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RESUMO  

Proposta: o presente trabalho faz parte de um projeto maior intitulado: "Métodos de Intervenção 
nos Espaços Urbanos dos Centros Históricos. Estudo de caso: São Paulo- Programa Morar no 
Centro", e uma de suas modalidades é o Programa de Arrendamento Residencial (PAR). A 
Prefeitura de São Paulo, gestão 2001-2004, em parceria com a Caixa Econômica Federal, através do 
PAR, pretendia recuperar edifícios existentes para melhorar as condições de habitação da população 
com renda mensal de três a seis salários mínimos (salário mínimo foi R$ 200,00 em 2002, R$ 
240,00 em 2003, R$ 260,00 em 2004 e R$ 350,00 em 2006). O edifício Riskallah Jorge foi um dos 
prédios recuperados após seu estado de abandono, deterioração e ocupação pelo Movimento de 
Moradia do Centro, tendo seus 17 andares adequados para 167 apartamentos, e entregue aos 
beneficiários do PAR em janeiro de 2003. Neste intuito, a trabalho tem por objetivos identificar e 
analisar os aspectos positivos e negativos do espaço construído/moradores e propor diretrizes para 
melhorar a qualidade da residência no Edifício Riskallah Jorge. Metodologia da 
pesquisa/abordagem: abordou-se a avaliação pós-ocupação, segundo Ornstein (1992), através das 
variáveis: construtiva, conforto ambiental, técnico-funcional e comportamental. Para tal, aplicaram-
se questionários aos moradores, realizaram-se visitas técnicas e entrevistas junto aos profissionais 
chaves. Resultados: o trabalho de campo realizado em 2005, identificou os aspectos positivos do 
espaço construído como: a qualidade da residência da maioria melhorou em comparação com a 
moradia anterior, e a maioria gosta de morar no apartamento; entre os aspectos negativos estão: 
insuficiente área construída por apartamento, falta de privacidade entre os ambientes, falta de 
espaços coletivos para lazer e estacionamentos, deficiente manutenção dos elevadores, alto valor da 
taxa de condomínio. Contribuição/Originalidade : o trabalho contribui com a proposta de 
diretrizes para melhorar a qualidade da residência no Edifício Riskallah Jorge e com os estudos 
sobre a habitação para a população de baixa renda nos centros históricos.  

Palavras-chave: avaliação pós-ocupação, centro histórico, residência. 

ABSTRACT 

Propose: this work is part of a larger project named: “Intervention methods in urban spaces of 
historical center. Case study: Sao Paulo – Downtown Living Program”, and one of its category is 
the Residential Leasing Program (PAR). The City Hall, administration of 2001-2004, in partnership 
with the federal government with the line of credit (PAR) through publicly owned bank Caixa 
Economica Federal – CEF intended to recover existent buildings to improve the conditions of 
housing to families with monthly income between three and six minimum salaries (one minimum 
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wage was R$200 in 2002, R$240 in 2003, R$260 in 2004 and R$350 in 2006). The Riskallah Jorge 
edifice is one of the buildings which was recovered after been empty, deteriorated and occupied by 
the Central Housing Movement (MMC), so its 17 floors were adapted to 167 studio apartments, and 
the building was transferred to the beneficiaries in January 2003. With this in mind, this work aims 
to identify and analyze the positive and negative aspects of the building/people and suggest 
instructions to make Riskallah Jorge housing quality better. Methods: It consists of pos-occupancy 
evaluation by Ornstein (1992), looked through variables: constructive, environmental comfort, 
technic-functional and behavioral. For that, we conducted a questionnaire to residents, technical 
visits and interviews to professionals. Findings:  Done in 2005, the fieldwork identified positive 
aspects of the constructed space such as: the quality of most of the residences had improved in 
comparison with the previous one, and most of the families like living there; the negative aspects 
are: insufficient area per apartment, lack of privacy between the rooms, lack of collective space for 
leisure and for parking, deficient repairs on the elevators, high administration fee. 
Originality/value : the work contributed to propose directions for the good feature of the Riskallah 
Jorge residences and to the studies about housing provisions for the poorer classes in historical 
center.  

Keywords: pos-occupancy evaluation, historical center, residential. 

