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RESUMO  

Este trabalho refere-se às condições de habitabilidade do Conjunto Habitacional Cinghamarau em 
Marau – RS. A escolha deste Conjunto Habitacional se deve ao fato de apresentar alta densidade 
populacional e configuração tipológica bastante interessante. O desenvolvimento deste trabalho teve 
por objetivo identificar e analisar algumas características de habitabilidade, funcionalidade e 
adaptabilidade relativas às decisões de projeto, verificando assim a qualidade espacial e ambiental da 
edificação e o atendimento ou não aos parâmetros estabelecidos. Teve como método a elaboração de 
diagnóstico qualitativo considerando as implicações dessas exigências nos âmbitos humanos, 
ambientais e espaciais.  Através de leitura da configuração espacial de projeto e conversas com alguns 
usuários foram relatadas algumas opiniões sobre o conjunto habitacional, e foram qualificados 
parâmetros de análise. As informações obtidas foram analisadas e listadas de forma a propiciar uma 
leitura qualitativa destas características. 
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ABSTRACT 

This work refers to the conditions of inhabitability of the public housing group Cinghamarau in Marau 
- RS. The choice of this housing group is due to the fact of presenting high population density and 
interesting typology configuration. The development of this work had for objective to identify and to 
analyze some inhabitability characteristics, functionality and relative adaptability to the project 
decisions, thus verifying the space and ambient quality of the construction and the attendance or not to 
the established parameters.  The elaboration of qualitative diagnosis had as method considering the 
implications of these requirements in the human, ambient and space scopes.  Through reading of the 
space configuration of project and conversations with some users some were told opinions on the 
housing group, and had been qualified parameters of analysis. The obtained information were 
analyzed and listed in way to propitiate a qualitative reading of these characteristics. 

Keywords: inhabitability, social housing, Marau – RS. 

1. INTRODUÇÃO 

A desconsideração da cultura e do clima, a baixa qualidade das edificações e o desconhecimento das 
necessidades dos futuros moradores, são algumas das características da produção em massa que é 
provida pelo estado para a habitação popular (SZÜCS, 1999). Assim estes “carimbos” espalhados pelo 
país apresentam espaços estranhos aos usuários e condições de conforto inadequadas e resultam em 
habitações não só dispendiosas como anti-econômicas, ao contrário das intenções de seus projetistas e 
financiadores. 
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“A priorização do fator custo de construção é a principal causa deste conflito entre morador e 
residência. Na realidade o custo não deveria ser visto como uma economia a curto prazo, e sim a 
longo prazo, pois um projeto adequado, prevendo flexibilidade, torna-se muito mais econômico em 
função de menores gastos dispensados à apropriação da família frente as necessidades que surgirão 
ao longo do tempo” (Szücs, 2000). 

De acordo com Manfredini et al (2002), o déficit habitacional no estado do Rio Grande do Sul estima-
se seja de 450 mil moradias. Os autores salientam a dificuldade do processo para a obtenção de 
recursos para a construção de unidades habitacionais, onde “o objetivo principal é a produção de um 
número maior de unidades com o menor custo.”, resultando em conjuntos com lotes reduzidos. 

Outra conseqüência é a redução do tamanho e/ou da qualidade quando a habitação é pensada para 
usuários de baixa renda. “Essa situação chega a ser mais caótica no Brasil, onde as famílias de baixa 
renda geralmente são as mais numerosas”. (KLUWE et al, 2000). Torna-se necessário reverter o 
quadro de miniaturização dos espaços da habitação, estabelecendo padrões mínimos. Garantindo 
através da valorização dos aspectos geométricos, espaciais e construtivos, boa funcionalidade e 
habitabilidade física, bem como o atendimento aos valores culturais e as expectativas simbólicas dos 
usuários. (SILVA, 1982 apud KLUWE et al, 2000) 

Pode-se dizer que os projetos arquitetônicos realizados para a Habitação Social, resultam em omissões, 
tanto de elementos arquitetônicos como de qualidade de soluções e materiais. Estes projetos 
negligenciam a identidade cultural dos futuros moradores, segregando a cidade como um todo, e 
desconsideram as condicionantes básicas de qualidade ambiental. 

