentos são mínimos. 

Com isso pode-se afirmar que a intervenção em edifícios residenciais resultará em um quantitativo 

maior de fechamentos e requadrações, enquanto a intervenção em edifícios comerciais, 

transformando-os em residenciais, resultará em uma quantidade maior de panos e menor de 

requadrações e fechamentos. 

O acréscimo de custo quando comparado a obras novas, proveniente de um maior consumo de 

material e mão de obra, também deve ser considerado na fase de elaboração do orçamento. Custos 

com a remoção do revestimento antigo, o que gera muito entulho, e com elementos de fixação, telas 

e barras de aço, devem ser considerados na composição unitária dos serviços de alvenaria e 

revestimento. Caso contrário haverá uma distorção entre os gastos com a execução e o orçado. 

A precaução técnica, com a correta ligação entre os elementos antigos e os novos, é um fator 

fundamental para evitar custos futuros com a correção de patologias. Em cada novo empreendimento 

deve ser realizada uma vistoria de campo, antes do início das obras, com o objetivo de mapear as 

patologias antigas e os locais onde haverá ligação entre elementos antigos e novos. Essa vistoria 

deve avaliar a compatibilidade entre os materiais e os cuidados executivos para permitir a correta 

ligação entre eles. Custos com material extra, para melhorar a ligação, podem parecer mais onerosos 

em um primeiro momento, mas é facilmente justificável desde que evite o aparecimento de patologias 

futuras. 

5.12 Piso 

Nas obras de reabilitação predial voltadas a produção de HIS, deve-se buscar o reaproveitamento do 

revestimento de piso original do edifício antigo. A qualidade do acabamento utilizado nos imóveis 

antigos é superior ao acabamento definido pelos programas habitacionais de HIS, portanto, a 

recuperação dos revestimentos originais trará um acabamento mais nobre para os empreendimentos 

de HIS. 

Nos três empreendimentos, o revestimento de piso com taco era predominante. Nos dois prédios 

comerciais a área com taco era ainda maior do que no Joaquim Carlos, já que toda a área de 

escritório possuía taco, cerca de 75% da área de piso do prédio. Enquanto no Joaquim Carlos, 

apenas as salas e quartos tinham taco, mesmo assim, isso significava cerca de 50% do piso de todo 

o edifício. 
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O revestimento do piso com madeira é uma característica predominante nos edifícios antigos de São 

Paulo que foram construídos entre a década de 1940 a 1970. Conforme já descrito no item 3.1, estes 

imóveis, principalmente os comerciais, estão predominantemente vagos e obsoletos, e são o foco 

desse tipo de intervenção. 

Segundo Baião; Appleton (1994) “as anomalias mais graves em pavimentos de madeira relacionam-

se em geral com a ação da água proveniente quer do exterior, de infiltrações que ocorrem através da 

fachada dos edifícios, quer do interior, de ruptura de canalizações ou mesmo de águas de lavagem”.  

“O ambiente úmido cria condições para o desenvolvimento de fungos de podridão e, associado a 

alternâncias de temperatura, favorece também a proliferação dos ataques de insetos xilófagos, em 

particular de cupins e carunchos” (Bião; Appleton; 1994) 

Desde que não haja o agente agressor, os pisos podem apresentar um bom estado, e essa foi a 

situação encontrada no Olga Bernário e no Labor.   

A recuperação desse tipo de piso não é complexa, tampouco onerosa. Basta lixar a madeira 

removendo a camada deteriorada e então aplicar o verniz, o qual forma a camada de proteção e 

acabamento. No entanto, é necessário verificar se os tacos não apresentam outros tipos de 

deterioração.  

Nos empreendimentos estudados, principalmente no Joaquim Carlos, alguns locais estavam com o 

contrapiso “fofo” e os tacos estavam lascados. No caso dos tacos lascados seria necessário substituir 

as peças danificadas, e quando o contrapiso estivesse “fofo” seria recomendável refazê-lo. 

Mesmo tendo como premissa de projeto o reaproveitamento do piso, em alguns casos torna-se 

inevitável a necessidade de remover o revestimento original, por isso, o orçamento deve ter uma 

verba para a remoção do piso antigo, a qual deve ser quantificada em uma vistoria antes do início da 

intervenção.  

Na intervenção em imóveis residenciais, existe também a necessidade de remover o acabamento de 

piso dos banheiros, mesmo que eles estejam em bom estado. Isso é causado pela necessidade de 

execução da rede hidráulica, impermeabilização e a substituição do revestimento antigo, o qual está 

fora dos padrões da década de 2000. 

Na Figura 48 pode ser vista a remoção de taco do edifício Labor, e o revestimento do banheiro de um 

edifício antigo situado na rua Santa Rosa, o qual foi objeto de estudo da Integra, mas mostrou-se 

inviável para o PAR. 
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Figura 48: Remoção de revestimento de parede e taco do Labor e revestimento de banheiro do edifício 

situado na rua Santa Rosa61 

5.12.1 Edifício Olga Bernário 

Este empreendimento estava com o revestimento de taco em boas condições, de maneira que foi 

necessária apenas a recuperação superficial do piso de madeira, da forma como foi descrita no item 

anterior. Isso ocorreu nos ambientes destinados as salas e quartos. 

Entretanto, a maior adversidade com relação a execução do piso estava nas áreas molhadas. Nesses 

locais, deve-se ressaltar a dificuldade em executar os caimentos necessários, como também, o 

desnível entre o ambiente molhado e o seco. Essa situação ocorreu no Olga Bernário e no Labor, 

onde a laje do pavimento era nivelada, não havendo desnível entre os ambientes do apartamento. 

Com isso, a impermeabilização, o contrapiso e a cerâmica tiveram que ficar limitados a espessura do 

antigo contrapiso e taco que foram removidos. Ou seja, na vistoria de futuros empreendimentos, 

deve-se analisar a espessura do contrapiso original, com o objetivo de evitar que o banheiro fique 

mais alto do que a sala. Nesse empreendimento e no Labor os banheiros ficaram pelo menos na 

mesma cota da sala, sendo empregada soleira de ardósia como ressalto para separar os ambientes.  

Nos corredores de circulação do Olga Bernário, a solução adotada foi diferente daquela empregada 

nos quartos, salas e áreas molhadas. Nesse empreendimento, os corredores surgiram apenas após a 

requalificação. No edifício original não havia corredores na área de escritórios, o acesso era feito 

diretamente do hall da escada. 

Os corredores foram executados em cimentado queimado após a retirada de todo o taco, e 

delimitados pela espessura do contrapiso e do taco originais. O projeto não especificou desnível entre 

o corredor de circulação externa e a área privativa do apartamento, e a construtora executou os pisos 

                                                                                                          
61 Fonte: Integra 
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na mesma cota sem uma soleira com ressalto. Depois de concluída a obra, essa falha resultou no 

constante alagamento dos apartamentos devido as águas das chuvas que atingem os corredores de 

circulação, e penetram na área privativa através do vão inferior da porta de entrada. 

Na área de escada foi preservado o granilite original e nas áreas comunitárias foi executado piso 

cerâmico novo. Na cobertura foi refeita a impermeabilização e executado piso cimentado 

desempenado novo. 

5.12.2 Edifício Labor 

No Edifício Labor a solução empregada para a área privativa dos apartamentos foi semelhante a do 

Olga Bernário, tendo nas áreas molhadas a execução de um novo piso cerâmico, e nos quartos e 

salas a recuperação do taco. Na Figura 49 pode ser visto o revestimento de piso recém concluído no 

interior do apartamento. Como a arquitetura definiu a tipologia das unidades como quitinete, é 

possível notar a transição do piso cerâmico da cozinha para o taco da sala, sem a presença de 

paredes. 

 

Figura 49: Revestimento de taco recuperado e cerâmico novo no edifício Labor62 

Nas escadas e áreas comunitárias a solução empregada foi a mesma adotada no Olga Bernário, 

tendo as escadas revestimento de granilite recuperado e as áreas comunitárias piso cerâmico novo. 

                                                                                                          
62 Fonte: Integra 
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Entretanto, nos corredores de circulação, o projeto arquitetônico optou pela remoção do taco original 

e execução de um piso de ardósia novo. A ardósia foi adotada devido ao seu custo ser inferior ao 

custo de execução de um piso cerâmico. Na Figura 50 pode ser visto o momento em que os tacos 

tinham acabado de ser retirados, e posteriormente o piso de ardósia já concluído. È possível notar na 

primeira imagem, que a faixa de ardósia junto ao rodapé já estava executada, e no meio do corredor 

não existia contrapiso novo ou mesmo uma camada de regularização, ou seja, a ardósia foi 

assentada diretamente sobre o contrapiso original do edifício antigo. 

  

Figura 50: Corredores de circulação em fases distintas de execução da obra do edifício Labor63 

5.12.3 Edifício Joaquim Carlos 

O revestimento de piso original do Joaquim Carlos pode ser dividido em três tipos: tacos nas salas e 

quartos (50%); cerâmicas nas cozinhas, áreas de serviço e banheiros (40%); e granilite nos 

corredores de circulação e escada (10%). 

Desses locais, apenas o piso de granilite das áreas de circulação comum foi reaproveitado, nos 

demais locais o revestimento antigo foi removido e executado um novo piso. 

Em alguns ambientes o revestimento de taco estava com elevado grau de deterioração, 

apresentando tacos lascasdos e tacos faltantes. No entanto, essa situação não era generalizada no 

edifício, atingido cerca de 40% da área revestida com taco. Porém, o técnico terceirizado64 da CEF 
                                                                                                          
63 Fonte: Integra 
64 A CEF terceiriza parte do seu serviço de engenharia com empresas que realizam a vistoria em edifícios, objetivando a 
aprovação de empreendimentos novos, como também a liberação de medição de obras em andamento. 
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encontrou esses problemas em alguns locais, e acabou condenando todo o piso com taco, obrigando 

assim a remoção do revestimento, inclusive nos locais onde não havia qualquer tipo de problema. 

Esse é um exemplo típico da necessidade de se realizar uma vistoria em todos os ambientes do 

edifício, evitando decisões generalistas e preguiçosas. Se o técnico tivesse optado pela decisão de 

reaproveitar apenas parte do taco do edifício, teria ele então, a necessidade de realizar uma vistoria 

mais extensa dentro do imóvel, o que automaticamente refletiria em uma quantidade de serviço 

maior. Isso foi evitado a partir do momento que todo o taco foi condenado, ou seja, foi tomada a 

decisão mais cômoda. Essa decisão prejudicou o empreendimento Joaquim Carlos em dois aspectos.  

O primeiro refere-se ao custo da obra, já que incorreram custos com a remoção do taco, execução de 

novo contrapiso e revestimento cerâmico. Se a opção fosse pelo reaproveitamento do taco, apenas 

incorreria o custo para recuperá-lo, o qual é cerca da metade do custo da solução adotada para a 

obra. 

O segundo aspecto está relacionado ao conforto do usuário. A substituição do taco pela cerâmica nas 

salas e nos quartos resultou em um acabamento menos nobre para esse tipo de ambiente. Ou seja, 

um apartamento, que possui uma sala ou um quarto revestido com madeira, é mais valioso do que 

um apartamento com cerâmica nos dormitórios. 

Além disso, o impacto causado durante a remoção do taco, que estava em boas condições, resultou 

no destacamento do contrapiso da laje. Ou seja, a execução de um serviço desnecessário danificou 

um contrapiso que estava bom. Para corrigir esse dano seria necessário refazer o contrapiso 

danificado, o que penalizaria economicamente ainda mais a obra, e de forma desnecessária. Diante 

dessa situação ficou definido que a cerâmica seria executada sobre o contrapiso, mesmo que ele 

estivesse destacado da laje. 

Em metade dos apartamentos novos, resultantes da junção de dois apartamentos antigos, ocorreu 

um problema de diferença de cota entre os ambientes dos apartamentos antigos. Ou seja, em alguns 

apartamentos surgiram degraus devido a um desnível na junção de dois apartamentos. Essa situação 

fica clara na Figura 51. 

Com relação as demais áreas privativas do imóvel, as quais podem ser consideradas como áreas 

molhadas, foi adotada a execução de revestimento cerâmico e contrapiso novos, sendo removido o 

piso antigo.  
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Figura 51: Degrau no encontro de dois ambientes que pertenciam a apartamentos originais diferentes65 

Nas áreas de circulação comum do Joaquim Carlos foi preservado o piso original de granilite. A 

recuperação dos nichos danificados foi realizada de maneira pontual, removendo os trechos com 

buracos e executando remendos nesses locais. O conceito definido foi o de preservar ao máximo o 

revestimento original de granilite, inclusive cerca de 30% da área de granilite estava com o contrapiso 

descolado da laje de concreto, mesmo assim, optou-se por não substituir o piso desses locais. Tal 

patologia pode ser facilmente detectada através do som oco que é emitido quando as pessoas andam 

nesses trechos. Tal decisão foi adotada com o objetivo de reduzir os custos da obra. 

 

Figura 52: Reparo do piso e rodapé em granilite da escada no Joaquim Carlos 
                                                                                                          
65 Fonte: Foto tirada pelo autor 
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5.12.4 Análise Crítica 

Novamente, agora no caso do piso, fica evidente a importância da elaboração de um relatório técnico 

que retrate a realidade do edifício e também avalie de maneira minuciosa a solução a ser empregada 

em cada ambiente. A opção por soluções mais rápidas e generalistas, certamente trará prejuízos 

econômicos e técnicos para o empreendimento, e principalmente para o futuro morador. 

No caso do Olga Bernário, a falha de projeto implica no constante incômodo das águas das chuvas 

entrando dentro dos apartamentos. Tal falha ocorreu no projeto e não foi percebida durante todo o 

decorrer da obra, seja pela construtora ou pela equipe de fiscalização da CEF. 

No caso do Joaquim Carlos ficou evidente o gasto adicional desnecessário com a substituição do 

revestimento de piso, o que também resultou em uma qualidade pior de acabamento, ao substituir 

taco por cerâmica nos quartos e salas. 

A necessidade de avaliar in loco a espessura do contrapiso original e as condições do revestimento 

do piso são informações fundamentais para subsidiar as corretas decisões de projeto. No momento 

em que se generaliza uma informação de campo, certamente haverá alguns ambientes que não se 

encaixarão naquela generalidade, e tais ambientes serão penalizados tecnicamente e 

financeiramente. 

Para a elaboração do orçamento do serviço de piso, devem ser considerados custos adicionais com a 

remoção do piso antigo danificado. Ou seja, a composição de preços deve contemplar gastos não só 

com a execução do piso novo, mas também com a quebra e remoção do piso original deteriorado. 

Nas áreas molhadas não foi possível reaproveitar o piso original, devido a necessidade de execução 

de serviços como a impermeabilização e a instalação hidráulica. No entanto, nas demais áreas do 

imóvel, deve-se priorizar o reaproveitamento dos pisos originais, os quais apresentam uma qualidade 

superior ao piso cerâmico dos programas de HIS, e também apresentam custos de recuperação 

inferior quando comparado ao custo de remover o piso antigo e executar um novo. 

5.13 Reutilização dos Elevadores Antigos 

Este item apresenta as alternativas para colocar em funcionamento o elevador antigo, como também 

as conseqüências da solução adotada. 

O elevador é um item de grande importância em qualquer obra verticalizada, no caso da reabilitação 

de edifícios isso também é uma realidade. 

Como já descrito no item 5.6, o elevador do condomínio assume uma função importante durante a 

execução da obra, sendo responsável pelo transporte vertical. Entre as medidas mais importantes 
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para não danificar o conjunto, destaca-se a correta proteção interna da cabine, como também evitar a 

sobrecarga do equipamento. 

No processo de recuperação de um elevador existem quatro grandes itens onde as atenções devem 

estar focadas. A cabine, o motor, os cabos e o painel de comando representam cerca de 80% do 

custo do equipamento. 

Nos edifícios estudados, as estruturas das cabines estavam sempre em bom estado. A única 

intervenção necessária foi o chamado “embelezamento de cabine”, o qual substitui o revestimento 

interno e as portas. Nesse serviço são trocadas as botoeiras, revestimentos em fórmica, iluminação, 

revestimento do teto, portas, entre outros acessórios. Por melhor que estejam as condições do 

equipamento, é impossível evitar estes serviços, caso contrário o elevador não apresentará a 

aparência de novo. 

Porém, só com o embelezamento de cabine o elevador fica com a aparência de novo, mesmo que o 

motor, os cabos de tração e o painel de comando não tenham sido revisados, ou seja, é comum 

cabines com aparência nova apresentarem problemas crônicos, inclusive operando em condições de 

risco. 

Nos dois empreendimentos já entregues, Olga Bernário e Labor, constatou-se a situação acima. 

Onde o edifício foi concluído, os moradores ocuparam o imóvel, e o elevador tem ficado mais tempo 

quebrado do que funcionando. 

A causa deste problema está no reparo dos outros três itens citados: cabos, motor e painel de 

comando. Dentre eles o que mais gera problemas é o painel de comando. 

Os cabos devem ser analisados cuidadosamente verificando se os mesmos apresentam pontos 

danificados. Nos três empreendimentos os cabos apresentaram algum tipo de problema, sendo 

necessária a troca de cerca de 70% dos cabos. 
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Figura 53: Reparo e substituição dos cabos no Joaquim Carlos66 

No caso dos motores não foi necessária a substituição de equipamentos em nenhum dos edifícios, 

porém, em todos eles foi necessária a execução de reparos. Os danos comuns foram: o vazamento 

de óleo e a folga interna. O reparo pôde ser realizado na própria casa de máquinas do edifício, ou 

então, nos casos mais graves, o equipamento foi removido e recuperado na oficina das empresas de 

manutenção. Mesmo que um dos motores antigos estivesse condenado, seria possível substituí-lo 

por um equipamento recondicionado, o qual apresenta custo muito menor do que um novo. Isso 

certamente resultaria em prejuízos futuros durante a operação do condomínio, muito semelhante ao 

que será visto no caso do painel de comando. 