1 INTRODUÇÃO 

Os centros históricos representam principalmente o traçado inicial da cidade, são estruturas urbanas 
e arquitetônicas que expressam as manifestações políticas, econômicas, sociais, culturais e 
tecnológicas, das formações sociais dos diferentes períodos históricos, através dos quais evoluiu, 
estruturas unitárias ou fragmentárias, ainda que se tenham transformado ao longo do tempo e se 
apresentam como testemunhos de civilizações do passado. Remetem-se fundamentalmente às 
categorias administrativa, histórica, social, econômica, urbana, arquitetônica e ambiental 
(SALCEDO, 2003). Dentre as funções do centro histórico está a residência. 

A residência é a função principal desde a formação urbana das cidades, representa a organização 
social, econômica, cultural e tecnológica de uma determinada formação social, num determinado 
período histórico. Como ressalta Lemos (1996), a residência é o abrigo ou habitat do homem, o 
palco permanente das atividades de descanso, lazer e serviços em geral dos usuários ligados aos 
hábitos e práticas de uma sociedade e a arquitetura seu espaço construído. Por ser uma função vinte 
e quatro horas, ela mantém, preserva o espaço arquitetônico e urbano. Assim, a residência torna-se 
importante para o habitat humano e na escala urbana instrumento de salvaguarda dos centros 
históricos. 

Nas décadas de 50 e 60, com a crescente concentração do comércio, serviços, finanças e 
congestionamento do trânsito, o centro histórico de São Paulo torna-se saturado e abandonado por 
uma parcela da população, as classes média, média-alta e alta, que migraram para o eixo sudoeste e 
esta área é ocupado por outros grupos sociais de menor renda. Na década de 80, o surgimento de 
novos pólos econômicos, centro de negócios que inicialmente é na Avenida Paulista, para depois se 
prolongar para o eixo formado pela Faria Lima, Marginal Pinheiros e Berrini, agravaram a 
tendência de desvalorização imobiliária do centro, resultando na desocupação de vários prédios e de 
seu abandono. Também, assiste-se a uma forte inflexão do padrão de crescimento. O tecido urbano 
se adensa, o centro cresce mais que as franjas periféricas. Diminui a pobreza relativa da periferia, 
para onde se dirige uma classe média empobrecida. A população de baixa renda que trabalha no 
centro procura alugar um cubículo em bairros como Brás, Belenzinho, Pari, Santa Cecília, Bom 
Retiro e outros.  
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É importante ressaltar que na década de 90, a carência de moradia no centro e a existência de 
cortiços, acarretaram na ocupação organizada dos prédios desocupados pelos grupos de sem teto. 
Estas ocupações foram instrumentos de reivindicação junto ao poder público para moradia dessa 
população. Diante da degradação urbana dos centros históricos, as referidas áreas passam a 
despertar novos interesses econômicos, políticos e culturais, de empreendedores e planejadores que, 
através de determinados métodos de intervenção, privilegiam determinadas atividades em 
detrimento de outras, amenizando ou enfatizando as diferenças sociais existentes, incluindo ou 
excluindo grupos sociais, preservando ou destruindo o patrimônio arquitetônico e urbano. As 
intervenções realizadas em prédios existentes podem ser restaurações, reabilitações, reciclagens, 
entre outros. 

A Prefeitura de São Paulo, gestão de 2000-2004, em parceria com a Caixa Econômica Federal, 
visando revitalizar o centro e atender a demanda por habitação social implementou o Programa 
Social: Morar no Centro através das modalidades de atendimento: Locação Social, Programa de 
Arrendamento Residencial (PAR), Bolsa Aluguel, Moradia transitória e Programa de Intervenção 
em Cortiços (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2004, p.15-17).  

O PAR foi criado para famílias com renda de três a seis salários mínimos que queiram adquirir um 
imóvel. O imóvel é arrendado por um período de 15 anos, com parcelas mensais correspondentes a 
0,7% do seu valor total. Após 15 anos, o morador tem a opção de adquirir o imóvel, descontando-se 
os valores pagos no período do arrendamento. (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2004). Dentro 
desta modalidade foram reciclados prédios em sua maioria desocupados como o Riskallah Jorge. 