Na intenção de avaliar este modelo de oferta de habitações, elaboramos um breve método com 
abordagem qualitativa. Objetivamos assim, abordar algumas exigências quanto a habitabilidade, 
buscar um maior conhecimento na área de habitações populares com alta densidade e baixa altura, bem 
como identificar e analisar algumas características de habitabilidade funcional e ambiental relativas às 
decisões de projeto. 

2. HABITAÇÃO E HABITABILIDADE: REVISÃO CONCEITUAL  

No conceito de Habitação encontrado no trabalho de Martucci (1990, apud FOLZ et al, 2002) são 
identificadas as diferenças entre Casa, Moradia e Habitação. A Casa é definida como o invólucro ou 
casca protetora que divide tanto espaços internos como externos. A Moradia considera os “hábitos de 
uso” da casa e identifica os “modos de vida” dos usuários, tornando cada Casa diferente e única. A 
Habitação conceitualmente é a Casa e a Moradia integradas ao Espaço Urbano, ganhando referencial 
social, econômico e ambiental.  

Martucci (1990, apud LUCINI, 2003) ainda apresenta uma definição de como o Setor da Construção 
Civil enxerga e trabalha com estes três conceitos: “O Setor Construção Civil produz a Casa, baseado 
nos parâmetros e requisitos de uma Moradia, mas ao colocá-la no mercado para a venda, o faz como 
Habitação.” Pode-se citar também Rapaport (1969, apud OLIVEIRA et al, 1998), que tem uma 
definição diferenciada para o termo habitação: 

“A habitação deve ser vista como uma instituição cuja função transcende os conceitos físicos e 
utilitários. A provisão de abrigo é a função Passiva da habitação, enquanto que seu propósito maior é 
a provisão de um ambiente mais apropriado ao bem estar familiar, ou seja, uma unidade social de 
espaço” (RAPAPORT, 1969, apud OLIVEIRA et al, 1998). 

 O aumento significativo nos custos dos terrenos, com sua representativa parcela no valor das 
unidades habitacionais acarreta uma compactação cada vez maior dos apartamentos, na intenção de se 
inserir um número maior de unidades por terreno. Lucini (2003) afirma que, nas últimas décadas, as 
áreas úteis dos projetos de unidades habitacionais para baixa renda giraram em torno de 45 m², 
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desconsiderando o número de moradores ou composição familiar que acolheriam no uso, e sintetiza 
que a economia está no projeto arquitetônico e não na tecnologia. 

“A redução dimensional simplista das plantas tradicionais, para atingir uma “dimensão econômica” 
repetindo o número e tipo de ambientes, produz os maiores índices de dês-economia. Estas situações 
são incompatíveis com o tipo de unidade habitacional aqui estudada, no momento em que, para 
unidades econômicas com número elevado de moradores, a amplitude do espaço é mais importante do 
que a privacidade como é entendida tradicionalmente” (LUCINI, 2003). 

Podemos investigar também as necessidades e expectativas dos usuários no processo de apropriação 
do espaço Habitação. Estas necessidades mudam de lugar para lugar, em função do clima, mas 
também se alteram com o passar do tempo e são diferenciadas até mesmo de acordo com o poder 
econômico das famílias.  

“De forma geral, as necessidades de espaço que o usuário gera, varia conforme evolui sua vida. Esta 
evolução passa por várias etapas, quando solteiro, sua necessidade de moradia é satisfeita em 
conjunto com a família até a independência financeira quando conquista seu espaço próprio, depois 
quando constitui família própria, a necessidade de espaço vai crescendo na mesma velocidade que a 
família cresce. Além disto e dependendo das atividades que os usuários desta família exercem, as 
necessidades de espaço para o trabalho em casa, para o estudo, para o lazer e também para atividades 
de cunho social, recepção de amigos entre outras, serão acrescidas das necessidades específicas de 
moradia”.(CÍRICO, 2002). 