Nos elevadores antigos o comando é realizado através de relês dos painéis analógicos. Com o 

passar dos anos esse sistema continua operando adequadamente, porém a manutenção passa a ser 

mais constante. A substituição desse tipo de painel por um painel digital reduziria a periodicidade da 

manutenção, entretanto, o valor de um painel novo gira em torno de R$40.000,00, enquanto a 

recuperação do painel antigo não passa dos R$10.000,00 (esses valores foram orçados no Joaquim 

Carlos com base em Dez/04). Normalmente o construtor opta pela solução mais econômica e que 

atenda tecnicamente no momento, não se atentando ao resultado pós-obra, ou seja, o construtor 

entrega o elevador funcionando e a partir daí a manutenção passa a ser responsabilidade do 

condomínio. Dessa forma, as administradoras de condomínio passam a ter custos maiores com a 

manutenção do equipamento e alegam que o contrato assinado com a CEF não cobre um custo tão 

elevado com os elevadores, e tal custo é decorrente de falha da Construtora.  

                                                                                                          
66 Fonte: Foto tirada pelo autor 
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A realidade mostra que a Construtora se defende baseada no funcionamento técnico inicial do 

elevador, a Administradora alega que a verba de condomínio não cobre custos decorrentes da má 

execução da obra, e a CEF fica como mediadora desse impasse. O resultado, nos dois 

empreendimentos entregues, está refletido nos equipamentos parados, e os mais prejudicados são 

os moradores que pagam as prestações e não são atendidos corretamente pelos elevadores. 

Com isso, é fundamental que a análise de recuperação seja baseada não apenas na solução 

momentânea do problema, mas também no resultado para o pós-obra. O processo de recuperação 

deve estar bem claro no memorial descritivo para evitar impasses futuros, especificando quais 

equipamentos serão reparados, como esse reparo será executado e quais peças serão substituídas. 

Caso contrário, a situação poderá resultar em um problema jurídico, onde a CEF exija da Construtora 

algo que não estava previsto no orçamento da obra. Isso pode causar prejuízos para o construtor, já 

que a diferença de custo entre recuperar ou trocar uma peça é elevada. 

5.14 Pintura do edifício 

As dificuldades encontradas no serviço de pintura são semelhantes às encontradas nas obras de 

construção normal, principalmente na ordem de grandeza do quantitativo. O único ponto relevante, 

que merece ser destacado, refere-se ao preparo da base, a qual pode trazer patologias antigas ao 

novo acabamento. 

Como nesse tipo de obra é possível reaproveitar o elemento antigo, já foi visto em outros serviços 

que é comum algumas quantidades serem reduzidas, como no caso da estrutura, alvenaria e 

revestimento. Porém, no serviço de pintura, não existe a possibilidade de reaproveitamento, ou seja, 

todo o edifício tem que ser pintado novamente. Dessa forma, esta atividade assume um papel mais 

importante do que aquele desempenhado em obras novas. 

O diferencial aparece no momento em que a pintura tem que ser aplicada sobre uma base antiga. No 

Joaquim Carlos, cerca de 90% da alvenaria do edifício já estava executada e revestida, ou seja, a 

nova pintura deveria ser aplicada diretamente sobre esse revestimento. Porém, tal base não é 

homogênea, e também resulta de várias camadas de pintura uma sobre a outra, de forma que o 

construtor não consegue identificar o processo e os cuidados construtivos que foram adotados nas 

etapas anteriores. A única coisa que pode ser diagnosticada é a situação atual das paredes, onde 

foram identificados vários pontos descascados e algumas trincas. 
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Figura 54: Parede antiga com superfície heterogênea no edifício Joaquim Carlos sobre a qual foi aplicada 
a pintura67 

No Joaquim Carlos, o processo adotado foi o de remover com espátula todo o material com falha de 

aderência e homogeneizar a superfície com lixa. Mesmo assim, foi impossível tornar a superfície 

homogênea a ponto de permitir a aplicação de látex PVA. A solução encontrada foi aplicar textura em 

todos os ambientes. A textura com baixo relevo conseguiu absorver parte das irregularidades 

superficiais da base, resultando em um acabamento satisfatório.  

Outro fator, que agravou as irregularidades superficiais, foi a necessidade de fechar alguns vãos. 

Esses fechamentos passaram a unir paredes que anteriormente não eram contínuas, e por isso, não 

eram alinhadas, porém com um novo trecho de alvenaria fazendo essa união ficou evidente tal 

desalinhamento, que antes era imperceptível. Nesse contexto, foi que ao se adotar a textura resultou 

em um acabamento melhor, já que a textura ameniza essa situação, disfarçando parte do 

desalinhamento. 

A situação descrita acima foi de certa forma amenizada no Olga Bernário e no Labor, uma vez que 

houve uma grande quantidade de alvenaria nova e praticamente não houve fechamento de vãos. A 

maior parte da alvenaria aproveitada foi a de vedação externa, a qual foi construída de maneira 

contínua, apresentando boa qualidade. Com isso foi necessário apenas executar a pintura com látex 

PVA sem a necessidade de textura. 

Externamente todos os edifícios apresentavam boas condições de conservação, o que facilitou o 

serviço de pintura. Não havia pontos de destacamento do reboco, ou mesmo da pintura. Apenas um 

desgaste comum causado pela idade dos edifícios. 

                                                                                                          
67 Fonte: Foto tirada pelo autor 
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Todas as fachadas foram pintadas com textura sobre o revestimento antigo. No Olga Bernário parte 

do revestimento externo era com pastilhas, no entanto, a opção foi aplicar textura sobre a pastilha. No 

Joaquim a solução adotada na fachada frontal, onde havia pastilha, foi a de repor as peças 

danificadas e executar a lavagem, reaproveitando o revestimento antigo. 

Com isso pode-se afirmar que a pintura assume um papel relevante nas obras de reabilitação como 

também na construção nova. Porém, algumas particularidades devem ser observadas na fase de 

viabilização. O principal ponto que pode causar algum desvio durante a obra está relacionado a 

aplicação de pintura sobre uma base com patologias. Por isso, deve ser bem diagnosticado na fase 

inicial do projeto, qual o tratamento que será aplicado antes da pintura, principalmente nos edifícios 

onde será reaproveitada grande parte da alvenaria e que haja fechamento de vãos. 

5.15 Garantia pós-obra 

As construtoras são obrigadas a oferecer uma garantia de cinco anos para o edifício, após o término 

da obra. Essa garantia não se resume apenas aos serviços executados na reforma, ela se estende 

também a todos os demais subsistemas do edifício, inclusive àqueles em que não houve intervenção 

alguma e foram reaproveitados, como por exemplo: estrutura, alvenaria e telhado. 

Levando-se em consideração que o edifício recuperado já existe pelo menos há trinta anos, mesmo 

que um subsistema esteja em bom estado na época da obra de intervenção, a chance desse 

subsistema apresentar algum problema num período de cinco anos é bem superior quando ela é 

comparada a entrega de uma construção nova. Por isso, as construtoras devem prever, dentro do 

orçamento global da obra, uma verba para manutenção do pós-obra superior àquela normalmente 

utilizada nas obras tradicionais. 

Como o Joaquim Carlos ainda não foi concluído, e o Labor foi entregue a cerca de seis meses 

(Jan/05), fica difícil de mensurar e avaliar as patologias do pós-obra nesses empreendimentos. Os 

únicos dois itens que merecem ser ressaltados, até Mai/05, no edifício Labor são: o problema de 

funcionamento do elevador, o qual não vem operando com regularidade desde a sua inauguração; e 

a dificuldade para abrir os caixilhos recuperados. 

Com relação ao Olga Bernário, que foi entregue em nov/02, pode-se ressaltar o surgimento de 

algumas patologias como: 

 Falha na impermeabilização da laje de cobertura: foi necessário substituir a manta asfáltica; 

 Falha na operação do elevador: o elevador ficou cerca de dois anos, depois de entregue a 

obra, sem funcionar; 
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 Pontos de vazamentos na rede de gás: quando a obra foi entregue, a Concessionária de gás 

não pode ligar o gás em todos os apartamentos, pois cinco unidades apresentavam pontos 

de vazamento; 

 Queda dos lavatórios de alguns apartamentos: os lavatórios não foram fixados corretamente, 

o que resultou na queda de sete peças; 

 Falha na ligação elétrica: houve erro na execução dos circuitos de iluminação dos ambientes 

internos de dois apartamentos, e algumas lâmpadas que deveriam ser 110V estavam ligadas 

em um circuito de 220V; 

 Inversão de interruptores da sala com os interruptores da cozinha em cinco apartamentos; 

 Pingadeiras: a não utilização de pingadeiras nas muretas e peitoris resultou em manchas na 

pintura, decorrentes do escorrimento das águas das chuvas; 

 Condutores pluviais: a construtora optou por não ligar diretamente os condutores verticais às 

caixas de passagem no térreo, de forma que tais condutores funcionam como businotes, o 

que acaba provocando um alagamento em trechos do térreo; 

 Escoamento nos corredores: não existe desnível entre os corredores de circulação externa e 

a área privativa do apartamento, o que acaba permitindo a passagem de água das chuvas 

sob o vão das portas de entrada dos apartamentos; 

 Entupimento da rede esgoto: o edifício foi entregue com uma das redes de esgoto do térreo 

obstruída, o que provocou o transbordamento da caixa de passagem no térreo, resultando no 

lançamento de esgoto no hall de entrada do edifício; 

 Duas caixas de passagem de esgoto ficaram dentro da área privativa de dois apartamentos; 

 Rede hidráulica: em dez apartamentos houve falha na execução da rede de esgoto da 

máquina de lavar roupa, de forma que quando um apartamento utilizava a máquina de lavar 

roupa, ocorria o surgimento de espuma no tanque do apartamento vizinho; 

 Vaso sanitário: doze apartamentos estavam com problemas de vedação no vaso sanitário; 

 Vazamento no sifão de nove apartamentos; 

 Caimento do piso do banheiro invertido em onze apartamentos; 

 O registro geral de água estava falho em sete apartamentos; 

 Vazamento de água no forro de gesso em seis apartamentos; 
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 Umidade na parede interna de quatro apartamentos do térreo; 

 A numeração de dezoito apartamentos não correspondiam com a numeração dos medidores 

de energia e gás; 

 Havia 15 fechaduras de porta de entrada que podiam ser abertas com mais de uma chave; 

 Ambiente insalubre: uma área pequena do subsolo ficou destinada à área de lazer para as 

crianças, porém, devido a ventilação insuficiente e ao fato das paredes estarem em contado 

direto com o solo, este local apresenta umidade constante com elevada incidência de bolor e 

mofo, o que o torna impróprio e insalubre para as crianças brincarem. 

Muitas dessas deficiências listadas são frutos da falha ou da inexistência de um controle de 

execução, seja por parte do construtor, como também por parte da fiscalização. Para reduzir tais 

ocorrências deve haver um controle de execução dos serviços, nesse controle deve estar clara a 

maneira de execução de cada serviço, assim como o que deve ser checado antes da liberação da 

etapa posterior. 
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6 DIRETRIZES PARA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS ANTIGOS 
VISANDO À PRODUÇÃO DE HIS NA REGIÃO CENTRAL DE SÃO 
PAULO 

Este capítulo apresenta uma síntese sobre os itens relevantes advindos das análises críticas 

realizadas em cada um dos sub-itens do capítulo anterior. O objetivo é apresentar os itens 

significativos para o estudo de viabilidade da intervenção, bem como o que deve ser observado em 

cada um desses itens. Sempre focando naqueles que podem inviabilizar inicialmente o 

empreendimento, ou então, aqueles que possam trazer prejuízos financeiros significativos no decorrer 

da obra ou mesmo no pós-obra. 

Para facilitar a interpretação do processo de viabilização do empreendimento será apresentado um 

fluxograma com a seqüência de atividades envolvidas no trâmite de viabilização. Esse fluxograma 

integra as atividades e também as descreve. 

Nos dois primeiros sub-itens desse capítulo serão obtidos índices para parametrizar a tomada de 

decisões durante o processo de viabilização. Esses índices estão relacionados a distribuição 

percentual de cada serviço dentro do custo total da obra, e relacionados ao custo por metro quadrado 

para aquisição do imóvel e execução da obra. O terceiro item apresenta o fluxograma. 

6.1 Parâmetros Orçamentários 

Para o estudo de viabilidade de um empreendimento é de fundamental importância que se tenha 

referências orçamentárias. Diante das considerações apresentadas nos capítulos anteriores, neste 

item é elaborada uma tabela que expresse a distribuição percentual dos custos num empreendimento 

de reforma, baseado nos valores dos três estudos de caso. O objetivo da tabela é sistematizar os 

valores encontrados nos estudos, de forma que se possa obter uma tabela de referência resultante 

dos três empreendimentos viabilizados. O objetivo da tabela é servir como um parâmetro para avaliar 

os números de futuros empreendimentos dentro de características pré-estabelecidas.  

Nos casos estudados existem alguns serviços que foram exclusivos de determinada obra, ou então, 

alguns quantitativos que apresentaram valores elevados somente em um empreendimento, conforme 

já analisado nos capítulos anteriores. A tabela elaborada considera apenas os serviços e 

quantitativos que sejam sempre comuns a este tipo de intervenção, ou seja, a tabela despreza as 

particularidades dos empreendimentos, inclusive os desvios causados por erros de orçamento e por 

serviços que foram exclusivos de um empreendimento, por exemplo o reforço estrutural do Labor e a 

grande quantidade de forro de gesso do Olga Bernário. 

A Tabela 31 retrata uma obra de reabilitação predial com mudança de uso de comercial para 

residencial. Foi adotado este tipo de intervenção devido a maioria dos edifícios vagos na área central 

se encaixarem nessas características. 
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Tal intervenção foi definida com as seguintes características: sem a necessidade de reforço 

estrutural; com recuperação de caixilhos de aço; com forro apenas nos banheiros; servido por dois 

elevadores e com fachadas em bom estado. A seguir são apresentados cada um dos itens e as 

considerações adotadas: 

• Serviços preliminares: adotado 4% conforme orientação da CEF; 

• Demolições: adotada a média entre os 3 empreendimentos; 

• Intervenção estrutural: item desconsiderado, pois a solução é pontual para cada 

empreendimento, e a definição de um índice de referência para outros empreendimentos é 

muito específica; 

• Alvenaria: foi desconsiderado o valor do Joaquim Carlos, pois os valores deste 

empreendimento não retratam o tipo de intervenção proposto nesta análise, a qual contempla 

a mudança de uso de comercial para residencial. Ou seja, o Joaquim Carlos possui um 

quantitativo reduzido de alvenaria porque ele já era residencial. Por isso foi adotada a média 

entre os outros 2 empreendimentos; 

• Esquadrias metálicas: adotada a média entre os 3 empreendimentos. O Olga Bernário 

possui caixilhos de alumínio, porém o valor adotado em seu orçamento era suficiente para 

recuperar peças de aço; 

• Esquadrias de madeira: adotada a média entre os 3 empreendimentos; 

• Ferragens: adotada a média entre os 3 empreendimentos; 

• Vidros: adotada a média entre os 3 empreendimentos; 

• Telhados: foi desconsiderado o valor do Olga Bernário, pois no seu caso o telhado foi refeito. 

Por isso foi adotada a média entre os outros 2 empreendimentos; 

• Impermeabilizações: adotada a média entre os 3 empreendimentos; 

• Revestimento interno: seguiu o mesmo critério da alvenaria; 

• Azulejos: adotada a média entre os 3 empreendimentos; 

• Fachada: adotada a média entre os 3 empreendimentos; 

• Forro: foi desconsiderado o valor do Olga Bernário, pois no seu caso foi adotado forro em 

todos os ambientes de todos os apartamentos. Por isso foi adotada a média entre os outros 2 

empreendimentos; 



136 

Capítulo 6 – Diretrizes para reabilitação de edifícios antigos visando a produção de HIS  na região central de São 
Paulo 

Diretrizes para o Estudo de Viabilidade da Reabilitação de Edifícios Antigos na Região Central de SP visando a produção de HIS 
 

• Pintura: adotada a média entre os 3 empreendimentos; 

• Piso: o tipo de acabamento do piso foi diferente entre os empreendimentos, porém os 

quantitativos e custos foram coerentes com o porte das obras, de maneira que pode ser 

adotado, como valor de referência, a média dos 3 empreendimentos. 

• Elevadores: Foi desprezado o valor do Olga Bernário, pois o edifício é atendido por um único 

elevador. Por isso foi adotada a média entre 2 empreendimentos; 

• Instalações: adotada a média entre os 3 empreendimentos; 

• Habite-se: Foi desconsiderado este valor, já que este item é um artifício utilizado pela CEF 

que atua como uma retenção contratual. 