O termo reciclagem é utilizado no processo que adapta e remodela edifícios antigos para novos 
usos, geralmente necessita de uma reorganização interna da construção. Seu propósito é viabilizar a 
estrutura, tornar o edifício contemporâneo e relevante, e reintegrá-lo ao seu meio, este processo, no 
entanto, não está vinculado à fidelidade histórica (SHEPPARD, 1981). Além disso, a reciclagem 
permite reaproveitar parte ou toda construção para novo projeto. O presente trabalho analisa o 
Edifício Residencial Riskallah Jorge através da avaliação pós-ocupação, tendo como referência 
básica Ornstein (1992), Rio & Oliveira (1996), Salcedo (2003), segundo parâmetros 
comportamentais, técnico-construtivos e conforto ambiental. 

1.1 OBJETIVO 

Identificar e analisar os aspectos positivos e negativos do espaço construído/moradores, segundo 
parâmetros comportamentais, técnico-construtivos e conforto ambiental e, propor diretrizes para 
melhorar a qualidade da residência no Edifício Riskallah Jorge. 

2 CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO RISKALLAH JORGE 

O edifício Riskallah Jorge está localizado na rua Rizkallah Jorge, nº 50, esquina com a avenida 
Prestes Maia, no centro histórico de São Paulo (Figura 1). O prédio de estilo eclético foi projetado 
nos anos 40 para ser o Hotel Pingüim, da Companhia Antarctica Paulista. Este edifício foi sede do 
grupo Votorantim por 20 anos, até ser vendido nos anos 70 para a Beneficência Portuguesa. A partir 
daí, esteve vazio e em processo de deterioração, foi então ocupado pelo Movimento de Moradia do 
Centro (MMC) e após a expulsão do grupo, o edifício foi comprado pela Cury Empreendimentos, 
em agosto de 2001, e com recursos do PAR, seus 17 andares foram adequados para 167 
apartamentos. O projeto de adequação para uso residencial foi realizado pelo Escritório de Restauro 
Helena Saia. Em janeiro de 2003 foi entregue à população (Foto 1).  
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Figura 1. Localização do Edifício Riskallah Jorge                       Foto 1. Edifício Riskallah Jorge, 

Fonte: : Escritório Helena Saia                                      Fonte: SILVA, 2004. 

O projeto de reciclagem elaborado pelo Escritório Helena Saia Arquitetos Associados compreende 
o subsolo, térreo intermediário e 17 pavimentos (Figura 2). A área real do terreno é de 518,70m², a 
área total construída é de 7.472,90m². Foram recuperadas as cores originais da parede externa, as 
janelas, as portas de ferro e as ferragens antigas que estavam em bom estado.  Os elementos 
originais do saguão, o piso, as colunas e as paredes em mármore de Carrara foram restaurados. No 
acabamento interno foram recuperados os pisos de taco, as soleiras e os peitoris em mármore. Para a 
divisão das unidades de habitação utilizaram-se blocos de concreto celular.  

 
Figura 2. Planta - Terceiro ao Décimo Primeiro Pavimento. 

Fonte: Escritório Helena Saia. 
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3 METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos da presente pesquisa, que é a avaliação pós-ocupação através das variáveis 
comportamentais, técnico-funcional, conforto ambiental e construtivas, foram realizadas visitas ao 
lugar, levantamentos fotográficos, redesenho no Autocad das plantas e elevações do edifício, e 
aplicação dos questionários aos moradores.  

A variável comportamental corresponde às questões abertas abordadas nos itens condição anterior 
de moradia e organização comunitária. Já, as variáveis técnico-funcional e conforto ambiental 
correspondem às condições de habitabilidade segundo os seguintes parâmetros: área construída, 
área construída/habitante, tipo e área dos cômodos, habitantes/dormitório, insolação, ventilação e 
iluminação. Esses parâmetros foram analisados levando em consideração a composição da família, 
os tipos e área dos cômodos e a área total do departamento.  

A análise da área dos cômodos, mais especificamente do uso multiplo foi realizada em função da 
composição da família, da área  estabelecida pelo Código de Obras e Edificações (COE) e da área 
ideal proposta. Para a escala de valores ver Tabela 1. 