Assim, a maneira como o morador se relaciona “com os espaços que constrói para habitar” é uma 
“busca pela ambiência destes espaços” (MALARD, 1993, apud CÍRICO, 2002). Acrescenta-se que a 
habitação deve atender às necessidades humanas através de 4 características fundamentais: 
territorialidade, privacidade, identidade e ambiência, e estas devem ser consideradas quando se 
concebe um ambiente construído. 

Quando se averigua a realização dessas necessidades humanas, tanto psíquicas como fisiológicas, está 
se avaliando critérios de habitabilidade. Segundo Malard (1992, apud Tissiani, 1999), a Habitabilidade 
deve ser o objetivo maior de todos os edifícios, pois define a qualidade dos edifícios. De acordo com a 
questão simbólica, o edifício é definido como um objeto utilitário, cuja “equipamentalidade” 
(qualidade ergonômica principal de um equipamento) significa a sua “habitabilidade”. Szücs (1999) 
apresenta outro conceito, para ela habitabilidade é a qualidade essencial composta por diversas 
características do objeto arquitetônico e do seu entorno próximo, e compreende três grupos de 
qualidades: as relativas à dimensão prática, as relativas à dimensão cultural e as associadas aos 
aspectos funcionais. 

3. DESCRIÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

3.1  Descrição da cidade de Marau – RS 

O município de Marau localiza-se no Planalto Médio - Região da Produção e está classificado como 
de porte médio-superior, contando com 28.158 hab (IBGE – 2000). Apresenta altitude média de 650 m 
acima do nível do mar, Marau (28°26’52” de Latitude Sul e 52°11’14” de Longitude Oeste) apresenta 
território ondulado por coxilhas, com aclives e penhascos nas margens de rios. Assim o clima local é 
subtropical úmido, sendo as estações bem definidas. 

3.2  Descrição do conjunto habitacional 

Órgão Viabilizador:  Caixa Econômica Federal Ano de Entrega:  08/2000 
Localização:  Loteamento COHAB Tipologia Habitacional:  edifício em cruz 
Área Terreno:  2.500,00 m² Área Média Apartamentos:  44,00 m² 
N° de Unidades Habitacionais:  48 UH População Total Aproximada:  216 habitantes 
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Figura 01: Planta Baixa - Pavimento Tipo - Conjunto Habitacional Cinghamarau. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Marau, 2004. 

 

  
Figura 02: Vista Interna 
das circulações verticais- 
Conj Hab Cinghamarau. 

Figura 03: Vista de uma das fachadas do Conjunto Habitacional 
Cinghamarau. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Marau, 2004. 

4. MÉTODO 

Este artigo foi desenvolvido conforme as etapas que seguem: (1) Definição de conceitos: a partir de 
revisão bibliográfica foram definidos os conceitos pertinentes ao trabalho; (2) Escolha de parâmetros: 
a partir de leitura preliminar foram delimitados os parâmetros relativos a habitabilidade funcional-
ambiental a serem analisados; (3) Levantamento de dados e observações: pesquisa documental na 
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Prefeitura Municipal de Marau e visita ao local com realização de observações e levantamento 
fotográfico; (4) Entrevistas informais: para a ratificação dos parâmetros escolhidos foram 
entrevistados a síndica do conjunto habitacional e alguns moradores; (5) Análises e resultados: as 
informações obtidas foram sistematizadas e listadas de forma a propiciar uma leitura qualitativa dos 
parâmetros  e orientar a elaboração da análise final.  

4.1  Parâmetros de Habitabilidade Funcional-Ambiental 

O método de avaliação adotado considerou um conjunto de parâmetros visando à caracterização do 
conjunto habitacional, desses pode se derivar um número maior de variáveis e exigências necessárias 
para um detalhamento específico. Esta avaliação contempla aspectos qualitativos  que uma vez listados 
servem de variáveis de análise e que devem ser preenchidos ou atingidos. 