As células hachuradas em azul foram anuladas, e a coluna denominada “Peso Diretriz” é o resultado 

da ponderação entre os valores dos empreendimentos. 
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Tabela 31: Definição do peso diretriz para obras de requalificação para HIS 
 Olga 

Bernário 
 Labor   Joaquim 

Carlos  Serviço 
(A) Peso (B) Peso (C) Peso 

(A+B+C)/D 
Novo peso 

(D) 
Eventos 

Peso 
diretriz 

Serviços preliminares 5,98% 6,90% 4,48% 5,79% 3 5,30% 
Demolições 0,85% 5,67% 3,80% 3,44% 3 3,15% 
Infra-estrutura  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 0,00% 
Supra-estrutura 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 0,00% 
Alvenaria 15,04% 9,27% 0,00% 12,15% 2 11,13% 
Esquadrias metálicas 6,99% 2,80% 10,59% 6,80% 3 6,23% 
Esquadrias madeira 1,91% 0,77% 1,52% 1,40% 3 1,28% 
Ferragens 1,37% 0,32% 1,48% 1,06% 3 0,97% 
Vidros 0,47% 0,34% 1,65% 0,82% 3 0,75% 
Telhados 0,00% 1,66% 1,83% 1,74% 2 1,60% 
Impermeabilizações 1,87% 1,85% 1,84% 1,85% 3 1,70% 
Tratamentos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 0,00% 
Revestimento interno 7,26% 4,85% 0,00% 6,06% 2 5,55% 
Azulejos 3,35% 1,05% 1,97% 2,12% 3 1,94% 
Revestimento externo 3,91% 2,50% 4,38% 3,60% 3 3,30% 
Forros 0,00% 0,48% 0,85% 0,67% 2 0,61% 
Pintura 15,51% 20,92% 19,12% 18,52% 3 16,96% 
Especiais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 0,00% 
Piso madeira 6,77% 3,37% 0,00% 3,38% 3 3,10% 
Piso cerâmica 2,23% 0,97% 7,63% 3,61% 3 3,31% 
Carpete 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 0,00% 
Piso cimentados 0,21% 0,98% 0,10% 0,43% 3 0,40% 
Rodapés, soleiras 0,16% 0,76% 3,16% 1,36% 3 1,25% 
Piso granilite 0,00% 0,00% 0,81% 0,27% 3 0,25% 
Elétricas 10,65% 11,65% 12,29% 11,53% 3 10,56% 
Hidráulicas/gás/incêndio 7,88% 10,06% 8,94% 8,96% 3 8,21% 
Sanitárias 3,21% 3,59% 3,18% 3,33% 3 3,05% 
Elevadores/mecânicas 0,00% 6,24% 7,48% 6,86% 2 6,28% 
Aparelhos 3,84% 1,57% 2,16% 2,52% 3 2,31% 
Calafate e limpeza 0,55% 1,43% 0,74% 0,91% 3 0,83% 
Ligações e habite-se 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 0,00% 
Outros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 0,00% 
Custo total dos serviços 100% 100% 100% 109,16%  

 

100% 

Agrupando as atividades de acordo com a natureza do serviço, é possível obter a Tabela 32, a qual 

adota a mesma classificação do item de orçamentos da CEF, analisado em capítulos anteriores. 
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Tabela 32: Peso diretriz para os serviços em obras de reabilitação visando à HIS 

Serviço Peso 
Diretriz 

Indireto 6,13% 

Demolição 3,15% 

Intervenção Estrutural 0,00% 

Alvenaria e revestimento 19,24% 

Esquadrias 9,22% 

Telhado e impermeabiliz. 3,30% 

Piso 8,29% 

Fachada 3,30% 

Pintura 16,96% 

Elevador 6,28% 

Instalações 24,13% 

Total 100,00%

Os valores da tabela mostram a configuração da distribuição da curva ABC neste tipo de intervenção, 

onde alguns serviços assumem um peso muito maior do que em obras novas. 

Como parâmetro de avaliação, os valores encontrados serão comparados a números aprovados pela 

CEF em outros dois empreendimentos de HIS com 2 dormitórios, porém viabilizados através da 

construção de edifícios novos de alvenaria estrutural, denominados Maria Domitila68 e Santa Etelvina 

IIA69.  

Na Tabela 33, pode-se perceber a variação que alguns itens sofrem como: esquadria, piso, pintura e 

instalação. Inclusive os serviços de pintura e instalação chegam a ter um peso dobrado, quando 

comparados a obras novas. Em compensação os serviços de fundação, estrutura, alvenaria e 

revestimento perdem importância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                          
68 Empreendimento localizado no Brás composto de térreo + 14 pavimentos, sendo 8 apartamentos por andar (INTEGRA: 
2005) 
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Tabela 33: Comparação entre o peso dos serviços para obra de reforma e construção nova 

Serviço Peso Diretriz 
(reforma) 

Maria Domitila 
(construção nova)

Sta. Etelvina IIA 
(construção nova)

Indireto 6,13% 2,21% 4,81% 

Demolição 3,15% 0,00% 0,00% 

Intervenção Estrutural 0,00% 22,73% 21,24% 

Alvenaria e revestimento 19,24% 27,37% 26,53% 

Esquadrias 9,22% 6,52% 8,06% 

Telhado e impermeabiliz. 3,30% 2,36% 2,24% 

Piso 8,29% 3,92% 5,49% 

Fachada 3,30% 2,86% 3,05% 

Pintura 16,96% 8,85% 7,82% 

Elevador 6,28% 6,91% 5,56% 

Instalações 24,13% 16,26% 15,20% 

Total 100,00% 100,00% 100,00%
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Figura 55: Comparação entre o peso dos serviços para obra de reforma e construção nova 

                                                                                                                                                         
 
69 Empreendimento localizado na avenida dos metalúrgicos zona leste composto de térreo + 9 pavimentos, sendo 4 
apartamentos por andar (INTEGRA; 2003) 
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6.2 Índices de Custo Unitário 

6.2.1 Índices de Custo Unitário dos Estudos de Caso 

Na fase de viabilização de empreendimentos, é comum a estimativa da ordem de grandeza dos 

custos, através da ponderação dos valores por número de unidades, ou por área de construção. 

A partir dos números envolvidos nos estudos de casos, serão sistematizados indicadores que possam 

balizar, ou até mesmo estimar a ordem de grandeza para realizar a compra do imóvel antigo, bem 

como para executar a obra. 

O custo total da operação pode ser dividido em três itens: aquisição do imóvel; execução da obra e 

outros (taxas e projetos). Essa distribuição não é proporcionalmente igual nos três empreendimentos, 

tal distorção é causada, principalmente, pelo estado de conservação do edifício e pelo tipo de 

intervenção proposto. Quanto melhor for o estado de conservação, maior pode ser o valor pago para 

aquisição do imóvel e, conseqüentemente, menor é o custo da obra. Porém, se o edifício estiver em 

estágio avançado de deterioração, a situação se inverte, de maneira que a maior parte da verba para 

a realização do empreendimento fica destinada à obra. Na Tabela 34 fica clara a variação da 

distribuição do custo motivada pelo estado de conservação do edifício e pelo tipo de intervenção 

proposto. 

Tabela 34: Distribuição do custo total da operação 

Item Olga Bernário Peso Labor Peso Joaquim Carlos Peso 

Obra R$ 1.176.626,83 65,42% R$ 1.600.224,78 72,20% R$ 1.374.654,77 42,53%

Aquisição do 
imóvel R$ 559.000,00 31,08% R$ 420.000,00 18,95% R$ 1.725.000,00 53,37%

Outros R$ 63.053,43 3,51% R$ 196.031,22 8,85% R$ 132.740,88 4,11%

Total R$ 1.798.680,26 100% R$ 2.216.256,00 100% R$ 3.232.395,65 100%

No Joaquim Carlos, nota-se que o valor destinado a obra é inferior ao destinado à aquisição do 

imóvel, enquanto nos outros dois empreendimentos, o valor destinado à obra é mais do que o dobro 

da verba para aquisição do edifício. Isso foi motivado pelo fato do edifício Joaquim Carlos apresentar 

bom estado de conservação, como também não houve uma intervenção estrutural e a quantidade de 

alvenaria executada é inferior a dos outros dois empreendimentos. 

A intervenção em um edifício comercial geralmente resulta em um custo maior de obra, uma vez que 

o processo de transformação do tipo de uso do imóvel resulta em um quantitativo maior na 

intervenção estrutural e nas paredes divisórias. 

O item 5.5 apresentou os custos envolvidos em cada um dos empreendimentos. Como esses valores 

não estão na mesma data base, optou-se em convertê-los para a base Jun/05, baseado nos valores 
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do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil70 (SINAPI), já que este é 

o sistema utilizado pela CEF para aprovar financiamentos e empreendimentos. 

Na Tabela 35 pode ser visto os valores utilizados para determinar o índice de conversão dos custos. 

Tabela 35: Índice para conversão de custos baseado no SINAPI 
Mês Número 

Índice 
Custo Médio 

R$/m² 
Variação 

Percentual

Abril-01 116,60 378,00 59,297% 

Abril-02 124,31 402,99 49,417% 

Abril-04 163,37 529,61 13,693% 

Junho-05 185,74 602,12 0,000% 

Na Tabela 36 é aplicado o índice para converter os custos dos empreendimentos para uma data base 

comum, junho de 2005. 

Tabela 36: Conversão do custo das operações para uma data base comum 
Descrição do Valor Olga Bernário Labor Joaquim Carlos

Custo da Operação na data base de 
assinatura do contrato R$ 1.798.680,26 R$ 2.216.256,00 R$ 3.232.395,65

Variação percentual do custo da 
construção civil entre a data base do 
empreendimento e o mês de jun/05 

59,30% 49,42% 13,69% 

Custo da operação convertido para a 
data base de jun/05, utilizando dados 
do SINAPI 

R$ 2.865.239,04 R$ 3.311.458,37 R$ 3.675.002,56

O custo unitário por apartamento ou por metragem construída pode ser obtido pela divisão do valor 

da operação pelas unidades viabilizadas, como também pela metragem construída. As três tabelas a 

seguir exibem os quocientes obtidos, os quais resultam do custo total da operação, do custo 

destinado à obra e do custo para aquisição do imóvel. 

Tabela 37: Índices de custo unitátio baseado no custo total da operação 

Custo Total da Operação Olga Bernário Labor Joaquim Carlos

Custo da operação – base jun/05 R$ 2.865.239,04 R$ 3.311.458,37 R$ 3.675.002,56

Área Construída Total (m²) 3.545 4.523 5.656 

Custo unitário por área construída 
total (R$/m²) R$ 808,25 R$ 732,14 R$ 649,75 

Área Útil Total (m²) 2.256 2.661 3.941 

Custo unitário por área útil (R$/m²) R$ 1.269,88 R$ 1.244,27 R$ 932,61 

n° de unidades 84 84 93 

Custo por unidade R$ 34.109,99 R$ 39.422,12 R$ 39.516,16 

                                                                                                          
70 Os produtos do SINAPI resultam de trabalhos técnicos da participação conjugada da CEF e do IBGE. A rede de coleta do 
IBGE pesquisa mensalmente preços de materiais de construção e salários das categorias profissionais junto a 
estabelecimentos comerciais, industriais e sindicatos da construção civil, sendo co-responsável, juntamente com a CEF, da 
divulgação, da manutenção, atualização e aperfeiçoamento do cadastro de referências técnicas, dos métodos de cálculo e do 
controle de qualidade dos produtos. 
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Analisando o valor total da operação pode-se notar que o Olga Bernário e o Labor possuem 

semelhança no custo unitário por área construída seja ela total ou útil, apresentando uma variação de 

10% no custo da área total e 2% no custo da área útil. Entretanto, para o Joaquim Carlos, quando 

comparado aos outros dois empreendimentos, o custo da área construída é cerca de 20% inferior, 

enquanto o custo da área útil é 30% inferior. Isso é motivado pelo fato dos apartamentos do Joaquim 

serem maiores do que o Olga e o Labor, e como o PAR tem um limite por unidade independente do 

tamanho do apartamento, tal particularidade acaba resultando em um custo unitário maior quando a 

área do apartamento é menor. 

Com relação ao custo por unidade habitacional pode-se notar que o valor do Joaquim Carlos e do 

Labor ficaram próximos, enquanto o do Olga Bernário apresentou um valor cerca de 13% abaixo dos 

outros dois empreendimentos. Isso é resultado do momento em que o empreendimento foi aprovado.  

O PAR modifica periodicamente o valor limite da unidade habitacional, porém o reajuste não é anual. 

Se o empreendimento é assinado em um período próximo ao mês em que o PAR modificou o valor 

limite do programa, esse empreendimento é beneficiado quando comparado a um contrato que foi 

assinado um ano após tal reajuste. Essa defasagem, entre a data de assinatura do contrato e a data 

de reajuste do programa, resulta em certas variações no valor real da unidade. Esse é o motivo pelo 

qual existe a diferença entre os empreendimentos, já que o Labor e o Joaquim Carlos foram 

assinados logo após o reajuste do valor da unidade, enquanto o contrato do Olga Bernário foi 

assinado com relativa defasagem do reajuste do programa. O último reajuste do PAR acorreu entre 

abril e maio de 2005, elevando o valor da unidade para R$40.000,00, o que é muito próximo do valor 

do Labor e Joaquim Carlos e embasa ainda mais tal justificativa. 

A Tabela 38 exibe o custo destinado à obra, como também os índices unitários. 

Tabela 38: Índices de custo unitário baseados no valor destinado à obra 
Índices Destinados para o Custo da 
Obra Olga Bernário Labor Joaquim Carlos

Custo destinado à obra na data base 
de assinatura do contrato R$ 1.176.626,83 R$ 1.581.615,59 R$ 1.374.654,77

Variação do custo da construção civil 59,30% 49,42% 13,69% 

Custo destinado à obra - base jun/05 R$ 1.874.366,54 R$ 2.363.199,10 R$ 1.562.884,11

Área Construída Total (m²) 3.545 4.523 5.656 

Custo unitário por área construída 
total (R$/m²) R$ 528,74 R$ 522,48 R$ 276,32 

Área Útil Total (m²) 2.256 2.661 3.941 

Custo unitário por área útil (R$/m²) R$ 830,72 R$ 887,96 R$ 396,61 

n° de unidades 84 84 93 

Custo por unidade R$ 22.313,89 R$ 28.133,32 R$ 16.805,21 

Novamente pode-se notar que o custo por área do Olga Bernário e do Labor são aproximados, 

apresentando uma variação de 4% na área total construída e 13% na área útil. Entretanto, o Joaquim 

Carlos apresenta um valor que é cerca da metade dos outros dois empreendimentos. Essa é mais 

uma evidência que reforça a afirmação de que quando o edifício está em bom estado o valor da obra 
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é menor, e também, pelo fato desde edifício ser originário de um imóvel residencial, o que reduz o 

serviço de intervenção quando comparado a um edifício que originalmente era comercial e passa a 

ser residencial. 

Com relação ao custo da obra por unidade, fica evidente que os índices mostraram-se distintos. Já 

era esperado que o valor do Joaquim Carlos fosse inferior aos demais, uma vez que o custo da obra 

desse empreendimento era menor. Entretanto, o valor do Olga Bernário e do Labor também 

mostraram-se distintos, essa variação ocorreu devido a necessidade do reforço estrutural do Labor, o 

que tornou tal obra mais onerosa. 

A Tabela 39 exibe o custo destinado à aquisição do imóvel, como também os índices unitários. 

Tabela 39: Índices de custo unitário baseados no valor destinado à aquisição do imóvel 

Índices Destinados para Aquisição 
do Imóvel Olga Bernário Labor Joaquim Carlos

Custo destinado à aquisição do 
imóvel na data base de assinatura do 
contrato 

R$ 559.000,00 R$ 420.000,00 R$ 1.725.000,00

Variação do custo da construção civil 59,30% 49,42% 13,69% 

Custo destinado à aquisição do 
imóvel data base jun/05 R$ 890.468,78 R$ 627.550,48 R$ 1.961.201,57

Área Construída Total (m²) 3.545 4.523 5.656 

Custo unitário por área construída 
total (R$/m²) R$ 251,19 R$ 138,75 R$ 346,75 

Área Útil Total (m²) 2.256 2.661 3.941 

Custo unitário por área útil (R$/m²) R$ 394,66 R$ 235,80 R$ 497,69 

n° de unidades 84 84 93 

Custo por unidade R$ 10.600,82 R$ 7.470,84 R$ 21.088,19 

Na Tabela 39 a situação encontrada é justamente a oposta da Tabela 38, ou seja, os índices unitários 

para execução da obra, que eram maiores no Olga Bernário e no Labor, mostram-se menores para a 

aquisição do imóvel, quando comparados aos índices do Joaquim Carlos.  

Como o Labor foi o empreendimento que teve o custo de obra mais elevado acabou sendo o 

empreendimento que teve o menor valor destinado a aquisição do imóvel. A variação que existe entre 

este empreendimento e o Olga Bernário é causada, principalmente, pela necessidade de reforço 

estrutural, como já foi dito anteriormente. 

Quando o edifício a ser recuperado for residencial, é possível destinar uma verba maior para a 

compra do imóvel. O Joaquim Carlos é um exemplo típico dessa situação, de forma que os índices 

por área e por unidade chegam a ser o dobro dos outros dois empreendimentos. 

Como conclusão das três tabelas anteriores, pode-se afirmar que os índices envolvidos em uma 

reabilitação de comercial para residencial são diferentes de quando a reabilitação é de residencial 

para residencial. 
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Basicamente, a diferença está no percentual da verba que é destinada à aquisição do imóvel e na 

execução da obra. Quando a intervenção é em um edifício comercial, a obra torna-se mais onerosa 

do que quando a intervenção é em um edifício residencial. Além disso, existe o fator estrutural do 

imóvel, que quando exige algum tipo de reforço acaba acrescendo ainda mais o valor da obra. 

Os índices encontrados nas três tabelas anteriores refletem a realidade dos estudos de caso e podem 

servir de parâmetro para futuros empreendimentos; porém, a correta aplicação desses valores deve 

estar sempre atrelada ao diagnóstico inicial do imóvel, o qual deve analisar a semelhança entre o 

futuro empreendimento e o processo adotado em um dos estudos de caso. Ou seja, a partir das 

informações do Capítulo 5, que descrevem o processo de viabilização e execução dos 

empreendimentos, pode-se adotar alguns dos índices desse capítulo, desde que o futuro 

empreendimento tenha características semelhantes a um dos estudos de caso. 

6.2.2 Índices para a Avaliação Econômica Preliminar do Empreendimento 

A realidade especulativa do mercado imobiliário, na área central de São Paulo, tem se mostrado 

como um dos principais obstáculos para viabilizar HIS através da reabilitação de edifícios antigos. A 

dificuldade está em adequar a limitação de verba dos programas habitacionais a expectativa dos 

proprietários. 