Tabela 1 - Escala de valores para área ideal dos cômodos 

Escala de Valores (6) 
Tipo de Cômodos 

Área 
Ideal 

(m²) (3) 
>25%x - 
Ótimo 

≥25%x - 
Bom 

≤25%x - 
Ruim 

<50%x - 
Péssimo 

Cozinha 6,00 ≥7,60 
6,00 a 
7,50 

4,50 a 
5,90 

≤4,40 

Sala/Copa/Dorm. Individual 26,00 ≥32,50 
26,00 a 
32,40 

19,50 a 
25,90 

≤19,40 

Sala/Copa/Dorm. 2 pessoas 27,00 ≥33,80 
27,00 a 
33,70 

20,30 a 
26,90 

≤20,20 

Sala/Copa/Dorm. 3 pessoas 36,00 ≥ 45,10 
36,00 a 
45,00 

27,00 

a 35,90 
≤ 26,90 

Sala/Copa/Dorm Casal 30,00 ≥37,50 
30,00 a 
37,40 

22,50 a 
29,90 

≤22,40 

Banheiro 3,00 ≥ 3,70 
3,00 a 
3,60 

2,30 a 
2,90 

≤2,20 

Banheiro Deficiente Físico* 2,60 x 
2,15 

 (Fonte: Prefeitura de São Paulo – 
Guia de Acessibilidade em 

Edificações. São Paulo: 2002) 

5,60 ≥7,10 
5,60 a 
7,00 

4,20 a 
5,50 

≤4,10 

Lavanderia 2,30 ≥2,90 
2,30 a 
2,80 

1,60 a 
2,20 

≤1,70 

Fonte: SILVA & SALCEDO, 2005. 
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A área construída por habitante está em função do estabelecido pelo Código de Obras e Edificações 
(COE) do Estado de São Paulo (BLOCH, 1993), que é de 15,00 m², a escala de valores 
corresponde: ótimo – mais de 25% acima do mínimo estabelecido; bom – igual ou até 25% acima 
do mínimo estabelecido; ruim – até 25% abaixo do mínimo estabelecido e péssimo – mais de 25% 
abaixo do mínimo (Tabela 2).  

Tabela 2 - Escala de valores para área construída por habitante 

Área 
construída/hab 

Escala de valores 

 Ótimo (m²) Bom (m²) Ruim (m²) Péssimo (m²) 
15.00 m² ≥ 18.8 15.0 a 18.7 11.3 a 14.9 ≤ 11.2 
Fonte: Fonte: SILVA & SALCEDO, 2005. 

Para analisar a qualidade do dormitório foi analisada em função do número de pessoas por 
dormitório, assim, a escala de valores estabelecido é: ótimo – um habitante ou casal/dormitório; 
bom – dois habitantes/dormitório; regular – três habitantes/dormitório; ruim – quatro 
habitantes/dormitório e péssimo – mais de quatro.  

A orientação ideal para cada tipo de cômodo foi estabelecida em função da solicitação térmica e da 
latitude (ALUCCI, 1998) de São Paulo, a orientação real da janela de cada cômodo foi tirada da 
planta baixa do domicílio do projeto da residência. A escala de valores que corresponde ao grau de 
conforto térmico de cada cômodo é: ótimo – quando a orientação real da janela corresponde à 
orientação ideal recomendada; ruim – quando a orientação real da janela não corresponde à 
orientação ideal; péssimo – quando o cômodo não tem janela ou quando possui janela interna.  

Segundo Moore (1984), na elaboração de projetos de arquitetura, há necessidade de conhecer a 
percepção e cognição ambiental por grupos de idade, a fim de proporcionar espaços construídos 
acordes com as expectativas, preferências e condutas dos usuários. Podemos acrescentar que 
conhecer a percepção e expectativas das pessoas em ralação ao ambiente, torna-se importante para a 
avaliação do espaço construído e a proposta de diretrizes projetuais 

Segundo Oliveira (1996, p. 203) a “percepção sempre estará ligada a um campo sensorial e ficará 
conseqüentemente subordinada a presença do objeto, que lhe oferece um conhecimento por 
conotação imediata”. Também, a percepção é conseqüência de um processo em que as 
características peculiares do indivíduo, da classe ou grupo social influenciam a avaliação do objeto.  