Estes parâmetros têm como base os trabalhos de Szücs (1999) e Lucini (2003). O trabalho de Szücs 
apresenta uma metodologia avaliativa que utiliza princípios da teoria dos conflitos de Malard (1992, 
apud Szücs, 1999), que consiste em identificar “conflitos arquiteturais” existentes - decorrentes da 
inadequação ou inexistência de elementos arquitetônicos específicos e que desqualificam o espaço da 
moradia. O trabalho de Lucini apresenta uma série de parâmetros para análise e desenvolvimento de 
projetos de conjuntos habitacionais, dividindo-os em 5 conjuntos de Exigências: Implantação do 
Conjunto; Habitabilidade e Adaptabilidade da Célula Habitacional; Construtivas; Econômicas e de 
Racionalidade Produtiva. 

A análise qualitativa detêm-se aos parâmetros de desempenho técnico, funcional e comportamental do 
ambiente, a partir de observações do uso e da apropriação pelos usuários, validado com entrevistas 
aplicadas a sindica e moradores. 

Em relação às exigências de implantação do conjunto serão analisados os seguintes parâmetros:  

1. Concentração e tratamento dos espaços abertos: diferenciação entre espaços abertos e 
estacionamentos, definindo funcionalmente os espaços. Demarcação de limites de segurança, a 
necessidade de privacidade e identidade e o conforto no uso destes lugares; 

2. Segregação e tratamento dos acessos: são analisadas a acessibilidade e a segurança dos 
acessos desde a rua, bem como a diferenciação dos percursos destinados aos pedestres e ao 
trânsito de veículos; 

3. Características das vias que circundam o edifício: necessidade de segurança e boa ambiência, 
apresentando conforto acústico e higiene; 

4. Localização de cursos d’água e áreas verdes: necessidade de salubridade e segurança; 
5. Racionalidade de implantação de estacionamentos: proporcionando redução do fluxo 

veicular, da área pavimentada e sem ocupar áreas verdes, com aproveitamento do sistema 
viário; 

6. Localização das lixeiras coletivas: necessidade de salubridade, em lugar fechado e longe de 
espaços de uso público; 

7. Cobertura na entrada do edifício: necessidade de proteção contra intempéries, 
proporcionando demarcação de acesso principal; 

8. Adequação ao terreno natural: implantação da edificação com aproveitamento das 
características de topografia, desníveis e cobertura do terreno. Nível de implantação dos 
apartamentos térreos deve atentar a necessidade de privacidade  e ambiência dos cômodos; 

9. Forma e tratamento externo do edifício: definição da morfologia do edifício de forma a 
aproveitar os fatores climáticos favoráveis, como o vento e a vegetação. Criação favorável ou 
não de micro-climas, necessidade de orientação e identidade. 

Em relação às exigências funcionais e ambientais básicas da edificação serão analisados os 
seguintes parâmetros:  

1. Saguão na entrada do edifício: proporcionar conforto na circulação e no acesso aos 
apartamentos conferindo senso de identidade; 
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2. Funcionalidade básica e dimensionamento da UH: definição de espaços e circulações de 
forma que as atividades do cotidiano sejam desempenhadas com mínimo conforto pelos 
moradores, sem fracionamentos ou privacidades desnecessárias, com correta diferenciação de 
funções; 

3. Flexibilidade do arranjo espacial de áreas homogêneas: diferenciação e concentração de 
áreas “secas” e “úmidas” e também de circulações e escadas. Adaptação do espaço às 
características dos moradores definindo territórios no interior da moradia; 

4. Contato visual com a rua e espaços verdes: garantia de relação com a rua e espaços abertos 
através da tipologia de baixa altura, do contato visual e a viva voz, permitindo segurança e 
cuidado de crianças e idosos; 

5. Insolação e ventilação da UH: através da orientação solar, do posicionamento geral das 
aberturas, pode-se conseguir adequada insolação e ventilação cruzada, garantindo a necessária 
salubridade aos ambientes; 