Diante desse contexto, a maioria71 dos imóveis, nos quais se realiza o estudo de viabilidade, é 

descartada antes mesmo que se inicie qualquer estudo técnico mais detalhado. Basta que seja 

avaliada a parcela da verba que o programa destinaria a aquisição do imóvel. 

Através de contas simples é possível estimar a ordem de grandeza da verba que estaria destinada a 

aquisição do imóvel. A Tabela 40 exemplifica, de forma simplificada, como obter o valor por metro 

quadrado que seria possível o programa pagar ao proprietário. Embora a tabela pareça simplificada, a 

precisão que ela traz na ordem de grandeza do valor do metro quadrado é suficiente para descartar a 

maioria dos imóveis, e com isso evitar o desperdício de tempo com empreendimentos inviáveis.  

Tabela 40: Índices de custo unitário para o estudo de viabilidade em apartamentos de 50m² 

Empreendimento com 80 aptos. 
Situação 1 
custo de 

obra médio 

Situação 2 
custo de 

obra mínimo 

Situação 3 
custo de 

obra máximo
Valor estimado do custo de obra por m²  R$           550  R$          400   R$          650 
Valor do Programa por Unidade  R$      40.000  R$      40.000   R$      40.000 
Área total da unidade (m²) 50 50 50
Custo total da operação por m²  R$           800  R$          800   R$          800 
Custo destinado à obra  R$           560  R$          400   R$          640 
Custo para a aquisição do imóvel por m²  R$           200  R$          360   R$          120 
Custo destinados a taxas e projetos (5%)  R$             40  R$            40   R$            40 
Verba para aquisição de imóvel (4.000m²)  R$    800.000  R$ 1.440.000   R$    480.000 

                                                                                                          
71 Maioria, nesse caso, significa cerca de 80% dos imóveis que foram estudados até 2004 pela Integra, visando a produção de 
HIS através da reabilitação de edifícios. O total de estudos foi de 44 edifícios. 
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O estudo de viabilidade econômica72 tem início tomando como base um apartamento com área total 

de 50m², o que resultaria em uma área privativa de 35m². Com base num custo de obra de R$550/m², 

pode-se determinar a parcela que seria destinada a aquisição do imóvel, conforme exemplifica a 

Tabela 40. 

A situação 1 considera um custo médio de obra de R$550/m², o que resulta em cerca de R$200/m² 

para a compra do imóvel. A situação 2 considera um edifício em bom estado, o que resulta em um 

custo mínimo de obra de R$400/m² e destina cerca de R$360/m² para a aquisição do imóvel. E a 

situação 3 simula o caso em que o edifício não esteja em bom estado, o que resulta cerca de 

R$120/m² para a aquisição do imóvel. Com isso, pode-se, no momento inicial, afirmar ao proprietário 

que o programa poderia pagar pelo imóvel um valor de R$800.000, que em uma situação positiva 

chegaria a R$1.440.000 e em uma situação negativa chegaria a R$480.000. Embora a variação seja 

muito grande entre a situação positiva e a negativa, o que realmente inviabiliza a intervenção é que 

os proprietários não aceitariam nem que fosse a melhor situação com R$360/m². 

A realidade imobiliária da área central é ainda mais grave para a HIS. Em maio de 2005, o PAR 

estava limitado a R$40.000,00 por unidade habitacional. Supondo que cada unidade tivesse área total 

de 50m², resultaria em um valor de R$800,00/m², incluindo aquisição do imóvel, execução da obra e 

demais taxas exigidas pela CEF. Muitos proprietários não aceitam esse valor por metro quadrado, 

nem que fosse todo ele destinado à aquisição do imóvel. 

Caso haja uma sinalização positiva do proprietário em vender o imóvel dentro da faixa definida pela 

Tabela 40, esse é um dos passos mais importantes para realização do empreendimento, pois é um 

forte indício que o proprietário tem interesse em vender o imóvel, mesmo que seja abaixo do suposto 

valor de mercado. A partir dessa sinalização positiva, o que tem ocorrido é que os proprietários 

brigam por atingir o maior valor que seria possível o programa pagar, e acabam concretizando a 

operação dentro desses parâmetros econômicos. 

A busca por tentar melhorar o resultado econômico tende a fazer com que os projetistas implantem 

unidades habitacionais menores, dessa forma, o valor para o empreendimento aumentaria. Na Tabela 

41, é realizado o mesmo estudo de viabilidade, porém com apartamentos menores, resultando em 

uma área total por unidade de 45m². 

Pode-se notar que o custo total por metro quadrado foi elevado para R$889/m², o que significa um 

aumento de 11% em relação ao cenário anterior. Mantendo-se o custo de obra por metro quadrado 

no mesmo patamar do cenário anterior, há um acréscimo significativo no valor destinado a aquisição 

do imóvel, como também há uma penalização dos futuros moradores, os quais adquiririam 

apartamentos menores pelo mesmo valor de R$40.000. De qualquer forma, o que vem invibializando 
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esse tipo de intervenção não é apenas a variação de 10% a 20%, mas a expectativa dos proprietários 

em atingir valores bem superiores a estes. 

Tabela 41: Índices de custo unitário para o estudo de viabilidade em apartamentos de 45m² 

Empreendimento com 89 aptos. 
Situação 1 

custo de obra 
médio 

Situação 2 
custo de 

obra mínimo 

Situação 3 
custo de obra 

máximo 
Valor estimado para o custo de obra 
por m²  R$           550   R$          400   R$          650  

Valor do Programa por Unidade  R$      40.000   R$      40.000   R$      40.000  

Área total da unidade (m²) 45 45 45

Custo total da operação por m²  R$           889   R$          889   R$          889  

Custo destinado à obra por m²  R$           533   R$          400   R$          667  

Custo destinado à aquisição do imóvel 
por m²  R$           311   R$          444   R$          178  

Custo destinado às taxas e projetos 
(5%)  R$             44   R$            44   R$            44  

Verba para aquisição de imóvel com 
4.000m²  R$  1.244.444   R$ 1.777.778   R$    711.111  

Outra solução seria aumentar a verba destinada pelo programa, na Tabela 41 foi realizado o mesmo 

estudo de viabilidade, porém com uma verba de R$45.000 por unidade em um apartamento de 50m² 

de área total. Isso resultaria em uma situação semelhante ao cenário anterior, onde o estudo revelaria 

ao proprietário que o valor médio para aquisição do imóvel estaria em torno e R$1.250.000. No 

entanto, não seria a solução para a maioria dos casos, já que o valor médio do mercado imobiliário73 

do centro está superior a R$700/m² para a venda. Embora esse valor não seja aplicado a todos os 

imóveis, muitos proprietários insistem em tentar atingir tal remuneração. 

Tabela 42: : Índices de custo unitário para o estudo de viabilidade em apartamentos de 50m² e R$ 45.000 

Empreendimento com 80 aptos. 
Situação 1 

custo de obra 
médio 

Situação 2 
custo de obra 

mínimo 

Situação 3 
custo de obra 

máximo 
Valor estimado para o custo de obra por m²  R$           550   R$          400   R$          650  
Valor do Programa por Unidade  R$      45.000   R$      45.000   R$      45.000  
Área total da unidade (m²) 50 50 50

Custo total da operação por m²  R$           900   R$          900   R$          900  

Custo destinado à obra por m²  R$           540   R$          405   R$          630  
Custo destinado à aquisição do imóvel por m²  R$           315   R$          450   R$          225  
Custo destinados a taxas e projetos (5%)  R$             45   R$            45   R$            45  
Custo para aquisição de imóvel com 4.000m²  R$  1.260.000   R$ 1.800.000   R$    900.000  

                                                                                                                                                         
 
72 Os índices unitários utilizados nesse capítulo são provenientes da Tabela 36, Tabela 37 e Tabela 38. 
73 Esse valor foi obtido através de pesquisa realizada em jan/06 nas imobiliárias: Bolsa de Escritórios de São Paulo (BESP), 
Valentina Caran Imóveis (VCI) e Savoy Imóveis. 
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Dessa forma pode-se concluir que é fundamental estimar a ordem de grandeza do valor que o 

programa habitacional pode destinar a compra do imóvel, evitando assim, que sejam realizados 

estudos técnicos em imóveis onde o proprietário não deseja vender pelo valor que o programa pode 

pagar. Ou seja, a principal conclusão desse estudo econômico de viabilidade, nesta fase do 

processo, é apontar ao proprietário o valor que o imóvel atingiria para a venda dentro dos parâmetros 

do programa. 

6.3 Vistorias 

As vistorias no imóvel constituem-se na principal ferramenta para subsidiar a escolha de alternativas 

na intervenção. A extensão e o momento de cada vistoria, bem como a informação que cada uma 

delas deve trazer, depende da etapa em que se encontra o processo de viabilização. Vistorias 

extensas no início podem significar desperdício de trabalho, no entanto, vistorias superficiais, em uma 

etapa de projeto executivo, podem omitir informações relevantes. 

Barrientos; Qualharini (2004) definem duas maneiras de realizar uma vistoria: 

• Vistoria assistemática: também chamada de ocasional ou não estruturada é aquela realizada 

instantaneamente sem que haja predisposição para o fato; 

• Vistoria sistemática: é o fruto de um planejamento, necessita de operações específicas, 

instrumentos e documentos particulares, também é chamada de planejada, estruturada ou 

controlada. 

A primeira delas é mais adequada na fase preliminar de concepção do empreendimento e na etapa 

de elaboração do projeto básico, fases em que há anecessidade de informações mais amplas e 

menos específicas. A vistoria sistemática é mais adequada para uma etapa de definição executiva da 

intervenção. O momento exato de se executar cada uma das vistorias estará especificado no 

fluxograma do próximo item desse capítulo. 

A vistoria assitemática é mais rápida e menos onerosa, por isso deve ser empregada em uma fase 

onde ainda não se tem certeza da viabilidade do empreendimento. Tal vistoria pode ser realizada 

pelo profissional coordenador do processo, o qual possui experiência anterior nesse tipo de 

intervenção e consegue identificar a extensão da reforma, baseado, principalmente, no estado de 

deterioração global do edifício. Barrientos; Qualharini (2004) relatam que essa vistoria faz parte do 

pré-diagnóstico da intervenção, e representa uma idéia inicial da qualidade e do estado de 

conservação da edificação. Em geral, de custo reduzido, engloba inspeções visuais com o objetivo de 

identificar o estado superficial do edifício, tanto de seus materiais quanto de seus equipamentos, e 

alguns levantamentos dimensionais superficiais. Se possível, elaborar croquis com as principais 

informações, que forneçam dados mínimos para a elaboração de um anteprojeto.  
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A partir do momento que houver uma sinalização efetiva da viabilidade do empreendimento, devem 

ser realizadas as vistorias sistemáticas, as quais já exigem o envolvimento de profissionais 

especialistas em cada um dos serviços. 

Para orientar a vistoria sistemática deve-se partir da metodologia apresentada por Taborda; Soeiro 

(1994), na qual, segundo os autores, “deve-se procurar estabelecer um conjunto de relações ‘causa-

efeito’ que satisfaça de forma racional o conjunto de dados obtidos”. Dessa forma “os conceitos a 

serem relacionados terão de passar pela: descrição e qualificação de cada indício patológico; 

localização dentro do edifício; referenciação do elemento com esse indício; identificação do fenômeno 

físico ou químico que a causou”. (TABORDA; SOEIRO 1994) 

Ainda segundo Taborda; Soeiro (1994), o quadro de fenômenos que poderá ser considerado, 

potencialmente, como causas, é constituído pela: 

 Ação térmica e dos ciclos sazonais, impondo dilatações, contrações, choques térmicos; 

 Ação do vento, da chuva e do granizo, nomeadamente através dos efeitos mecânicos; 

 Ação mecânica geotécnica, como os assentamentos diferenciais ou não, positivos ou 

negativos, deslizamento e ruptura de fundações; 

 Ação da água absorvida que, ao nível do material ou do elemento construtivo, implicando 

condensações, instabilidades físico-químicas como a perda de solventes e de ligantes 

hidrocarbonados por evaporação e a polimerização; 

 Retração dos ligantes, fluência dos materiais devido à ação prolongada de cargas, 

especialmente de flexão, variação volumétrica das madeiras em função do teor de umidade; 

 Envelhecimento, erosão, ataque por agentes biológicos, uso, fadiga, corrosão; 

 Ação mecânica de movimentos vibratórios, disfunções mecânicas que implicam a 

desagregação dos materiais constituintes de certos elementos construtivos motivando 

desajustamentos e afastamentos relativos entre eles”.  

Como complemento da metodologia proposta por Taborda e Soeiro, deve-se adotar o quadro da 

Tabela 43 com o Energy Performance and Indoor Environmental Quality Retrofit (EPIQR), 

apresentado no trabalho de Barrientos; Qualharini (2004), e desenvolvido pela comunidade européia. 

Tal quadro é uma sugestão de codificação para ser utilizada como ferramenta de avaliação do imóvel, 

facilitando assim a execução do diagnóstico. 
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Tabela 43: Classificação dos elementos construtivos segundo o EPIQR 

Código Estado Urgência Ação 

A Bom estado Conservação Manutenção 

B Ligeira degradação Vigilância Ligeira reparação 

C Média degradação Intervenção Média reparação 

D Fim da vida útil Intervenção imediata Substituição 

Com a junção dessas duas ferramentas de sistematização da coleta de informações, é possível 

identificar a causa e efeito da patologia, bem como, classificar a intervenção necessária no 

subsistema predial, que pode ser um simples reparo até a sua substituição. 

Em alguns casos a simples inspeção visual não é uma informação suficiente para o correto 

diagnóstico, sendo necessária a execução de ensaios específicos. Essa situação é mais comum no 

caso estrutural e no caso de aderência de revestimentos e contrapiso. Nos empreendimentos, onde 

for necessária essa inspeção mais detalhada, os ensaios devem fazer parte da vistoria sistemática. 

Diante do exposto, fica claro que as vistorias no imóvel devem ser realizadas no momento correto, 

tendo sempre definido o tipo e como a informação será obtida. Vistorias mal planejadas e executadas 

em momentos equivocados podem resultar em desperdício de tempo ou então em informações 

incompletas. 

6.4 Fluxograma 

Neste item é apresentado o fluxograma detalhando as atividades envolvidas no processo de 

viabilização do empreendimento de HIS. Tal processo pode ser dividido em duas etapas, sendo uma 

comercial e a outra técnica.  

A etapa comercial está focada em identificar o edifício, identificar se existe algum movimento de 

moradia envolvido com o prédio, estimar a ordem de grandeza do custo da obra e do valor para 

aquisição do imóvel. Com base neste valor para compra do imóvel, deve haver uma negociação com 

o proprietário para definir o interesse dele em vender uma propriedade dentro da realidade 

econômica do programa habitacional. Nesta etapa, existe apenas um apoio da equipe técnica para 

definir a quantidade de apartamentos que pode ser viabilizada dentro do esqueleto antigo, e o custo 

da obra por metro quadrado, baseando-se no estado de conservação do imóvel. 

A etapa técnica está focada em projetar a intervenção, definindo a extensão e o custo de cada um 

dos serviços, assim como a metodologia que deverá ser empregada para o reaproveitamento de 

parte do edifício. Nesta etapa, existe apenas um apoio da equipe comercial no momento de definir o 

valor real que será pago pelo imóvel. Esta negociação deverá ser uma seqüência do acordo firmado 

na etapa comercial.  
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O fluxograma apresentado está baseado no processo de viabilização através do PAR, já que os 

estudos de casos se inserem neste programa. Entretanto, se a forma de viabilização for por meio de 

outro instrumento, seja uma licitação realizada por qualquer outro órgão público, ou um 

empreendimento realizado pelo setor privado, as atividades e as considerações serão as mesmas, 

havendo apenas alterações nos pacotes a serem contratados (projetos e/ou obra). 
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FLUXOGRAMA 
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C1 - Identificação do Imóvel 

De acordo com o que foi definido nesse trabalho, os edifícios, que são o foco da reabilitação, foram 

construídos entre a década de 1940 a 1970, os quais estão definidos pelo perímetro da Figura 8, e 

também, uma parcela deles pode ser vista na Figura 5. A partir dessa setorização, deve-se localizar o 

imóvel e realizar um primeiro contato com o proprietário, com o objetivo de obter informações sobre o 

interesse de venda do edifício. 

C2 - Reunião com o Proprietário 

Marcar uma reunião com o proprietário para explicar o funcionamento do programa habitacional e 

obter mais informações com relação ao preço pretendido na venda e as dimensões do imóvel (área 

total, pavimentos, garagens, lojas no térreo). Nesta visita é importante obter pelo menos croquis com 

a dimensão do pavimento tipo e o posicionamento das escadas, elevadores e esquadrias. Esse 

croqui será a base para o primeiro estudo técnico-econômico. 

C3 - Coleta de Informações por Telefone 

As mesmas informações obtidas na atividade C2 podem ser obtidas por telefone. No entanto, alguns 

proprietários ou corretoras preferem uma conversa pessoalmente, o que facilita a abordagem 

comercial. Essa atividade pode substituir a atividade C2, porém o resultado comercial pode não ser o 

mesmo. 

C4 - Envolvimento de Movimento de Moradia 

Deve ser pesquisado se existe algum movimento de moradia que possui alguma ligação com o 

imóvel, normalmente através de ocupações anteriores. Se houver essa ligação, tal movimento teria 

prioridade para indicar a demanda do empreendimento. Caso não haja nenhum movimento envolvido, 

deve-se buscar envolver um ou mais movimentos. Essa definição de qual, ou quais movimentos 

seriam beneficiados pelo futuro empreendimento, evita a disputa entre os próprios movimentos pelas 

unidades habitacionais, essa disputa pode significar a ocupação do edifício durante o decorrer da 

obra, o que significaria prejuízos para a construtora. Outro benefício de envolver os movimentos neste 

momento, além do respeito e do reconhecimento da luta desse segmento da sociedade, é que a 

participação dos futuros moradores no desenvolvimento do projeto e no acompanhamento da obra 

fortalece os laços dos moradores com o imóvel, isso é refletido na redução da inadimplência e nos 

cuidados do uso do imóvel, o que reduz os gastos com manutenção. 