Tuan (1983, p.151) chama a atenção que: 

a superfície da terra é extremamente variada, (...) mas são mais variadas 
as maneiras como as pessoas percebem e avaliam essa superfície. Duas 
pessoas não vêem a mesma realidade. Nem dois grupos sociais fazem 
exatamente a mesma avaliação do meio ambiente (...).Todos os seres 
humanos compartilham percepções comuns, um mundo comum, em 
virtude de possuírem órgãos similares. 

As pessoas têm uma percepção diferenciada do objeto em função de suas características, sociais, 
econômicas, culturais, idade, vivências, entre outros. Alem disto, Ornstein (1992) ressalva a 
importância de “verificar como as pessoas usuárias (consumidores) de um determinado produto, no 
caso ambiente construído, o percebem, o utilizam, como a ele se referem, qual ponto de vista em 
relação a ele”.  
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Para conhecer os dados sócio-econômicos, as características das residências e as expectativas sobre 
as moradias foram aplicados os questionários aos moradores. Os resultados dos questionários e as 
discussões foram realizados em três etapas. Primeiro, as características sócio-econômicas dos 
chefes de família e dos membros das famílias: idade, sexo, relação de parentesco, lugar de 
procedência, estado civil, ocupação, grau de escolaridade e renda. Segundo, as condições da 
moradia anterior: casa unifamiliar ou coletiva, alugada ou própria, e questão aberta comparativa ao  
novo domicílio. Terceiro, as condições de habitabilidade. Os parâmetros de análise utilizados 
foram: área construída, área construída/habitante (BLOCH, 1993), tipo e área dos cômodos 
(BLOCH, 1993), habitantes/dormitório, insolação, ventilação e iluminação. A quarta parte é sobre a 
organização comunitária e questões abertas referentes ao condomínio e ao prédio como um todo. 

Os resultados foram comparados com a revisão da literatura sobre os métodos de intervenção. Os 
resultados (beneficiários do programa, financiamento, qualidade da residência, grau de satisfação 
com a residência e o grau preservação do patrimônio edificado) da implementação do Programa 
"PAR" no edifício Rizkallah Jorge possibilitará conhecer se o Programa na praxis amenizou ou 
enfatizou as diferenças sociais existentes, incluiu ou excluiu segmentos da população carente por 
moradia.  

3.1 Questionários 

Os questionários foram aplicados aos moradores, pela bolsista Fapesp, em junho de 2005. O 
questionário consta de quatro partes, caracterização dos chefes e membros das famílias, condições 
da moradia anterior do entrevistado, condições de habitabilidade e organização comunitária e 
questões relacionadas com o condomínio. 

Das 167 unidades de kitchenettes existentes no edifício Riskallah Jorge, aproximadamente 35 
unidades estão vazias. Para a pesquisa, os apartamentos foram percorridos em dias diferentes, e 
conseguiu-se um total de 83 famílias entrevistadas, 49 pessoas não quiseram responder afirmando 
explicitamente ou não abriram a porta ou não estavam em nenhuma das visitas feitas. Os 83 
entrevistados foram considerados como amostra, suficiente para alcançar os objetivos propostos na 
pesquisa. Segundo Ornstein (1992), amostras da população produzem resultados melhores do que se 
realizados em todo o universo. Ainda segundo a autora, tal tipo de pesquisa costuma ser realizado 
adotando-se um padrão de 95,5% de confiança. Em um universo populacional de 132 famílias 
(167AP. – 35 AP. vazios)  são necessárias sessenta (60) entrevistas para se ter uma margem de erro 
de 10%, e 109 entrevistas para se ter uma margem de erro de 5% (ORNSTEIN, 1992, p. 75-83). 
Devido à impossibilidade de conseguir a adesão maior de moradores para a resposta dos 
questionários, considerou-se suficiente trabalhar com uma margem de erro entre 5 e 10%, que é o 
que garantem as 83 entrevistas realizadas dentro desta população. 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1   Características dos chefes e membros das famílias 

Esta pesquisa entrevistou 83 famílias. No total dos chefes de família entrevistados 60,24% são 
homens, a maioria está na faixa de idade entre 30 a 39 anos, que corresponde 32%. Já as mulheres 
são em número menor, 39,76%, estando a maioria na faixa de idade entre 50 a 65 anos, 54,5%. 