6. Condições das aberturas: o projeto das esquadrias deve contemplar as devidas proteções 
visuais e acústicas e também mecanismos de segurança, assegurando conforto acústico e 
privacidade; 

7. Desempenho de coberturas e fachadas: em função das características climáticas, da 
morfologia da edificação, da exposição ou proteção dos materiais utilizados, pode-se chegar a 
um bom desempenho construtivo-estrutural e termo-hidrófugo. Garantindo a salubridade dos 
ambientes e a durabilidade dos materiais; 

8. Características dos pisos: bom desempenho frente ao uso contínuo com garantia de 
durabilidade e boa ambiência; 

9. Características da área de serviço: comodidade na utilização e circulação, com condições de 
higiene, segurança e privacidade. Dimensionamento correto para o cumprimento das funções e 
necessidade de valorização da imagem do morador. 

5. ANÁLISES E RESULTADOS 

Neste item são apresentadas as análises qualitativas, onde através da aplicação do método de estudo de 
caso dirigido, puderam-se fazer observações quanto aos parâmetros abordados e comentários a 
respeito da visita ao local e das opiniões obtidas nas entrevistas. 

5.1  Exigências de Implantação do Conjunto 

1. Concentração e tratamento dos espaços abertos: Estão configurados como espaços indiferenciados 
ou residuais entre os “braços” da edificação. Não há delimitação entre espaços verdes e 
estacionamentos, ficando assim comprometidos o conforto e a segurança dos moradores na área que é 
utilizada como estacionamento. Nas áreas frontais do conjunto há presença de canteiros com vegetação 
plantada e tratada pelos moradores. Os espaços verdes já demonstram a imagem que os moradores 
pretendem passar de seu lugar de moradia. Inexistência de bancos conformando espaços de estar, que 
seriam facilitadores de relações de convívio. O conjunto habitacional foi entregue sem muros ou 
grades ao longo de seu perímetro. O condomínio teve que arcar com os custos da construção de grades 
para demarcar seu território, mas ainda faltam muros nas laterais e fundos para que se assegurem 
melhores condições de segurança e privacidade.  

2. Segregação e tratamento dos acessos: Os caminhos contíguos ao prédio e que servem de acesso não 
possuem proteção e passam junto às janelas dos dormitórios e salas dos apartamentos térreos, 
comprometendo a privacidade nestes ambientes (ver figura 04). Algumas entradas estão situadas 
abaixo do nível do acesso, mas as rampas que vencem esse pequeno desnível garantem o acesso. 
Assim são proporcionados segurança e conforto, mesmo que mínimos, no acesso de idosos, deficientes 
físicos e pessoas com carrinhos de bebês e com compras. 

3. Características das vias que circundam o edifício: O principal desconforto advindo das ruas 
circundantes à edificação é a poeira, já que duas destas ruas não receberam calçamento e é por uma 
delas que se faz o acesso aos estacionamentos do conjunto. A intensidade de ruídos produzidos pela 
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avenida mais próxima não apresenta problemas, pois apesar da não existência de barreiras (casas e 
árvores), ela está distante aproximadamente 150 metros. 

4. Localização de cursos d’água e áreas verdes: necessidade de salubridade e segurança: Devido à 
presença de uma nascente, é configurada uma “Área de Proteção Permanente” na quadra ao lado do 
conjunto, insetos como moscas e mosquitos adentram os apartamentos, principalmente durante as 
estações quentes do ano. Em uma unidade habitacional analisada, a moradora precisou providenciar a 
instalação de telas contra insetos junto às janelas do apartamento. Outra preocupação dos moradores é 
com a segurança das crianças que brincam nas áreas abertas, pois algumas vezes já foram encontradas 
cobras provindas dessa mata. 