C5 - Estudo Técnico-Econômico Preliminar 

Com os dados obtidos junto ao proprietário é possível realizar o primeiro estudo técnico-econômico. 

O objetivo desse estudo é obter a ordem de grandeza da quantidade de apartamentos que seria 

possível implantar dentro do edifício. A partir desse dado é possível mensurar o valor total do 
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empreendimento, a quantia que seria destinada à obra e a quantia que "sobraria" para comprar o 

imóvel. 

O estudo técnico consiste em elaborar um primeiro lay-out dos apartamentos, com o objetivo de 

mensurar o tamanho e a quantidade de unidades habitacionais, enquanto o estudo econômico deve 

definir o quanto seria possível o programa pagar pela compra do imóvel, de acordo com exposto no 

item 6.2 desse trabalho e resumido na Tabela 44.  

Tabela 44: Índices para o estudo econômico preliminar 
ÍNDICES ECONÔMICOS 

 (baseadO na verba de R$ 40.000 (Mai/05) por unidade habitacional de 50m² de área total) 

Item a ser Avaliado Ordem de grandeza dos valores 

Custo unitário global para o empreendimento R$ 800/m² 

Custo unitário para aquisição do imóvel R$ 120/m² a R$ 360/m² 

Custo unitário para a execução da obra R$ 400/m² a R$ 640/m² 

Custo unitário para taxas R$ 40/m² 

C6 - Vistoria Técnica Preliminar 

Deve-se realizar uma visita técnica no imóvel com o objetivo de mensurar o custo da obra por metro 

quadrado. Essa mensuração é baseada no estado de conservação do imóvel e na extensão da 

intervenção. Nessa etapa deve ser realizada uma vistoria assitemática, objetivando uma análise 

superficial do imóvel, a qual deve estar baseada na experiência da equipe técnica. Essa equipe deve 

mensurar o custo e extensão dos serviços baseados na experiência de empreendimentos similares.  

C7 - Simulação de Cenários 

Após realizada a vistoria no edifício e o estudo técnico-econômico preliminar, devem ser  simulados 

cenários com o acréscimo de pavimentos e o desmembramento de lojas no térreo (quando houver), 

tendo como objetivo obter a melhor relação técnica-econômica para o empreendimento. Essa relação 

seria implantar a maior quantidade de unidades habitacionais pelo menor custo unitário por 

apartamento. Nesta etapa são realizados apenas esboços com as possíveis tipologias do 

empreendimento. Não se deve perder muito tempo nesta fase, já que alguns proprietários podem não 

ter o mínimo de interesse em vender o imóvel dentro das limitações econômicas do programa. Nesse 

caso, todo o trabalho técnico seria em vão. O ideal é realizar uma primeira negociação comercial com 

o proprietário, para posteriormente ser despendido um esforço técnico maior. 

C8 - Apresentação dos Cenários Técnico-Econômicos do Empreendimento 

Após a seleção dos melhores cenários para o empreendimento, deve ser realizada uma reunião com 

o proprietário, com o objetivo de apresentar a ordem de grandeza da verba disponível para a compra 

do imóvel. Nesta reunião, muitos proprietários dizem que não venderiam o imóvel nem pelo dobro do 

valor que o programa pode pagar. 
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T1 - Solicitação da Documentação Jurídica 

Assim que houver a confirmação de que o proprietário tem interesse em vender o imóvel dentro das 

condições do programa habitacional, deve ser solicitada, a construtora e a esse mesmo proprietário, a 

documentação jurídica exigida pelos órgãos públicos. Essa documentação já foi abordada no item 

5.3, o qual enfatiza que neste momento podem surgir entraves para a viabilização desse tipo de 

intervenção, devido a complicações jurídicas nas quais esses imóveis antigos podem estar 

envolvidos. Por isso, essa atividade é longa e deve ser bem monitorada, com o objetivo de identificar 

rapidamente qualquer indício de irregularidade jurídica. Havendo esse tipo de sinalização, a 

concepção arquitetônica deve ser suspensa até que se confirme a regularidade jurídica. 

Devido a demora para providenciar toda a lista de documentos exigidos, a atividade T2 deve ser 

desenvolvida em paralelo a esta atividade, no entanto, não deve ser iniciada a etapa de projeto 

básico de engenharia (atividade T8) antes da confirmação da regularidade jurídica do imóvel. Essa 

precaução é para evitar gastos com um empreendimento que pode ser inviabilizado por problemas 

que não são técnicos da construção civil. 

T2 - Concepção Arquitetônica 

Havendo a sinalização positiva do proprietário com relação ao valor de venda do imóvel, os serviços 

técnicos podem ser aprofundados. Ou seja, somente a partir deste ponto é que haverá um maior 

empenho no desenvolvimento dos serviços técnicos, inclusive com o envolvimento de um número 

maior de profissionais. Até esta etapa, havia um empenho maior no desenvolvimento comercial do 

que no técnico. 

A concepção arquitetônica é o item delineador de todo o processo de intervenção. Decisões tomadas 

pela equipe de arquitetura influenciam todos os demais serviços, seja no aspecto financeiro como 

também no técnico.  

A confirmação da viabilidade de intervenção em um imóvel, parte da concepção arquitetônica, através 

do detalhamento das possíveis alternativas de arquitetura. Essas alternativas são comparadas com 

base nos cenários traçados na atividade C7.  

Ainda nesta etapa, o custo está mensurado por metro quadrado; porém, a quantidade de 

apartamentos e o tamanho de cada um, deve ser definido neste momento, o que propicia uma 

precisão maior na definição do valor da obra e no valor destinado a compra do imóvel.  

A Tabela 45 e a Tabela 46 expõem os itens relevantes a serem considerados nesta etapa. 
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Tabela 45: Itens relevantes a serem considerados na concepção arquitetônica do empreendimento 
ARQUITETURA 

Item a ser Avaliado O que Avaliar 

Levantamento 
cadastral 

As plantas antigas nem sempre existem, e quando existem não são confiáveis, 
a diferença de dimensão entre a planta e a realidade construída pode ser 
superior a 5%. 

Iluminação e 
ventilação 

A subdivisão do pavimento em apartamentos cria a necessidade de ventilação 
natural dos ambientes. A ventilação é realizada através de fossos ou pelo 
corredor de circulação comum. Tal corredor precisa ter contato com a área 
externa do edifício, isso é possível através dos caixilhos ou fossos. 

Dimensão dos 
apartamentos 

A dimensão deve seguir a exigência técnica dos programas de HIS. A opção 
por unidades quitinete tem se mostrado a mais viável economicamente, uma 
vez que os programas destinam a verba por unidade habitacional. Ou seja, um 
empreendimento com mais apartamentos possui uma verba global maior, 
mesmo que os apartamentos sejam menores. 

Tipologia 

A tipologia deve ser adequada a realidade das futuras famílias que irão residir 
no edifício. A opção, por quitinetes ou por unidades com um dormitório, 
direciona tais apartamentos para famílias menores. No entanto, as pesquisas 
sócio-econômicas, com moradores de rua e de cortiços, revelam que o déficit 
habitacional do centro de São Paulo é adequado para essa tipologia. 

Elevada área 
comum quando 

comparada a área 
privativa 

A subdivisão de um pavimento em apartamentos pequenos cria a necessidade 
de extensos corredores de circulação. Esses corredores aumentam a 
quantidade de área comum e reduzem a área privativa. Ou seja, o quoeficiente 
entre a área total e a área privativa fica acima dos valores utilizados em HIS 
nova. 

Reaproveitamento 
da estrutura e da 

alvenaria 

A opção por preservar as paredes originais e evitar a demolição de peças de 
concreto, reflete de maneira significativa no custo da obra, evitando gastos 
com: demolição, reforço estrutural, peças de concreto novas e paredes 
divisórias novas.  

Modulação dos 
ambientes e dos 

caixilhos 

Deve-se modular a dimensão dos ambientes de acordo com a modulação dos 
caixilhos originais. Isso evita o gasto com a substituição do caixilho antigo. 

 

Áreas de lazer 
Existe a dificuldade de criar áreas de lazer dentro do imóvel. A opção por 
medição remota nos andares evita a criação de centros de medição no térreo, 
o que conseqüentemente possibilita a criação de mais áreas comunitárias. 
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Tabela 46: Principais diferenças na intervenção em um edifício residencial e um comercial: arquitetura 

Comercial Residencial 

Os edifícios são definidos por pavimentos 
com grandes salões, os quais possuem 
janelas apenas nas paredes externas. Com 
a subdivisão desse salão em apartamentos, 
cria-se o problema de ventilação natural dos 
ambientes que ficarem voltados ao interior 
do imóvel. Para resolver esse problema a 
solução encontrada tem sido a criação de 
fossos ou corredores internos de circulação 

O edifício permite que todos os ambientes sejam 
iluminados de forma natural e direta, através de 
janelas já existentes. 

O arquiteto tem um amplo salão livre e a 
liberdade de projetar ambientes com as 
dimensões exigidas pelos programas de 
HIS. 

O arquiteto deve adaptar as dimensões dos grandes 
cômodos dos apartamentos antigos, de acordo com as 
exigências dos programas de HIS. Essa adaptação 
passa pela junção de cômodos de apartamentos 
diferentes, ou então, pelo desmembramento de 
cômodos. 

Os caixilhos podem ser a vedação vertical 
ao longo de toda a fachada, possuindo 
abertura apenas em alguns pontos, isso faz 
com que a modulação dos ambientes esteja 
limitada a modulação dos caixilhos. 

Com o reaproveitamento do cômodo, sem demolir ou 
construir paredes, cada ambiente continuará sendo 
atendido pelo caixilho original. No entanto, se houver a 
subdivisão de cômodos, terão que ser criadas janelas 
nos novos ambientes. 

Enquanto no primeiro caso a atenção está voltada à iluminação e ventilação dos ambientes, no 
segundo caso o enfoque principal está em transformar apartamentos de cômodos grandes em 
apartamentos populares, os quais demandam ambientes menores do que aqueles projetados na 
década de 1940 a 1970. 

T3 - Levantamento de Dados 

Os serviços técnicos têm início com o levantamento de dados. Qualquer tipo de informação sobre o 

histórico do imóvel é importante, no entanto, os principais são: as plantas originais de execução 

(arquitetura e engenharia), os tipos de reforma pelo qual o imóvel passou, e o levantamento cadastral. 

Destes três itens, normalmente os únicos que são obtidos são a planta original de aprovação na 

prefeitura e o levantamento cadastral. 

T4 - Normas e Legislação 

Para a aprovação de projetos de HIS, no município de São Paulo, existem áreas de ZEIS, onde as 

leis são menos rígidas nas dimensões dos apartamentos, e também aumentam o coeficiente de 

aproveitamento do terreno. A CAEHIS é a comissão que aprova essas concessões. Tais incentivos 

devem ser utilizados ao máximo pelo arquiteto na concepção arquitetônica, já que eles permitem 

aumentar a quantidade de apartamentos dentro do empreendimento quando comparado a 

empreendimentos normais, e conseqüentemente, torná-lo mais atraente para a construtora e para o 

proprietário do imóvel. Esse assunto já foi abordado no item 5.2. 

As regras dos programas habitacionais também devem ser seguidas, entretanto, essas regras são 

menos restritivas ou então mais simples de serem ajustadas, quando comparadas à legislação 

urbanística municipal. 
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T5 - Inserção do Novo Empreendimento na Malha Urbana 

Com a modificação do tipo de uso do imóvel, tal edifício exercerá uma nova função dentro do bairro, a 

função de HIS. Isso traz conseqüências para o entorno, as quais devem ser avaliadas dentro do 

planejamento urbanístico e social do município, e com isso, avaliar os pontos negativos e positivos da 

implantação desses novos moradores na área central. Essa etapa é importantíssima para justificar a 

viabilização de HIS na região, uma vez que, economicamente, para a construção civil, esse tipo de 

empreendimento pode não ser muito atraente. No entanto, dentro de um planejamento urbanístico e 

social, existe uma justificativa para o esforço técnico da construção civil para implantar esse novo 

empreendimento. Ou seja, tal tipo de intervenção é complexa, longa e o resultado financeiro é 

pequeno quando comparado aos outros tipos de empreendimentos residenciais; porém, os benefícios 

urbanísticos e sociais, advindo da intervenção, devem justificar o esforço. 

T6 - Apoio da Equipe de Engenharia 

Paralelamente a concepção arquitetônica, deve haver um apoio da equipe de engenharia com o 

objetivo de fornecer informações, ainda em um estágio preliminar, das conseqüências que a 

intervenção arquitetônica trará para os demais sistemas do edifício. Esse apoio é importante para 

haver uma integração entre todos os sistemas do prédio, e evitar que a decisão arquitetônica resulte 

em custos pontuais elevados para a execução de um dos demais sistemas. 

T7 - Discussão Junto com os Movimentos de Moradia 

Nesta fase de concepção arquitetônica, deve haver uma participação dos movimentos de moradia 

com o objetivo de discutir, junto com as lideranças desses movimentos, as razões pelas quais são 

tomadas algumas decisões. Ou seja, o intuito não é que o movimento “ajude” o arquiteto a conceber 

o projeto, mas sim, que o movimento compreenda a escolha de determinada alternativa, entendendo 

então, a causa dessa decisão e a conseqüência que isso terá para ele como futuro morador. 

T8 - Projetos Básicos de Engenharia 

A partir da definição da melhor alternativa arquitetônica, devem ser iniciados os projetos básicos dos 

demais serviços técnicos, os quais estão diretamente ligados à engenharia. Esta atividade tem a 

função de coordenar e compatibilizar esses projetos. 

Neste momento, o proprietário tem que estar com todos os documentos jurídicos aprovados. Caso 

estes documentos ainda não estejam regularizados, a análise técnica deve ser suspensa até que os 

mesmos sejam providenciados. Isso é necessário porque as próximas atividades envolverão uma 

quantidade maior de profissionais, o que pode ser um gasto desperdiçado caso haja algum problema 

jurídico com o imóvel. 
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T9 - Canteiro de Obra 

Os prédios antigos, normalmente, ocupam toda a projeção do terreno com a sua área construída. Isso 

traz dificuldades para implantar o canteiro, já que não existe área livre dentro do imóvel, e as 

dimensões das portas de entrada podem impedir o acesso de caminhões. A dificuldade no acesso de 

caminhões pode refletir na compra de materiais a granel e na remoção de entulho. A Tabela 47 expõe 

os itens relevantes a serem considerados nesta etapa 

Tabela 47: Itens relevantes a serem considerados no projeto de canteiro de obra 
IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 

Item a ser Avaliado O que Avaliar 
Local para 
ambientes 

administrativos 

Implantar nas futuras áreas comunitárias dos pavimentos inferiores, o que 
reduz interferência na execução da obra. Evitar implantar dentro dos futuros 
apartamentos 

Local para descarga 
de material a granel

Existe a dificuldade de acesso para caminhões, o que dificulta a descarga de 
materiais a granel, como areia e brita. 

Condução vertical 
de entulho 

Posicionar o condutor em local que possibilite o lançamento diretamente sobre 
a caçamba ou possibilite o lançamento em ponto de transbordo, o qual permita 
o acúmulo de material para posterior lançamento em caminhão basculante. 

Operação e 
manutenção do 
elevador antigo 

O elevador antigo deve ser utilizado como equipamento de transporte vertical. 
Para isso: deve ser realizada a recuperação de peças que possam sofrer 
desgastes irreversíveis durante a execução da obra; deve ser contratada uma 
empresa especializada para executar a manutenção do equipamento durante a 
execução da obra; não deve ser transportado entulho; e as paredes e piso da 
cabine devem ser protegidos. 

Impossibilidade da 
implantação do 

canteiro dentro dos 
limites do imóvel 

Nesse caso, passa a ser necessária a locação de um imóvel vizinho para suprir 
alguma deficiência. Isso pode ocorrer não necessariamente em todo o prazo 
da obra, mas sim, em algumas etapas críticas, como no período de demolição 
ou então na fase de armazenamento de areia e pedra. 

Custos adicionais 
Pode haver custos adicionais provenientes: da locação de imóveis vizinhos, da 
locação de equipamentos especiais, da restrição de uso de alguns materiais a 
granel e da restrição no horário para circulação de caminhões. 

Neste serviço não existe diferença significativa na intervenção de um edifício comercial quando 

comparada à intervenção em um edifício residencial. 

T10 - Avaliação Estrutural Preliminar 

A parte estrutural pode inviabilizar o empreendimento por dois motivos. O primeiro pode ocorrer 

devido ao estágio de deterioração da estrutura, enquanto o segundo pode ser motivado pela carga 

adicional proveniente das definições arquitetônicas, as quais podem projetar novas paredes ou 

acrescer andares. 

Nesta etapa, deve ser realizada uma vistoria simples sistemática, a qual visa identificar indícios que 

possam sinalizar o comprometimento dos elementos estruturais. E com relação ao acréscimo de 

carga, deve ser calculado o quanto o edifício suportaria de carga adicional. 
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A Tabela 48 e a Tabela 49 expõem os itens relevantes a serem considerados nesta etapa. 
Tabela 48: Itens relevantes a serem considerados na avaliação estrutural preliminar 

ESTRUTURA 
Item a ser 
Avaliado O que Avaliar 

Condição 
estrutural 

A vistoria de campo é apenas indicativa da real situação estrutural do imóvel, 
principalmente, no caso de edifícios da década de 1940 a 1960, nos quais a 
concepção estrutural difere da praticada no século XXI. O laudo não precisa ser 
realizado neste momento do estudo de viabilidade, devido ao seu elevado custo, 
se for possível adiá-lo é melhor financeiramente. No entanto, se houver indícios 
que possam por em dúvida a situação estrutural, tal laudo não pode ser 
postergado. 