Ainda sobre os chefes de família, verificou-se que 40% deles têm o 2º grau completo, seguido por 
26% com o fundamental completo, 16% com 2º grau incompleto, 10% fundamental incompleto, 4% 
superior incompleto e 4% sem estudo ou superior incompleto. Já as mulheres, 36% têm ensino 
médio completo, 30% fundamental completo, 24% fundamental incompleto, 3% médio completo, 
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superior completo e superior incompleto, respectivamente. Em relação ao total dos membros das 
famílias, fazem um total de 218 pessoas. Na sua estrutura etária, o levantamento revela uma 
população jovem, dos 0-14 anos, em 21%,  jovem e adultos com a maioria de 76%, e pessoas idosas 
com 3%.  

Quanto à naturalidade, os chefes de família provêm em 67% da região sudeste, 13% do nordeste, 
10% da região sul, 8% do centro-oeste e apenas 2% do norte do país. Seu tipo de ocupação está 
dividido em: 49,45% com trabalhos na área de serviços, registrados ou não, 21,7% são autônomos, 
20,5% trabalham no comércio, também formal ou informalmente e 8,4% são aposentados e 
complementam a renda com “bicos”.  

A respeito da renda familiar, considerando o valor atual do salário mínimo, aprovado em maio de 
2005, R$ 300,00. A renda familiar da maioria (37%) está na faixa entre 2 e 3 salários mínimos, 
seguida em 23% por famílias com renda entre 3 e 4, 18% com uma renda acima de 5 salários 
mínimos, e 13% com renda entre 4 e 5, e a população com renda mensal de até dois salários 
mínimos, está  presente com o número significativo de 9%. Pode se explicar que entre 2001 e 2005 
o incremento do salário não acompanhou a taxa de inflação desse período e não foi proporcional ao 
aumento do salário mínimo, isso explica por exemplo que famílias que tinham uma renda entre 4 e 
5 salários mínimos em 2001, em 2005 caiu em função do salário mínimo. 

4.2   Condição anterior da moradia 

Em relação a moradia anterior dos entrevistados, 71% deles moravam com sua própria família, em 
casa ou apartamento alugados ou próprios (isso inclui favela), os demais, 29%, em casa coletiva, 
alugada ou cedida, como pensão com espaços coletivos, cortiços, ocupações de terrenos e prédios.  

Comparando a residência atual com a anterior: “Sua moradia melhorou em relação à anterior?”, 
73% deles responderam que sim, pois esta está mais bem localizada, ou porque pagavam aluguel e 
agora podem ser proprietários, porque moravam em cortiços, pensões ou ocupações, e/ou por 
considerarem o lugar mais seguro e tranqüilo. Aqueles que responderam não, representando 27%, 
responderam que a residência atual é pequena, condomínio caro, barulho da rua e dos vizinhos, falta 
de segurança e área de lazer. 

4.3   Condições de habitabilidade 

A análise das condições de habitabilidade foi feita segundo os seguintes parâmetros: área 
construída, área construída/habitante, tipo e área dos cômodos, habitantes/dormitório, insolação, 
ventilação e iluminação. 

Os apartamentos do Rizkallah Jorge foram projetados com áreas que variam entre 20,70m² a 
38,80m², para redução dos custos, no entanto estas áreas satisfazem apenas à casais ou pessoas 
solteiras, sendo insatisfatória para abrigar à famílias com mais de três membros. Segundo o Código 
de Obras e Edificações (COE) do Estado de São Paulo (BLOCH, 1993), a área construída/habitante 
é de 15,00 m², pode-se concluir que estes apartamentos deveriam abrigar até duas pessoas, para ter 
qualidade e área construída suficiente. Em relação a área construída por habitante, os resultados 
indicaram: 40% dos apartamentos recebem o valor péssimo (≤ 11,2m²), 26% ruim (11,3 a 14,9 m²) 
e para apenas 14% a qualidade é ótima (≥18,8m²), isso porque conforme o COE espera-se que cada 
habitante tenha uma área de 15m².  