5. Racionalidade de implantação de estacionamentos: Apesar de não haver pavimentação nem 
delimitação precisa para a área de estacionamentos, ela está configurada na parte posterior do 
conjunto, ocupando todo um lado do terreno. Apresentando-se de forma bastante racional e utilizando 
o pouco desnível com relação à rua para a entrada de saída dos veículos (ver figura 03). 

6. Localização das lixeiras coletivas: As lixeiras coletivas estão localizadas numa das esquinas do 
terreno, estando assim a uma distância que não afeta a salubridade dos apartamentos e nem mesmo das 
áreas abertas. O lixo não se acumula pois é recolhido regularmente pela prefeitura. 

7. Cobertura na entrada do edifício: Como há quatro entradas para o saguão e nenhuma demarcação 
de acesso, os visitantes acabam dando voltas ao redor do prédio, pois cada entrada possui interfones 
para cada 12 apartamentos distintos. O edifício foi entregue aos moradores com mínima cobertura para 
proteção nas 4 entradas. Acesso desde portão até portas de entrada sem cobertura (ver figura 04). 

8. Adequação ao terreno natural: O edifício foi implantado em terreno com poucas curvas de nível, 
tendo suas cotas elevando-se no sentido leste-oeste. Para a implantação dos quatro braços foram 
efetuados poucos cortes e aterros no terreno, desse modo os braços orientados a nordeste e noroeste 
estão meio nível acima dos outros. Esta situação quase não altera o nível de insolação e ventilação dos 
apartamentos. O problema resultante de os apartamentos térreos serem no mesmo nível da calçada 
contígua à edificação é a falta de privacidade em quase todos os ambientes. 

9. Forma e tratamento externo do edifício: A forma da edificação, em cruz e com plantas rebatidas e 
espelhadas, favorece algumas orientações e prejudica outras, tanto com relação à insolação como aos 
ventos. E também os recortes próximos ao centro do prédio, favorecem a criação de micro-climas 
prejudiciais ao conforto térmico. Fachadas e volumetria tratadas com cores distintas de modo a 
diferenciar os quatro braços do bloco. Expressa a necessidade que os usuários possuem de diferenciar 
o seu prédio (ver figura 03). 

5.2  Exigências Funcionais e Ambientais Básicas da Edificação 

1. Saguão na entrada do edifício: Esta grande circulação configura-se como espaço de transição entre 
interior e exterior e permite o acesso gradual às moradias. A existência de saguão e quatro entradas 
diferenciadas possibilita acessos simultâneos e também condições de deslocamento de móveis e outros 
objetos de grande porte. E na condição de espaço comum e protegido proporciona conforto e melhora 
a imagem dos moradores (ver figura 02). 

2. Funcionalidade básica e dimensionamento da UH: A insuficiência da área disponível para que o 
arranjo do mobiliário possibilite o uso adequado em cada cômodo se faz notar principalmente nos 
ambientes que conformam os setores social (sala) e de serviços (cozinha e lavanderia) dos 
apartamentos. A falta de espaço para instalar todos os equipamentos necessários em um determinado 
ambiente gera soluções que acabam por comprometer o uso e a livre circulação (ver figuras 05 e 06). 
Na questão de subdimensionamento merece destaque a cozinha. Pode-se notar a falta de espaço neste 
ambiente nos casos em que a instalação de móveis e eletrodomésticos gera conflitos na circulação 
entre esses equipamentos e no uso deles. Privação de uso de equipamentos pela falta de espaço para 
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instalá-los. Mesa de refeições no canto impossibilitando o seu uso de modo confortável, sem 
comprometer os demais usos da moradia.A incorporação de sala e cozinha já no projeto provoca 
desconforto no uso e na circulação de ambientes e equipamentos e também deixa a cozinha desprovida 
de um mecanismo que barre a passagem de fumaça, gordura e cheiros para os demais ambientes do 
apartamento. O subdimensionamento do serviço acentua ainda mais a falta de espaço na cozinha, pois 
geralmente funções e equipamentos deste ambiente são incorporados ao ambiente da cozinha. 