Conservação do 
estrutural do 

imóvel 

O mal uso do edifício ao longo de sua operação, também é responsável pelo 
desgaste acelerado da estrutura. A falta de manutenção, a sobrecarga pontual, e a 
infiltração de água, surgem como uns dos principais motivos de deterioração 
estrutural de um edifício. Por isso, prédios que permanecem abandonados, ou 
então são ocupados por algum movimento de moradia, estão sujeitos a um 
desgaste mais acelerado quando comparado aos demais edifícios. Essas possíveis 
causas devem ser identificadas. 

Levantamento 
de dados 

A partir dos projetos originais de execução do edifício é possível verificar a 
possibilidade de acréscimo de carga. Entretanto, nem sempre se tem acesso a 
esses projetos, nesse caso a verificação só será possível após a elaboração do 
laudo estrutural. Em alguns casos, quando o edifício apresenta sinais de desgaste 
na estrutura, mesmo com o projeto original se faz necessário o laudo estrutural. 

Corrosão da 
armadura 

A infiltração de água proveniente de vazamentos e de falhas no sistema pluvial, é 
um dos principais fatores de deterioração acelerada da estrutura de concreto. A 
umidade constante em peças de concreto desprotegidas, principalmente em 
ambientes que são utilizados como banheiro, ocasiona a oxidação das barras de 
aço, o que pode ser detectado através de manchas de óxido no concreto, como 
também na delaminação do concreto. 

Trincas e 
fissuras 

As trincas e fissuras podem ser provenientes de carregamentos pontuais 
excessivos ou de recalques diferenciais. O diagnóstico da causa dessa patologia é 
fundamental para a definição da correção estrutural, seja ela pontual ou através de 
um reforço em todo o edifício. 

Flecha em lajes 
e vigas 

A movimentação de peças estruturais é um indício de que o limite de carga já foi 
atingido, o que impediria um acréscimo de carga nesses locais. Tal evidência pode 
ser detectada, visualmente, através da flecha em lajes e vigas. 

Acréscimo de 
pavimentos 

O acréscimo de pavimento pode trazer benefícios ao aumentar o valor total da 
operação. No entanto, tal intervenção pode resultar em um reforço estrutural, o que 
precisa ser representado no orçamento da obra (atividade T17). Por isso, se a 
opção for por acréscimo de pavimento, passa a ser necessária a realização do 
laudo estrutural nesse momento, com o objetivo de definir o custo real do possível 
reforço. É importantíssimo definir o acréscimo de pavimento, já que a atividade 
subseqüente é a aprovação do projeto na Prefeitura, após a qual não será mais 
possível alterar a quantidade de pavimentos. 
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Tabela 49: Principais diferenças na intervenção em um edifício residencial e um comercial: avaliação 
estrutural 

Comercial Residencial 

O acréscimo de carga é significativo, devido 
a necessidade de paredes divisórias e ao 
acréscimo do volume da caixa d’água 
superior. Essa interferência pode ser 
reduzida, utilizando na execução das 
paredes, materiais mais leves do que tijolos. 

O acréscimo de carga praticamente inexiste, desde 
que o projeto reaproveite as paredes originais. Com 
isso, serão realizadas pequenas aberturas e 
fechamentos nos ambientes, apenas com o objetivo de 
redesenhar o lay-out interno. 

T11 - Demolição 

Com a definição da concepção arquitetônica e a avaliação estrutural preliminar, já é possível definir e 

quantificar, ainda de forma preliminar, os elementos que deverão ser demolidos e removidos. A 

definição exata do que será removido do edifício somente será possível após a definição do reforço 

estrutural e do reaproveitamento do revestimento original. No entanto, a logística para o transporte 

interno e a retirada do entulho já podem ser definidas. A Tabela 50 e a Tabela 51 expõem os itens 

relevantes a serem considerados nesta etapa. 

Tabela 50: Itens relevantes a serem considerados na avaliação da demolição 
DEMOLIÇÃO 

Item a ser 
Avaliado O que Avaliar 

Demolição do 
concreto 

Dependendo da resistência do concreto e da quantidade de aço, a dificuldade de 
demolição pode ser maior ou menor, por isso, não basta apenas quantificar o 
volume a ser demolido, é necessário mensurar a tipo de concreto utilizado 
originalmente, seja através de testes in loco ou mesmo através do projeto de 
construção do edifício. 

Demolição da 
alvenaria 

O caso da alvenaria é semelhante ao do concreto. Dependo de qual tipo de tijolo 
foi utilizado para construir a parede, ela pode apresentar maior ou menor 
dificuldade para ser demolida. Nesse caso, também devem ser feitos testes in loco 
para determinar o material que constitui a parede, por exemplo: tijolo maciço ou 
bloco. 

Demolição dos 
demais 

elementos 

A remoção de tacos, azulejos, contrapisos, caixilhos, portas, dutos, tubos e móveis 
antigos é menos trabalhosa do que a do concreto ou da alvenaria, mas não pode 
ser subestimada. A definição sobre a remoção ou reaproveitamento desses itens, 
depende de uma avaliação criteriosa, passando por uma vistoria extensa dentro do 
imóvel, a qual é explicitada nas atividades de revestimento de parede e piso. 

Equipamentos 

O custo com a mão de obra está dividido entre a quebra dos elementos (40%) e o 
transporte do entulho (60%). A utilização de ferramentas e equipamentos 
adequados pode reduzir o custo do serviço de demolição. Dentre as inúmeras 
opções devem ser destacados os rompedores, compressores e maçaricos para a 
demolição de concreto, e o condutor vertical de entulhos para o transporte vertical. 

Logística 

O condutor vertical é eficiente e seguro, conduzindo o material diretamente as 
caçambas, ou então aos pontos de armazenamento. A utilização de caminhões 
basculantes para a retirada do entulho é mais econômica do que a utilização de 
caçambas; porém, para a o emprego desses caminhões, é necessário que o 
entulho seja armazenado em pontos estratégicos dentro do canteiro até que se 
atinja um volume para completar a carga do caminhão. O sucesso do serviço de 
demolição está ligado diretamente a logística do canteiro, e essa logística deve ser 
concebida junto com o projeto do canteiro. 
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Tabela 51:  Principais diferenças na intervenção em um edifício residencial e um comercial: demolição 

Comercial Residencial 

A quantidade de concreto a ser demolido, 
devido à necessidade de abertura de 
fossos e ao reforço estrutural, é maior do 
que em uma intervenção em um edifício 
residencial. Entretanto, a tendência é 
haver uma quantidade pequena de 
demolição de alvenaria. 

A quantidade de alvenaria a ser demolida, devido à 
reconfiguração dos ambientes, é maior do que em 
uma intervenção em um edifício comercial. Entretanto, 
a tendência é não haver demolição de concreto. 

Como o pavimento é definido por área de 
escritórios, existem poucas áreas 
molhadas (cozinha, banheiro e área de 
serviço), ou seja, há uma quantidade 
pequena de azulejo e piso cerâmico a ser 
removida. 

Existe a necessidade de remover todo revestimento 
das áreas molhadas (cozinha, banheiro e área de 
serviço) devido à necessidade de refazer a 
impermeabilização e instalação hidráulica; e também 
devido ao tipo de acabamento (azulejos coloridos) e 
ao desgaste natural (lascas, coloração irregular).  

Em edifícios comerciais dificilmente o 
inquilino muda de escritório e deixa parte 
da mobília para trás, ou seja, as salas 
encontram-se livres, não havendo a 
necessidade de remover mobília velha.  

Em alguns apartamentos, os moradores ao mudarem 
deixam parte da mobília velha, ou seja, existe a 
necessidade de remoção de mobília antiga: armários, 
sofás, camas. 

Em edifícios onde houve a ocupação pelos movimentos de moradia, a quantidade de lixo e de 
mobília velha é superior do que em edifícios onde não houve ocupação, seja ele residencial ou 
comercial. 

T12 - Instalações Prediais 

A execução da instalação elétrica e hidráulica é um dos serviços onde a possibilidade de 

reaproveitamento dos itens antigos é insignificante. A nova distribuição dos apartamentos dentro do 

esqueleto do prédio, e o desgaste natural do material, acabam resultando na substituição completa 

das instalações existentes por instalações novas. 

Além da complexidade de execução de uma rede nova, e remoção da rede antiga, existe também a 

interferência com outros subsistemas que já estão executados, como a estrutura e a alvenaria, 

tornando assim, esse serviço mais complexo e oneroso do que em uma obra nova. 

Nesta atividade, o desenvolvimento de projeto deve ser no nível básico. A Tabela 52 e a Tabela 53 

expõem os itens relevantes a serem considerados nesta etapa. 
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Tabela 52: Itens relevantes a serem considerados na elaboração do projeto básico de sistemas prediais 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 

Item a ser Avaliado O que Avaliar 

Reaproveitamento das 
redes antigas 

A possibilidade é pequena, mas quando for possível deve-se avaliar: estado 
de conservação das peças; compatibilidade entre material antigo e material 
novo; durabilidade das peças antigas e normas vigentes. 

Caixa d'água 
Aumento de demanda do imóvel resulta no acréscimo do volume reservado. 
Essa situação é mais comum na intervenção em edifícios comerciais 
transformando-os em residenciais. 

Projeto de combate a 
incêndio (Corpo de 

Bombeiros) 

Existe a necessidade de atender a algumas exigências da norma, como a 
escada enclausurada e/ou ventilação forçada. Com isso, o 
enclausuramento da escada pode segmentar o edifício em blocos, o que 
obriga a existência de mais de uma prumada de hidrantes. Existe também o 
acréscimo do volume de água reservado, devido à reserva de incêndio. 

Centro de medição 

Deve-se avaliar a possibilidade de medição individualizada, evitando assim, 
criar grandes centros de medições no térreo. O ideal é executar a medição 
remota nos andares. Entretanto, caso seja reaproveitada alguma coisa do 
centro de medição antigo, tais instalações devem se adequar as atuais 
exigências das Concessionárias. 

Rede de gás 
A distribuição de gás de rua, adotando uma central de medição e 
distribuição individualizada, não era uma pratica adotada nos edifícios 
construídos até a década de 1970 em São Paulo. 

Shaft e caixas de 
passagem 

Deve-se observar a dificuldade em criar shafts para as prumadas, rasgando 
as lajes existentes, e locais para a criação de caixas de passagem. 

Acréscimo de serviços 

Remoção da tubulação antiga. Rasgar paredes e contrapisos para embutir 
tubos e dutos. Rasgar lajes para a criação de shafts. Falta de produtividade. 
O caminhamento da tubulação nem sempre é o mais curto. Deve-se avaliar 
a possibilidade de caminhar a tubulação aparente nas áreas comuns. 

Aumento no custo do 
serviço 

O custo da execução dos sistemas prediais em uma de reabilitação predial 
é maior do que o custo para um mesmo serviço em uma obra nova. Tal 
diferença é motivada pelas dificuldades listadas nesta tabela. 

Tabela 53:  Principais diferenças na intervenção em um edifício residencial e um comercial: sistemas 
prediais 

Comercial Residencial 

Acréscimo no volume de água reservado, 
motivado pela mudança do tipo de uso, o que 
resulta no aumento de consumo de água.  

Como o edifício já era residencial, a reserva de 
água já é adequada ao consumo do edifício após a 
intervenção, a não ser que haja um aumento 
significativo do número de moradores. 

O pavimento comercial não possui shafts 
para o caminhamento das prumadas de 
hidráulica, em alguns casos a prumada de 
elétrica original pode ser reaproveitada. Com 
isso, a necessidade de abertura de novos 
shaft´s é significativamente superior ao caso 
de uma reabilitação em um edifício 
residencial. 

Os shafts originais dos banheiros e da prumada de 
elétrica podem ser reaproveitados, o que reduz a 
necessidade de abertura de novos shaft´s.  

A necessidade de enclausuramento da escada de incêndio e a execução de uma nova rede de gás 
são necessárias tanto em um edifício comercial como residencial. 
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T13 - Elevadores 

A substituição do equipamento antigo por um equipamento novo, tem se mostrado inviável dentro da 

realidade econômica das obras de reabilitação predial voltadas a HIS. A alternativa encontrada tem 

sido a modernização do equipamento antigo, passando por uma intervenção desde o painel de 

controle até a cabine. 

A avaliação do estado técnico do elevador deve ser realizada por uma empresa especializada, por 

isso, nesta etapa, deve ser chamada uma empresa de manutenção de elevadores para que ela 

analise e dê valores para a recuperação dos equipamentos. 

A Tabela 54 expõe os itens relevantes a serem considerados nesta etapa. 

Tabela 54: Itens relevantes a serem considerados na avaliação do elevador 
ELEVADOR 

Item a ser 
Avaliado O que Avaliar 

Painel de 
comando 

A possibilidade de reaproveitar o painel antigo analógico ao invés de substituí-lo 
por um painel novo digital. Essa alternativa é mais econômica para a obra; 
porém, resulta num custo maior de manutenção do elevador após o término da 
obra, já que o painel recuperado está sujeito a ter mais complicações do que um 
painel novo. 

Cabos e motores A possibilidade de reaproveitar o motor e a quantidade de cabos que devem ser 
substituídos 

Cabine 

O serviço de embelezamento e modernização da cabine é inevitável. O desgaste 
do acabamento antigo e a necessidade de atender as normas da Prefeitura de 
São Paulo têm obrigado a troca das botoeiras, iluminação, instalação de 
corrimão, dentre a correção de outros acessórios. 

Utilização do 
equipamento 

durante a obra 

O elevador antigo poderá ser utilizado como equipamento de transporte vertical 
durante a execução da obra, por isso, antes do início da operação do elevador, 
deverá ser realizada a revisão de suas peças. O objetivo dessa revisão é apenas 
assegurar que a utilização do equipamento, durante a execução da obra, não irá 
danificar de maneira irreversível qualquer peça. 

Sistema elétrico A possibilidade de reaproveitar o sistema elétrico antigo é reduzida, sendo 
necessária a substituição de cabos e quadros elétricos. 

Neste serviço não existe diferença significativa na intervenção de um edifício comercial quando 

comparada à intervenção em um edifício residencial. 

T14 - Esquadrias 

O reaproveitamento dos caixilhos apresenta a vantagem de ser menos oneroso do que o 

fornecimento de peças novas e remoção da peças antigas. No caso das portas, a situação se inverte, 

e a substituição das mesmas é praticamente inevitável. 

A Tabela 55 expõe os itens relevantes a serem considerados nesta etapa. 
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Tabela 55: Itens relevantes a serem considerados na avaliação das esquadrias 
ESQUADRIAS 

Item a ser 
Avaliado O que Avaliar 

Vãos maiores 

A dimensão dos caixilhos da década de 1940 a 1970 são superiores as 
dimensões dos caixilhos de HIS, o que resulta em uma melhor ventilação e 
iluminação dos ambientes, resultando em uma qualidade melhor para o 
empreendimento. 

Deterioração dos 
caixilhos 

As peças de alumínio sofrem um desgaste inferior as peças de aço e madeira, 
portanto os edifícios com caixilhos de alumínio tendem a ter um custo menor com 
a recuperação das peças antigas. 

Substituição dos 
caixilhos antigos 

Devido ao tamanho do vão e a padronização da fachada, as peças antigas estão 
fora dos padrões adotados pela indústria de caixilho da década de 2000. Tal fato 
torna mais onerosa a aquisição de uma peça nova sob encomenda. Além disso, 
há o custo para remoção da peça antiga e a requadração do vão. 

Reaproveitamento 
dos caixilhos 

originais 

Apresenta uma qualidade melhor e tende a ter um custo mais baixo do que a 
substituição. 

Vidros Com a recuperação dos caixilhos nem sempre é possível reaproveitar os vidros, 
por isso a quantificação dos caixilhos deve ser separada dos vidros. 

Portas As portas sofrem um desgaste muito grande, o que dificulta a sua recuperação, 
por isso deve ser considerado o fornecimento de portas novas 

Batentes 
Os batentes de madeira, normalmente, apresentam pontos de lascas ou estão 
com a parte inferior podre, mas mesmo assim, é possível recuperá-los, já que a 
qualidade da madeira utilizada no edifícios antigos era muito boa. 

Neste serviço não existe diferença significativa na intervenção de um edifício comercial quando 

comparada à intervenção em um edifício residencial. 

T15 - Avaliação das Paredes Divisórias e Revestimentos de Parede e Teto 

Nesta atividade deve ser diagnosticado, através de vistoria de campo, o estado de conservação das 

paredes e revestimentos do edifício antigo. 

Neste momento, ainda não deve ser elaborado um mapeamento detalhado do edifício, apontando as 

patologias e suas correções. Tal levantamento é extenso, e o tratamento das patologias requer o 

envolvimento de especialistas no assunto, o que envolveria a participação de um número maior de 

profissionais em uma etapa onde ainda não se tem certeza da realização do empreendimento. Ou 

seja, os gastos com esse levantamento detalhado devem ser realizados apenas depois da aprovação 

do projeto pela Prefeitura e pelo agente financiador. Neste momento, de projeto básico, o objetivo é 

apenas, de forma sistemática, identificar e quantificar separadamente os serviços para subsidiar a 

elaboração de orçamento básico. 

A Tabela 56 e a Tabela 57 expõem os itens relevantes a serem considerados nesta etapa. 
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Tabela 56: Itens relevantes a serem considerados na avaliação das paredes divisórias e revestimentos de 

parede e teto 
ALVENARIA E REVESTIMENTO 

Item a ser 
Avaliado O que Avaliar 

Patologias 
mais comuns 

As patologias mais comuns são: trincas, fissuras, manchas de umidade e 
destacamento do revestimento. 