Em função da qualidade da área por cômodo, 79,5% dos cômodos de uso múltiplo é péssima 
(≤20,2m²); 71,08% das cozinhas (4,5 a 5,9 m²), 100% das lavanderias (1,6 a 2,2 m²) e 73,5% dos 
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banheiros é ruim (2,3 a 2,9m²). Nos cômodos de uso múltiplo essa área é insuficiente para 
acomodar o mobiliário correspondente à área de descanso, refeição e estar. Em relação à cozinha 
essa área não permite o arranjo de armários. A lavanderia possui em média 1,01m² de área, abaixo 
das recomendações estipuladas no COE (1,20m de largura) e no PAR (1,80m² de área). No banheiro 
a largura da maioria dos boxes (0,70m) é abaixo do estabelecido pelo COE (0,80m).   

Em função do número de habitantes por dormitório, as respostas indicaram: que 32,5% dos 
dormitórios, para aqueles que vivem em casal ou sozinho é ótimo; 22,9% é regular, quando abriga a 
três pessoas; 20,5% é bom, para o descanso de duas pessoas; 16,9% é ruim, quando abriga a 4 
pessoas e; 7,2% é péssimo por abrigar a 5 pessoas. Considerando-se que a área de dormitório deve 
ser espaço para o descanso e de privacidade para o corpo após um dia de trabalho, esta se vê 
prejudicada quando mais de quatro pessoas compartilham do mesmo ambiente. 

Quanto à insolação dos  cômodos de uso múltiplo, 53,2%, são ruins, as janelas orientadas à sudeste 
não recebem insolação na maior parte das estações, tornando insalubre o ambiente ou estão 
orientadas ao oeste, recebendo insolação excessiva. Só 46,8% desses cômodos possuem ótima 
orientação, ou seja leste. Os dormitórios, 50,0%, possuem ótima orientação, leste, e outros 50,0%, 
são ruins, orientação sudoeste e sul. Em relação a cozinha, 77,1%, possui ótima orientação, 2,4% é 
ruim e 20,5% são péssimos, sem janela. A maioria das lavanderias, 71,1%, é ruim, com orientação 
sudoeste, recebe pouca radiação solar, o que dificulta o secado das roupas. Também, a maioria dos 
banheiros, 90,4%, é péssimo, não possui janela, apenas um duto, o que dificulta a ventilação, 
iluminação e insolação, assim, torna-se ambiente escuro e necessário o uso de energia elétrica o 
tempo todo.  necessários para este cômodo. 

4.4   Organização comunitária 

Para conhecer a percepção dos moradores em relação ao espaço construído e a organização 
comunitária, preferências, expectativas e rejeições, foram perguntadas questões abertas no 
questionário aplicado. 

Os entrevistados responderam se gostavam ou não de morar no edifício Riskallah Jorge e por quê, 
aqueles que responderam sim compõem 77%. Destes, dizem ser por estarem bem localizados 
próximos do comércio e emprego (41%), porque o espaço de uso privativo melhorou em relação ao 
anterior (36%) e por poderem adquirir um bem (14%). Já os que responderam não, 23%, 
reclamaram do espaço pequeno (50%), dos furtos na lavanderia (24%), infiltração (10%) presença 
de ratos e baratas (8%), antena coletiva que não funciona, (6%), caixilharia com problemas (1%), 
desempenho da rede elétrica (1%). 

Entre os entrevistados, são filiados ao Movimento de Moradia do Centro - MMC,  59% das 
famílias, o restante, 20% não fazia parte desses movimentos, e 21% deixaram-no até mudarem-se 
para o apartamento. Quanto à participação em atividades coletivas como assembléias, reuniões e 
cursos, 60% deles, disseram comparecer com regularidade, 18% freqüentam às vezes, e 22% 
afirmam não  acompanharem tais realizações por falta de tempo, por não achá-las efetivas e por 
serem desorganizadas.  

Em relação ao que inexiste no prédio para ser usufruído coletivamente, foi citado com maioria o 
elevador (23,57%) (que apesar de existente, funciona precariamente), seguido por: espaço para lazer 
(playground) (13,82%), participação (11,38%), falta de segurança e organização (9,75% cada), 
interfone (7,31%), lavanderia equipada (3,25%), uso do salão para comércio (3,25%), zeladoria 
(1,63%) e estacionamento (0,8%), porém 15% dos entrevistados não souberam responder à 
pergunta. 
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5 RECOMENDAÇÕES 

Para melhorar a qualidade de vida nos apartamentos é necessário: maior área por cômodo, conforto 
ambiental, equipamentos coletivos de lazer, manutenção de elevadores, segurança, entre outros. Por 
se tratar de habitação para a população com renda de três a seis salários mínimos, deveriam ser 
operacionalizados os mecanismos de sustentabilidade: autogestão dos condôminos para 
administração do edifício, atividades de comércio ou serviços que poderiam ser implantados no 
pavimento térreo, implementação de espaços coletivos, entre outros. Por outro lado, recomendam-se 
maiores subsídios dos governos para a habitação popular nos centros históricos. 