3. Flexibilidade do arranjo espacial de áreas homogêneas: O projeto não possibilita mudanças na 
organização dos espaços internos dos apartamentos, nem ampliações da área construída. O sistema 
construtivo adotado torna os espaços muito rígidos, à medida que inviabiliza estruturalmente a 
reformulação e ampliação dos espaços. Essa forma de padronização do espaço, onde todos os 
apartamentos têm mesma área e tipologia, favorece a padronização dos moradores, segregando no 
conjunto habitacional um determinado extrato social. A impossibilidade de adaptação dos espaços às 
reais necessidades dos moradores gera desconfortos no uso e na circulação dos ambientes 
sobrecarregados de mobília e equipamentos devido ao subdimensionamento dos espaços impedindo a 
ocupação mais adequada. A necessidade de sobreposição de vários usos residenciais num mesmo 
ambiente íntimo do apartamento parece prejudicar a imagem dos moradores. 

 
Figura 04: Vista externa 

de um dos acessos. 
Fonte: Arq. pessoal, 2004. 

Figura 05: Vista Interna de ambiente sala e 
cozinha de um apartamento. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2004. 

Figura 06: Vista interna 
circulação apartamento. 

Fonte: Arq. pessoal, 2004. 

4. Contato visual com a rua e espaços verdes: A tipologia configurada apresenta 4 andares e está 
adequada, pois sua baixa altura possibilita o contato visual que assegura segurança no uso dos espaços 
abertos. Mas ao mesmo tempo a disposição da planta em cruz configurando braços perpendiculares 
entre si ocasiona uma possível perda de privacidade aos usuários (ver figura 04). 

5. Insolação e ventilação da UH: Alguns apartamentos recebem precariamente a incidência de sol nas 
suas fachadas, o que provoca acúmulo de umidade e o aparecimento de manchas no interior do 
apartamento. Isto compromete tanto a saúde dos moradores que ficam expostos à umidade, como a 
durabilidade dos materiais construtivos e dos objetos instalados nesses espaços, além de prejudicar a 
aparência física da moradia. Como a incidência do sol varia nas diferentes estações do ano, algumas 
fachadas têm suas condições de salubridade e aparência bastante prejudicas nos meses de inverno. 
Pode-se apontar algumas prováveis causas para esta situação: o rebatimento e repetida rotação das 
plantas baixas, que favorece a orientação de alguns apartamentos e prejudica a outros, ou seja, sua 
tipologia; os diferentes níveis dos apartamentos, sendo os inferiores os mais prejudicados; a existência 
de reentrâncias no volume do prédio, resultando que os ambientes voltados para essas reentrâncias 
quase não recebam insolação; e ainda o sombreamento provocado pelos demais braços do próprio 
bloco. As dimensões das janelas deveriam garantir boa ventilação e iluminação natural nos ambientes, 
mas a ventilação precária favorece o aparecimento de mofo nas superfícies e equipamentos. A 
orientação de algumas aberturas dificulta a captação de ventos para o interior dos ambientes, 
principalmente nos apartamentos térreos tipo 2 a iluminação da cozinha é feita através da lavanderia e 
nas situações em que há roupas nos varais ela se torna escura e úmida. Além disso, as janelas da sala e 
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ou lavanderia estão voltadas para reentrâncias no volume do prédio, o que dificulta a captação dos 
ventos e da luz natural. 

6. Condições das aberturas: Os apartamentos que se voltam para os fundos do terreno, ficam 
orientados também para a área de estacionamento. Esta situação prejudica a privacidade de unidades 
inteiras, pois o interior dos apartamentos fica exposto aos olhares dos vizinhos. Para os apartamentos 
situados no braço sudoeste, a distância entre o estacionamento e as janelas é pequena e a permanência 
de adultos e crianças nos arredores e principalmente o trânsito de automóveis à noite, pode também 
provocar desconforto sonoro. As portas de entrada para a circulação apresentam grades nas folhas 
como mecanismo de proteção. Já para as janelas de todos os apartamentos térreos não foram 
fornecidas nenhuma proteção ou grade. Assim alguns moradores arcaram com as despesas de 
colocação de grades, mas segundo entrevista com síndica nunca houve nenhum assalto a nenhum dos 
apartamentos. 