Infiltração de 
umidade 

A infiltração de umidade é o principal motivo que ocasiona a necessidade de 
substituição do revestimento. Pontos de infiltração de água provenientes de vazamento 
das tubulações hidráulicas e das chuvas acabam danificando tanto o revestimento 
interno como o de fachada. 

Acréscimo de 
carga 

A execução das novas paredes divisórias resulta em um acréscimo de carga. A 
estrutura original do edifício não foi dimensionada para suportar esses novos esforços, 
por isso, a utilização de elementos divisórios com peso específico pequeno refletirá em 
um reforço estrutural menor, ou até eliminará tal reforço. Dessa forma, a definição do 
tipo de parede a ser construída não está pautada apenas no custo de execução dessa 
parede, mas sim, no custo global do empreendimento. 

Paredes e 
fechamentos 

de vãos 

Deve ser quantificado de forma separada o fechamento de vãos e a execução de 
panos de parede, uma vez que a produtividade e o consumo de material são bem 
diferentes para cada um dos serviços. O pano de parede deve ser quantificado por 
metro quadrado, enquanto o fechamento de vão por unidade de vão fechado. 

Revestimentos 

A quantidade de revestimento a ser executado deve ser o somatório entre o 
revestimento das paredes novas e a substituição do revestimento antigo danificado. No 
entanto, a quantificação e o custo para a execução de cada um deles deve ser 
separado. 

Revestimento 
externo 

É importantíssimo avaliar o reaproveitamento do revestimento de fachada. O custo 
para remover o revestimento antigo e executar um novo é elevado, e interfere 
significativamente no custo da obra. 

Acréscimo de 
serviços 

Deve ser considerado um custo adicional quando comparado ao serviço de uma obra 
nova. Tal fato é motivado pela remoção de revestimentos antigos deteriorados, como 
também, pelo acréscimo no consumo de material e mão de obra para realizar a ligação 
entre os elementos antigos e os elementos novos. 

Forro de 
gesso 

O forro de gesso é utilizado para esconder a tubulação hidráulica; porém, nem todo 
empreendimento tem a necessidade desse serviço. 

Azulejos 
A possibilidade de reaproveitamento dos azulejos antigos é pequena, devido à 
necessidade de executar a instalação hidráulica e ao estado de deterioração das peças 
antigas. 

 
Tabela 57: Principais diferenças na intervenção em um edifício residencial e um comercial: paredes 

divisórias e revestimentos de parede e teto 
Comercial Residencial 

Quando comparada à intervenção em um 
edifício residencial, a quantidade de paredes 
novas é elevada, entretanto a quantidade de 
fechamento de vãos é pequena. 

A quantidade de paredes novas é pequena, devido ao 
reaproveitametno das paredes originais. No entanto, 
a abertura e fechamentos de vãos é elevada, devido 
à união e desmembramento de ambientes. 

Como a quantidade de paredes novas é alta, o 
revestimento de paredes também é elevado. 

Ao invés do predomínio do serviço de revestimento 
de paredes, existe o predomínio do serviço de 
revestimento do fechamento de vãos e da 
substituição de revestimento danificado. 

A quantidade de forro de gesso é maior do que 
na intervenção em um edifício residencial, 
devido à necessidade de esconder a 
instalação hidráulica das áreas molhadas. 

Em edifícios onde existe laje rebaixada nos 
banheiros, não há necessidade de executar forro de 
gesso para esconder a tubulação, entretanto, não é 
todo edifício que possui essa particularidade.  
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T16 - Avaliação do Piso 

O revestimento de piso dos edifícios antigos é um dos itens que tem apresentado o melhor estado de 

conservação, mesmo após cinqüenta anos de uso. Os dois principais fatores que contribuem para 

essa situação são: a utilização de material antigo de boa qualidade, o que resulta em uma longa 

durabilidade; e a distância de agentes agressores, como as intempéries, o que acaba resultando em 

pisos bem conservados. Esse contexto induz o arquiteto a buscar o reaproveitamento do piso original, 

porém, algumas precauções técnicas e uma vistoria no edifício complementam a definição da melhor 

alternativa para a intervenção. 

Neste momento, pelo mesmo motivo exposto na atividade T15, ainda não deve ser elaborado um 

mapeamento detalhado do edifício, o que é extenso e oneroso. Nesta etapa, de projeto básico, o 

objetivo é apenas, de forma sistemática, identificar e quantificar separadamente os serviços para 

subsidiar a elaboração de orçamento básico. 

Em São Paulo, nos edifícios executados entre a década de 1940 e 1960, houve o predomínio de 

revestimento de madeira (tacos ou assoalhos), cerâmico (apenas nas áreas molhadas), granilite e 

pedra (nas áreas comuns). 

A Tabela 58 e a Tabela 59 expõem os itens relevantes a serem considerados nesta etapa. 
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Tabela 58: Itens relevantes a serem considerados na avaliação do piso 
PISO 

Item a ser 
Avaliado O que Avaliar 

Reaproveitar o 
piso original 

O projeto arquitetônico deve ter como premissa, o reaproveitamento do revestimento 
de piso original do edifício. Essa escolha possui duas vantagens significativas: a 
qualidade do revestimento original, normalmente madeira, granilite ou pedra, é mais 
nobre do que o piso cerâmico definido pelos programas habitacionais; o custo para 
recuperação do piso antigo é inferior ao custo de execução de um novo piso 
cerâmico com contrapiso. 

Revestimento 
de madeira 

Superficialmente, algumas das causas, que podem condenar o reaproveitamento do 
taco, estão atreladas ao ataque de cupins, infiltração de água, pontos onde o taco 
esteja lascado e pontos onde o taco descolou do contrapiso. 

Revestimento 
de granilite e 

pedra 

A deterioração da superfície ocorre com o surgimento de fissuras, trincas, lascas e 
destacamento do contrapiso. 

Revestimento 
cerâmico 

Nas áreas molhadas não existe a possibilidade de reaproveitar o revestimento, 
mesmo que o piso esteja em bom estado. A necessidade de refazer as instalações 
de esgoto e a impermeabilização obriga a remoção do piso original e a execução de 
um novo. 

Contrapiso 

 

Em algumas situações, o revestimento superficial (taco, granilite, entre outros) está 
em boas condições, porém, o contrapiso pode estar destacado da laje. Nessa 
situação, deve-se avaliar se a substituição do conjunto “contrapiso+revestimento” 
não fica com um custo muito elevado, diante do benefício que está intervenção trará. 

Substituição 
apenas do 

piso 
danificado 

A necessidade de trocar o piso de um ambiente não implica na obrigatoriedade de 
substituir o revestimento do piso de todos os ambientes do edifício. Ou seja, em 
alguns casos não é possível reaproveitar o taco, sendo necessário removê-lo e 
executar um novo piso. Isso, não necessariamente, deve obrigar a substituição do 
taco de todos os ambientes. Essa situação acaba resultando em uma redução no 
custo da obra, no entanto haverá acabamentos diferentes em apartamentos de um 
mesmo edifício. 

Desnível entre 
área molhada 
e área seca 

Devem ser avaliadas as dificuldades e soluções para criar o desnível entre as áreas 
molhadas e secas. Essa dificuldade surge na intervenção realizada em edifícios 
comercias, uma vez que as lajes do pavimento tipo são niveladas. A soleira de 
ardósia ou o baguete de granito tem sido a solução para evitar que água saia do 
ambiente molhado, como também evitar que as águas dos corredores de circulação 
entrem no apartamento. 

 
Tabela 59: Principais diferenças na intervenção em um edifício residencial e um comercial: piso 

Comercial Residencial 

O revestimento de madeira ocorre na área de 
escritório 

O revestimento de madeira ocorre nas salas e 
quartos 

As lajes são niveladas e não existe desnível no 
pavimento. Os desníveis devem ser concretizados 
através da espessura do contrapiso original, ou 
então, através de baguetes e soleiras. 

Os banheiros originais já possuem lajes 
rebaixadas ou desnível. 

Maior quantidade de forro de gesso quando 
comparada a intervenção em edifício residencial 

Não há necessidade de esconder as tubulações 
hidráulicas nos banheiros. 
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T17 - Avaliação da Pintura 

Nesta atividade, devem ser avaliadas as condições para a execução do serviço de pintura. A 

qualidade desse serviço está diretamente atrelada ao preparo do substrato, por isso, a extensão e 

dificuldade da pintura estão diretamente ligadas a deterioração do substrato original do edifício. A 

partir do momento que ocorrer a completa homogeneização desse substrato, o serviço de pintura 

volta a se enquadrar dentro de uma obra tradicional. O que deve ser observado é que não existe um 

único tratamento para todo o edifício, dependendo do ambiente e do estado de deterioração do 

substrato, a solução corretiva será diferente. 

Neste momento, pelo mesmo motivo exposto na atividade T15, ainda não deve ser elaborado um 

mapeamento detalhado do edifício, o que é extenso e oneroso. Nesta etapa, de projeto básico, o 

objetivo é apenas identificar e quantificar separadamente os serviços para subsidiar a elaboração de 

orçamento básico. A Tabela 60 expõe os itens relevantes a serem considerados nesta etapa. 

Tabela 60: Itens relevantes a serem considerados na avaliação da pintura 
PINTURA 

Item a ser 
Avaliado O que Avaliar 

Deterioração 
Em uma obra de reabilitação predial, a pintura é o serviço que possui a menor 
possibilidade de ser reaproveitado. Com o desgaste natural causado pela idade dos 
edifícios a serem recuperados, a pintura, invariavelmente, apresenta-se deteriorada. 

Substrato 

As paredes antigas apresentam superfície irregular contendo buracos, dentes, locais 
ásperos, locais lisos, rugosidades, e inúmeras camadas de tinta aplicadas uma sobre 
a outra. A regularização e homogeneização do substrato são mais complicadas do 
que em uma obra nova. 

Quantificação 
do serviço 

Esse tipo de intervenção, além de possuir a mesma ordem de grandeza dos 
quantitativos de uma obra normal, também possui a necessidade de recuperação do 
substrato, levando assim, o serviço de pintura a assumir uma relevância superior a 
normalmente atribuída em empreendimentos novos. 

Utilização de 
textura 

A utilização de textura ajuda a absorver as irregularidades superficiais das paredes, 
tanto internamente como externamente. No entanto, a textura consegue absorver 
desníveis superficiais da ordem de 2 a 3 mm, ou seja, irregularidades superiores a 
estas não serão absorvidas com o emprego da textura, e permanecerão perceptíveis 
visualmente. 

Paredes 
novas 

Quando a pintura for realizada em paredes novas, as técnicas adotadas são as 
mesmas de uma obra nova. 

Fachada 
Quando a fachada for pintada deve ser adotado o mesmo critério descrito nos itens 
anteriores, no entanto, existem edifícios com pastilha na fachada, o que possibilita a 
recuperação através da lavagem ou então da aplicação de textura sobre a pastilha. 

 
Tabela 61: Principais diferenças na intervenção em um edifício residencial e um comercial: pintura 

Comercial Residencial 

Na reabilitação de edifícios comerciais, a quantidade de paredes 
novas é bem superior quando comparada à intervenção em 
edifícios residenciais. Isso também é refletido na quantidade de 
paredes novas a serem pintadas, tal situação acaba reduzindo o 
quantitativo de recuperação de substrato. 

Existe o predomínio do serviço de 
recuperação de substrato das 
paredes antigas, já que as 
paredes novas acorrem em 
pequena quantidade. 
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T18 - Orçamento Básico 

Nesta etapa deve ser elaborado o orçamento básico de execução da obra. Este orçamento não está 

mais baseado em um valor médio por metro quadrado, mas sim em um quantitativo de serviço e o 

seu respectivo custo unitário. Estas informações vieram das atividades T2 e da T8 a T17. 

Com isso, este orçamento consegue refletir as particularidades da obra, já que os quantitativos 

envolvidos são os reais do empreendimento. A precisão do custo da obra já é bem mais refinada do 

que a estimativa de custo preliminar, a qual foi realizada na atividade C7. Com este novo valor se 

encaixando dentro da equação econômica de viabilidade do empreendimento, tem-se a validação da 

concepção arquitetônica, o que já permite dar entrada na aprovação de projeto na Prefeitura. 

A verificação da consistência dos valores encontrados pode ser conferida com base nos valores 

obtidos na Tabela 32 do item 6.1 desse trabalho. Caso haja alguma discrepância elevada, o 

orçamentista deve rever as considerações adotadas na elaboração do orçamento e encontrar a 

justificativa para tal desvio. 

T19 - Revisão da Concepção Arquitetônica 

Baseado nas informações das atividades T8 a T18, a concepção arquitetônica pode sofrer alterações, 

motivadas principalmente pela condição estrutural do imóvel, pelos sistemas prediais e pela execução 

das paredes divisórias. 

Havendo a necessidade de alterações mais extensas, todas as atividades do projeto básico devem 

ser revisadas. Antes da aprovação do projeto na Prefeitura, todas as interferências devem estar 

solucionadas, restando apenas a etapa de elaboração do projeto executivo e o detalhamento da 

metodologia de execução dos serviços.  

T20 - Aprovação do Projeto na Prefeitura 

Esta atividade é a mais longa de todo o processo. Como são utilizados todos os incentivos que a 

legislação permite para o projeto de arquitetura de HIS, existe a necessidade de uma aprovação 

diferenciada, a qual passa pela CAEHIS. 

A aprovação por essa comissão esbarra na morosidade do poder público, e pode demorar mais de 

um ano, caso haja conflito de interesses políticos. Neste período, há apenas o envolvimento da 

equipe de arquitetura, mesmo assim, de forma pontual apenas para a revisão ou justificativa de 

detalhes do projeto. A equipe de engenharia atua dando um pequeno apoio, o qual será necessário 

somente em caso de alterações significativas no layout dos apartamentos. 

Com o projeto aprovado é possível começar a última etapa do processo, a qual diz respeito ao 

detalhamento dos projetos. 

 



170 

Capítulo 6 – Diretrizes para reabilitação de edifícios antigos visando a produção de HIS  na região central de São 
Paulo 

Diretrizes para o Estudo de Viabilidade da Reabilitação de Edifícios Antigos na Região Central de SP visando a produção de HIS 
 

T21 - Revisão dos Custos do Empreendimento 

Dependendo do tempo que demorou a aprovação do projeto na Prefeitura, os valores acordados na 

etapa de projeto básico não refletem mais a realidade financeira do empreendimento. O custo da 

construção civil pode ter aumentado e o programa habitacional pode ter uma nova verba para cada 

unidade habitacional. Ou seja, em alguns casos, nos quais a aprovação demora mais de um ano, 

deve haver uma correção dos valores para a execução da obra, o que diminui o montante destinado à 

aquisição do imóvel. No entanto, se houver uma correção na verba do programa de HIS, esse novo 

valor pode compensar a alta dos preços na construção civil, mantendo assim, o valor original para 

compra do imóvel. 

T22 - Assinatura de Contrato do Empreendimento 

Após a revisão dos custos do empreendimento, já é possível realizar a compra do imóvel e assinar o 

contrato de execução da obra. 

Essa tramitação é lenta devido à quantidade de documentos e certidões exigidos pelos órgãos 

públicos, por isso, o projeto executivo deve andar em paralelo com essa atividade. 

Do ponto de vista do construtor, o contrato só não deve ser assinado caso ainda haja alguma 

insegurança com relação à segurança estrutural do edifício. Ou seja, caso a atividade T10 tenha 

enfatizado a necessidade de laudo estrutural, o mesmo deve ser realizado antes da assinatura do 

contrato. 

Do ponto de vista dos demais agentes, neste momento, não há fatores que possam inviabilizar a 

realização do empreendimento. 

T23 - Projeto Executivo de Arquitetura 

Com a aprovação do projeto na Prefeitura, pode-se iniciar a elaboração do projeto executivo de 

arquitetura. Esta atividade tem o objetivo de detalhar, arquitetonicamente, toda a execução da 

intervenção, inclusive com cortes e detalhes na escala 1:50 e 1:25. 

O desenvolvimento de tal projeto deve andar em paralelo ao desenvolvimento dos projetos de 

engenharia, de maneira que a troca de informações seja imediata, e com isso, as interferências sejam 

solucionadas antes do início da obra. A equipe de coordenação de projeto deve atuar dentro dessa 

atividade. 

T24 - Detalhamento do Canteiro de Obra 

O detalhamento desse serviço tem pouca variação daquilo que foi definido na etapa de projeto 

básico. Nesta atividade, apenas devem ser revalidadas as premissas e definições tomadas na 

atividade T9. 
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T25 - Reforço Estrutural 

Esta atividade deve elaborar o projeto executivo de reforço estrutural do edifício, seja ele na fundação 

ou na superestrutura. A necessidade de reforço estrutural é resultado do laudo estrutural e do 

dimensionamento da sobrecarga na estrutura antiga. Caso esse laudo e tal dimensionamento não 

tenham sido realizados na atividade T10, esse é o momento para realizá-los. Em hipótese alguma tais 

verificações podem ser suprimidas, o que colocaria em risco a condição estrutural do edifício. A partir 

do detalhamento do reforço estrutural é possível realizar o orçamento executivo. 

T26 - Detalhamento da Demolição 

Com a definição do projeto de arquitetura e do reforço estrutural, neste momento é possível não só 

mensurar o que vai ser demolido, mas também validar o que foi definido na atividade T11, a qual 

traçou o plano de ataque dessa demolição e a logística que seria empregada, inclusive com a 

definição dos equipamentos envolvidos.  

Esta atividade tem o objetivo de quantificar detalhadamente o que será demolido e removido. Esse 

detalhamento consiste em uma vistoria sistemática no imóvel para mapear e identificar o tipo de 

material que constitui a parede e o tipo de concreto, indicando a sua resistência e a incidência de aço. 