6 CONCLUSÕES  

Em relação à moradia anterior, as condições melhoraram, no entanto, ainda não é satisfatório, pois 
em comparação ao Código de Obras, as áreas são menores e não oferecem qualidade de habitação 
nos apartamentos com mais de duas pessoas. É necessário frisar que há méritos à implantação do 
Programa Morar no Centro, que definiu propostas prioritárias para a área central, e procurou utilizar 
alguns instrumentos de estímulo à habitação do governo federal para estabelecer a moradia popular 
nesta área. O Programa de Arrendamento Residencial, habitação, para famílias com renda entre três 
e seis salários mínimos, deve ser implementado com ações para sua sustentabilidade, maiores 
subsídios dos governos, federal, estadual ou local em função das taxas de financiamento serem 
menores, impostos menores, permitir a administração do condomínio pelos próprios moradores, 
entre outros. A área central é lugar de moradia para todos os grupos sociais, e o governo deve 
subsidiar habitação para a população de baixa renda, promovendo a inclusão social para aqueles que 
trabalham no centro e não tem condições econômicas e nem acessibilidade aos financiamentos. A 
habitação deve ser concebida levando em consideração as necessidades da família, costumes, renda 
conforto, saneamento básico, sustentabilidade, proximidade ao trabalho e aos equipamentos 
coletivos. Isto é, habitação com qualidade e digno do ser humano.  

7 REFERÊNCIAS 

ALLUCCI, M. P. Critérios relativos ao atendimento das exigências de ventilação na habitação. In: 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas: Implantação de conjuntos habitacionais – Recomendações 
para adequação climática e acústica. São Paulo: Pini, 1998. 

BLOCH, L.L. Código de Obras e Edificações do Estado de São Paulo: comentado e criticado. 
São Paulo: Pini, 1993. 

FRÚGOLI JR, H. Centralidade em São Paulo: trajetórias, conflitos e negociações na metrópole. 
São Paulo: Cortez / Edusp, 2000. 

LEMOS, C. História da Casa Brasileira. São Paulo: Ed. Contexto, 1996. 

ORNSTEIN, S. Avaliação pós-ocupação do ambiente construído. São Paulo: Estúdio Nobel/ 
Edusp, 1992. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO: Secretaria  de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano. Programa Morar no Centro. São Paulo, mar. 2004. 

SAIA, H. Reforma de Edifício Tombado para uso Habitacional de Interesse Social – HIS, 
2001. Plantas diversas. Escritório Helena Saia. 

SALCEDO, R. F. B. A Reabilitação da Residência como Instrumento de Salvaguarda dos 
Centros Históricos de Cusco (Peru) e Ouro Preto (Brasil), Patrimônio Cultural da 

- 1327 -



Humanidade. 2003. Tese (Doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América 
Latina), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. 

SILVA, T. T. Fotos: Edifício Riskallah Jorge. São Paulo, 2005. 

SILVA, T.T.; SALCEDO, R.F.B. CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO, PROGRAMA DE 
ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (PAR). ESTUDO DE CASO: Edifício Rizkallah Jorge. 
Relatório final de Iniciação Cientifica, FAPESP, 2005. 

SHEPPARD, A. Rehabilitation and Recycling – two case studies in Montreal. In: CONGRÈS 
INTERNATIONAL: CONSERVATION, RÉHABILITATION, RECYCLAGE. QUEBEC: Les 
Presses de L’université Laval, 198. 

8 AGRADECIMENTOS 

A FAPESP, pela bolsa de Iniciação Cientifica concedida, a Fundunesp pelo auxílio outorgado para 
participar no evento e aos moradores do Edifício Riskallah Jorge pela atenção concedida para 
aplicação dos questionários.

- 1328 -



 

- 1329 -