7. Desempenho de coberturas e fachadas: Os apartamentos do último pavimento apresentam 
continuamente manchas de mofo em toda a extensão das paredes externas, patologia causada por não 
impermeabilização e má execução das algerosas ou rufos em todo o perímetro da cobertura. Presença 
de umidade nas paredes do banheiro devido à falta de impermeabilização de paredes e lajes. 

8. Características dos pisos: A edificação já contabiliza 4 anos de uso. Os materiais e/ou forma de 
execução do piso dos apartamentos térreos garantem o isolamento interno contra a umidade que vem 
do solo. O revestimento do piso dos apartamentos foi entregue aos usuários com uma forração que 
além de favorecer o acúmulo de poeira e proliferação de fungos prejudiciais à saúde, descola-se e 
desgasta-se em pouco tempo. Em alguns apartamentos, já foi realizada a substituição do piso original 
por piso cerâmico.  

9. Características da área de serviço: Ineficiente separação física entre os dois ambientes que 
possuem funções diferenciadas, resulta em problemas como cheiro de frituras quando da existência de 
roupa lavada para secar. Transtornos devido ao subdimensionamento, como colocação do botijão de 
gás obstruindo espaço importante, baldes com roupas na cozinha, e outros. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se com base no estudo realizado, que as habitações do conjunto Cinghamarau, carecem, em 
menor ou maior escala, de ações concretas que levem à efetivas melhorias de habitabilidade. Tanto dos 
apartamentos como do conjunto habitacional como um todo, tendo em vista o atendimento às 
necessidades dos moradores e até mesmo a satisfação destes. É possível perceber, o desconforto no 
uso das cozinhas e áreas de serviço, espaços nem sempre projetados com a devida importância, 
principalmente com relação ao tamanho. Sendo que o projeto destes apartamentos não privilegia com 
o devido estudo, um dimensionamento mais adequado no que se refere aos espaços ofertados. A 
avaliação de habitabilidade realizada indicou a necessidade urgente de revisão do espaço habitacional 
de interesse social, e também que se levem em conta aspectos de projeto relacionados à acessibilidade, 
à segurança contra crimes e contra acidentes, composição e evolução familiar, bem como propor 
tipologias diversificadas de apartamentos. 

Os resultados deste trabalho foram satisfatórios, mas ao contrário do que se esperava, a maioria dos 
moradores julga as dimensões da habitação como boas e aparentemente estão satisfeitos com a 
qualidade do ambiente. Com exceção dos moradores do quarto e último pavimento que apresenta 
infiltração em quase todas as paredes exteriores, problema este causado por má execução de algerosas 
ou rufos. Talvez os moradores julguem o tamanho e qualidade de habitação como sendo bons, devido 
às suas condições de moradias anteriores serem inferiores as atuais. Alguns habitavam sub-habitações, 
porões insalubres, algumas edificações construídas em áreas ribeirinhas e encostas sujeitas a 
deslizamentos. Assim haveria uma tendência à valorização de uma situação que não é a ideal, mas é 
muito superior à vivenciada anteriormente. 
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Assim, na intenção de alcançar um resultado melhor, o projeto deve contemplar um programa de 
necessidades bem estudado, com boa distribuição espacial e boa organização funcional, com soluções 
técnicas adequadas ao sistema construtivo, clima, terreno e recursos financeiros disponíveis. Espera-se 
que a investigação científica sobre a produção da habitação social em Marau, realizada neste trabalho, 
possa ser complementada em outros estudos acadêmicos de análise, servindo como embasamento para a 
proposição de alternativas habitacionais mais adequadas ao usuário, e buscando a qualidade de sua 
moradia e ponto de partida para a melhoria de sua qualidade de vida e conquista da cidadania no meio 
urbano. 
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