T27 - Projeto Executivo das Instalações Prediais 

Nesta atividade devem ser desenvolvidos todos os projetos das instalações hidráulicas e elétricas do 

edifício. Considerando que o reaproveitando das instalações antigas é insignificante, essa atividade 

passa a ser a elaboração de um projeto novo. 

Para que a boa qualidade desse projeto seja mantida, é necessário que o levantamento cadastral 

sistemático retrate com precisão a geometria de todos os ambientes. Falhas na dimensão dos 

ambientes resultarão na locação equivocada dos pontos hidráulicos e elétricos, inclusive com 

interferências no caminhamento das tubulações. 

T28 - Elevador - Relatório de Intervenção 

Nesta atividade, deve ser realizado um relatório técnico, fruto de uma vistoria sistemática, para que 

haja transparência no tipo de intervenção que ocorrerá no equipamento, sendo enfatizado o que será 

executado em cada um dos itens do elevador e qual será o prolongamento da vida útil desses itens. 

Deverão estar claras as conseqüências dessa intervenção, principalmente, as ocorrências e custos 

de manutenção que ocorrerão na fase de operação do pós-obra. 

Esse relatório deverá fazer parte do memorial descritivo aprovado pelo agente financiador, evitando 

assim, o surgimento de indefinições quanto às responsabilidades da construtora e da empresa de 

administração condominial. 
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T29 - Detalhamento da Execução das Esquadrias 

Esta atividade tem o objetivo de detalhar a execução das esquadrias baseado nas premissas da 

atividade T14. Esse detalhamento passa pela definição de como será realizada a recuperação das 

esquadrias, assim como na quantificação separada de peças reaproveitadas e de peças novas. 

Para a definição precisa das esquadrias que podem ser recuperadas é preciso realizar uma vistoria 

sistemática em todo o imóvel, resultando em um mapeamento detalhado do edifício. 

T30 - Detalhamento da Execução do Piso 

Nesta atividade deve ser realizada uma vistoria sistemática com o objetivo de elaborar um 

mapeamento detalhado do imóvel, de maneira a permitir um diagnóstico das patologias existentes e a 

maneira adequada de corrigir tais defeitos. Como já exposto na atividade T16, o reaproveitamento do 

piso original do edifício traz benefícios técnicos e econômicos para o empreendimento. No entanto, o 

sucesso dessa alternativa está diretamente ligado ao mapeamento das condições de conservação do 

piso, o qual deve ser realizado neste momento.  

Os itens que devem ser observados nesta etapa são os mesmos que foram listados na atividade T16, 

só que neste momento com um detalhamento maior. Basicamente a vistoria deve constatar os pontos 

onde o contrapiso destacou da laje estrutural, e onde a superfície do acabamento esteja danificada. 

O relatório de mapeamento deve ser realizado por especialistas do assunto e deve trazer a 

metodologia para recuperação das patologias, assim como a maneira de execução do piso novo 

sobre um substrato antigo. A elaboração de uma vistoria generalista e superficial, antes do início da 

obra, certamente resultará em desvios de custo durante a reforma.  

T31 - Detalhamento da Execução das Paredes Divisórias e Revestimentos de Parede e Teto 

Esta atividade tem o objetivo de detalhar o quantitativo e a maneira de execução das paredes e seus 

revestimentos. Este serviço é realizado através de uma vistoria sistemática em todo o imóvel, 

resultando em um mapeamento detalhado do edifício. 

O mapeamento de revestimento deve indicar onde serão executados paredes e revestimentos novos, 

assim como, os locais, os tipos, a ocorrência e o tratamento das patologias. 

Essas definições devem envolver especialistas em cada um dos serviços, o que acaba tornando essa 

atividade uma das mais extensas e onerosas de todo o processo. No entanto, tal investimento deve 

ser compensado pela execução de uma obra sem indefinições e com todos os custos previstos. 

Nesta etapa pode ser necessária a realização de ensaios de arrancamento do revestimento. 

A Tabela 62 expõe os itens relevantes a serem considerados nesta etapa. 
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Tabela 62: Itens relevantes a serem avaliados no detalhamento da execução das paredes divisórias e 
revestimentos de parede e teto 

ALVENARIA E REVESTIMENTO 
Item a ser 
Avaliado O que Avaliar 

Definição do 
material 

novo 

A escolha do material que será utilizado nas paredes e revestimentos passa por uma 
ampla análise, a qual deve considerar a compatibilidade entre materiais antigos e 
novos, o peso específico do material, o custo, a movimentação do prédio, e o local em 
que será aplicado. 

Formas de 
ligação 
entre 

materiais 

Deve ser realizado um estudo apontando a maneira correta de realizar a ligação entre 
as paredes antigas e as paredes novas. Essa análise tem o objetivo de evitar o 
surgimento de trincas e fissuras. 

Fachada 
Devem ser realizadas inspeções, inclusive com o auxílio de balancim, para verificar a 
aderência do revestimento. Vistorias visuais a longa distância podem não detectar 
alguns defeitos. 

Tratamento 
de 

patologias 

As patologias devem ser identificadas, classificadas, quantificadas, culminando na 
maneira de tratamento de cada uma delas. 

Mensuração 
de custos 

A realização de uma vistoria no imóvel, com o objetivo de identificar e tratar as 
patologias, como também, de elaborar procedimentos para a execução das novas 
paredes e revestimentos, fará com que a equipe de orçamento tenha elementos 
suficientes para mensurar o valor da reforma. Com esses elementos, os orçamentistas 
podem considerar todos os insumos e o consumo de mão de obra para a execução 
das ligações, reforços e reparos necessários, o que evitará gastos não previstos no 
decorrer da obra, o que reduz os desvios de custo na reforma. 

T32 - Detalhamento da Execução da Pintura 

Esta atividade tem o objetivo de detalhar o quantitativo e a maneira de execução da pintura. Tal etapa 

é realizada através de uma vistoria sistemática em todo o imóvel, resultando em um mapeamento 

detalhado do edifício. 

O levantamento das condições da pintura deve relatar o estado de deterioração do substrato e o que 

é necessário para recuperá-lo. Considerando que não há repetição entre os ambientes do edifício, o 

que impede uma quantificação generalizada, passa então ser necessária uma vistoria ambiente por 

ambiente. 

T33 - Memorial Descritivo 

O memorial descritivo do empreendimento deve descrever de maneira clara todas as intervenções 

que serão realizadas. Esse tipo de empreendimento, que possui a particularidade de reaproveitar 

parte do edifício antigo, traz uma tendência de dúvida na interpretação do que e como cada serviço 

será executado. Ou seja, os serviços que terão parte do edifício reaproveitado deverão estar 

detalhados no memorial, dizendo como será reaproveitado cada item e o resultado desse 

reaproveitamento. 

O processo de reaproveitamento acaba resultando em um imóvel reformado e não em uma 

construção nova, essa particularidade pode causar a falsa impressão de que a obra de reforma atinja 
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o mesmo padrão de uma obra nova. No entanto, o edifício reformado deve atender plenamente todas 

as exigências do usuário. Essa diferença entre a obra reformada e a obra nova deve estar bem clara 

no memorial para que não haja discordância na entrega da obra. 

T34 – Controle de Execução 

A partir da metodologia definida nas atividades anteriores, devem ser elaboradas formas de controle 

de execução dos serviços, seja ele a recuperação de um elemento antigo, a execução de um 

elemento novo, ou mesmo o tratamento de uma patologia. 

O caderno de controle de qualidade terá a função de orientar o executor mesmo que ele não tenha 

participado de todo o processo de viabilização e elaboração de projetos do empreendimento. Isso 

também é mais uma ferramenta para garantir que tudo o que foi definido durante o processo de 

viabilização se transforme em realidade no término da obra. 

Esse caderno deve conter todo o imóvel mapeado, diagnosticado e com indicação do que e como 

executar cada serviço. O detalhamento desse mapeamento deve ser por ambiente de cada 

apartamento, já que a realidade de cada cômodo não se repete ao longo do edifício. Caso esse 

mapeamento não ocorra ou seja incompleto, serão necessárias definições emergências, dentro do 

canteiro, sobre assuntos onde o executor não necessariamente é o especialista. Essas indefinições 

executivas no decorrer da obra resultam na improdutividade, possibilitam a escolha da alternativa que 

nem sempre é a mais adequada e geram desperdício de material. 

T35 - Orçamento Executivo 

O orçamento executivo deve ser elaborado considerando todas as orientações para a recuperação do 

imóvel deteriorado. Nesta etapa, todos os projetos já estão concluídos, inclusive a metodologia para o 

tratamento das patologias e o reforço estrutural (quando necessário). Os quantitativos também estão 

revisados com base no mapeamento realizado pelas atividades T25 a T32. 

Para que o orçamento retrate a realidade da obra, é fundamental que o orçamentista realize visitas ao 

edifício. Essas visitas têm o objetivo do orçamentista sentir a dificuldade da obra, e com isso, 

conseguir retratá-la no custo de cada serviço. Não basta apenas ter os projetos executivos e as 

orientações para realizar a correção das patologias, é necessário também, que as composições 

unitárias reflitam as adversidades que serão encontradas na execução, apenas com uma análise 

sobre o papel não é suficiente para mensurar essas adversidades.  

T36 - Apresentação do Empreendimento para os Movimentos de Moradia 

Após a conclusão de todos os projetos e o orçamento executivo, é possível realizar a apresentação 

do empreendimento aos movimentos de moradia que farão parte da demanda do empreendimento. 

Essa apresentação é a complementação da atividade T7, apresentando agora, de forma definida, a 

arquitetura e os valores econômicos finais. 
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T37 - Início da Obra 

Essa atividade caracteriza o início da obra, e com isso, marca o fim do processo de viabilização do 

empreendimento de HIS através da reabilitação de um edifício antigo. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto ao longo de todo o trabalho, fica claro que a viabilização deste tipo de 

empreendimento não é uma operação simples. A limitação de verba dos programas habitacionais, o 

conflito social que existe nas áreas centrais e os desafios técnicos formam o cenário deste tipo de 

intervenção. 

Os movimentos de moradia, em São Paulo, surgem como a principal causa do processo de 

intervenção. Essa parcela da sociedade é que sofre com a carência habitacional, e também vem 

travando uma incansável luta pela moradia digna, seja através da ocupação dos imóveis ociosos, ou 

em manifestações em locais públicos. Ou seja, se não houvesse os movimentos de moradia 

realizando uma intensa pressão sobre a sociedade paulistana, esse tipo de intervenção não teria 

surgido, por isso, os parâmetros dos programas habitacionais e o estudo de qualquer 

empreendimento devem ter a participação desse segmento da sociedade. Essa situação fica clara 

nos três empreendimentos estudados, nos quais o envolvimento dos movimentos colaborou para o 

amadurecimento dos futuros moradores do condomínio, inclusive para a sua inclusão social. Dessa 

forma, tais moradores estão cientes das novas obrigações e direitos, o que resulta na redução da 

inadimplência e da depredação do imóvel. 

Com relação ao contexto urbano da cidade, ficou evidente que este tipo de intervenção deve fazer 

parte de um planejamento urbanístico da área central. A experiência de outros paises revela que o 

sucesso da reabilitação voltada a moradia popular está diretamente ligada ao conjunto de medidas na 

legislação, as quais atreladas a programas específicos, tendem a facilitar a viabilização desses 

empreendimentos. No entanto, o que ocorre na realidade paulistana é a atuação pontual de um 

programa nacional, o qual não foi criado com regras específicas para este tipo de intervenção, 

resultando da adaptação de um programa habitacional que tem regras para o financiamento de 

conjuntos habitacionais em todo país. Embora a legislação municipal, através do Plano Diretor 

Estratégico, tenha criado instrumentos, como as ZEIS, para facilitar a viabilização de HIS na área 

central, o resultado ainda está muito aquém dos números do déficit habitacional.  

Nesse cenário, o trabalho mostra que a pequena quantidade de empreendimentos realizados, até 

meados da década de 2000, dificulta o desenvolvimento tecnológico desse segmento da construção 

civil, seja na concepção dos projetos, como também na execução da reforma. Por isso, esta 

dissertação contribui de forma significativa para tal desenvolvimento tecnológico, pois analisa e 

sistematiza todo o processo de viabilização e execução de três empreendimentos, o que significa 

cerca da metade do que foi já produzido em São Paulo até 2005. 

Com base no que vêm ocorrendo em outros centros urbanos mais antigos, como os europeus, São 

Paulo verá nos próximos anos o crescimento do segmento de reabilitação de edifícios, uma vez que o 

parque imobiliário da área central possui uma parcela significativa de imóveis obsoletos com mais de 

35 anos, os quais precisam passar por um processo de reabilitação para serem novamente 

absorvidos pelo mercado imobiliário. Esse cenário futuro é mais um fator para o desenvolvimento de 
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um segmento específico voltado para HIS, já que nem todos os edifícios poderão ser reinseridos no 

mercado comercial ou habitacional de médio e alto padrão, devido à impossibilidade da reabilitação 

atender as novas exigências desses segmentos. 

Esse trabalho também revela que não foi utilizada, nos três empreendimentos, uma metodologia 

específica para intervenção, até porque não havia experiências anteriores sistematizadas neste 

segmento da construção civil.  

Os conceitos adotados e as técnicas de intervenção foram adaptações daquelas utilizadas em obras 

novas de HIS, inclusive o próprio Programa Habitacional, com suas regras técnicas e limite financeiro, 

é uma adaptação. 

A partir da sistematização do processo vivido nos estudos de caso, é possível, para os próximos 

empreendimentos, a abordagem através de uma metodologia específica. Essa metodologia deve ter 

como ponto de partida as dificuldades e soluções encontradas nos estudos de caso, e ser aprimorada 

através da análise e sistematização de outros exemplos de reabilitação voltados à HIS. 

De uma maneira objetiva, pode-se afirmar que a principal diferença na maneira de abordagem, entre 

a obra de reabilitação e a obra nova, está no reaproveitamento e reforma de parte do edifício. Por 

isso, o documento resultante da atividade T34 do capítulo 6 passa a ser o responsável por uma 

metodologia adequada de execução dos serviços. Esse documento é o resultado do mapeamento do 

imóvel e da definição do que recuperar, como recuperar e como controlar a execução. Um dos pontos 

fundamentais, para o sucesso dessa definição, está nas vistorias realizadas na elaboração do projeto 

básico e executivo, as quais colhem dados que servem de base para a definição da metodologia a 

ser utilizada. Ou seja, com esse documento, o executor ao entrar em determinado ambiente saberá 

exatamente o que recuperar e como recuperar, assim, não serão necessárias definições 

emergências, dentro do canteiro, sobre assuntos onde o executor não necessariamente é o 

especialista. Essas indefinições executivas no decorrer da obra resultam na improdutividade, 

possibilitam a escolha da alternativa que nem sempre é a mais adequada e geram desperdício de 

material. 

Dessa forma, a sistematização dos dados dos três empreendimentos trouxe informações importantes 

com relação aos problemas e soluções técnicas encontrados. A semelhança das soluções adotadas 

na questão do canteiro, demolição, elevadores, esquadrias, paredes divisórias, revestimentos, piso e 

pintura conduzem a uma repetição da forma de atuar na reforma do imóvel. Os obstáculos 

encontrados foram semelhantes, no entanto, a diferenciação estava no quantitativo envolvido em 

cada um dos empreendimentos, ou seja, as dificuldades encontradas nos edifícios serão as mesmas, 

apenas a incidência de determinado serviço é que pode ser maior ou menor dentro da realidade de 

conservação e modificação proposta pelos projetos de intervenção. 

Isso é mais evidente nas paredes divisórias, pisos, esquadrias e revestimentos, por isso, o 

mapeamento detalhado do imóvel, na etapa do projeto executivo, consegue diferenciar e quantificar 

cada empreendimento dentro da sua realidade. 
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Essa diferença de quantitativo dos serviços ocorre, principalmente, entre uma obra em um edifício 

residencial quando comparada com uma obra em um edifício comercial. A análise dos quantitativos 

da obra do edifício residencial (Joaquim Carlos) mostrou-se diferente dos outros dois 

empreendimentos (Olga Bernário e Labor). No entanto, as dificuldades e soluções técnicas adotadas 

foram muito semelhantes. 

Apenas o reforço estrutural não permite uma repetição na solução das dificuldades técnicas. Esse 

serviço é exclusivo para cada empreendimento, não só no quantitativo, mas também no tipo de 

intervenção que será necessário. Ou seja, pode haver a necessidade de reforço nos pilares em mais 

de um empreendimento, entretanto, a maneira como será realizado esse reforço é que não se repete. 

A mesma situação pode ser estendida para as fundações e lajes.  

De acordo com o objetivo desse trabalho, foi possível chegar a essas conclusões graças à 

sistematização das informações de cada um dos empreendimentos, que somadas resultaram no 

fluxograma do capítulo 6. Esse fluxograma traz as diretrizes do que deve ser avaliado e como avaliar 

cada um dos itens relevantes para a viabilização desse tipo de intervenção. Essa abordagem não 

está limitada a área técnica da construção civil, ela está expandida, inclusive, para a área social e 

jurídica que interferem no processo. O que evidencia a necessidade de uma equipe multidisciplinar 

para atuar na intervenção, composta, minimamente, por arquitetos, engenheiros, sociólogos e 

advogados. 

Com isso, pode-se afirmar que as futuras intervenções terão quase todos os seus problemas e 

soluções relatados neste trabalho, o qual pode ser utilizado como mais uma ferramenta para nortear o 

estudo de viabilidade e antever as ameaças de uma obra de reforma tão extensa. 

A sistematização das experiências de outros empreendimentos de HIS, que se enquadrem no tipo de 

intervenção abordado neste trabalho, certamente, enriquecerá ainda mais o desenvolvimento 

tecnológico deste segmento da construção civil, o qual ainda possui poucas experiências práticas 

concluídas. 
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