
1

CONCEPÇÃO DE PROPOSTAS DE SUSTENTABILIDADE EM 
HIS A PARTIR DA ANÁLISE DO PERFIL DE UMA

COMUNIDADE ORGANIZADA.

Anicoli Romanini (1) Marcele Salles Martins (2) Daiane Folle (3) Denize Fabiani (4) 
Guilherme de Almeida Dal’Maso (5) Sheila Garcia (6)

(1) Núcleo de Estudo e Pesquisa em Edificações Sustentáveis - NEPES, IMED, Brasil. 
E-mail: anicoli@imed.edu.br

(2) Núcleo de Estudo e Pesquisa em Edificações Sustentáveis - NEPES, IMED, Brasil. 
E-mail: marcelemartins@imed.edu.br

(3) Núcleo de Estudo e Pesquisa em Edificações Sustentáveis - NEPES, IMED, Brasil. 
E-mail: daiane.folle@imed.edu.br

(4) Núcleo de Estudo e Pesquisa em Edificações Sustentáveis - NEPES, IMED, Brasil. 
E-mail: denizefabiani@yahoo.com.br

(5) Núcleo de Estudo e Pesquisa em Edificações Sustentáveis - NEPES, IMED, Brasil. 
E-mail: gui_godm@hotmail.com

(6) Núcleo de Estudo e Pesquisa em Edificações Sustentáveis - NEPES, IMED, Brasil. 
E-mail: garcia.she@hotmail.com

Resumo: A habitação é um instrumento de grande importância para o equilíbrio social, pois a casa 
representa o abrigo natural e seguro da família, sendo esta a célula da estrutura social de um país. 
Dentro desta proposta o objetivo do trabalho é apresentar o perfil da população que ocupará 150
habitações de interesse social que serão construídas no Loteamento Canaã, pertencente ao bairro São 
José, em Passo Fundo - RS, desenvolvida pela pesquisa em andamento do Núcleo de Estudo e 
Pesquisa em Edificações Sustentáveis – NEPES da Faculdade IMED. A partir de entrevista semi 
estruturada (técnica de preferência declarada), com o intuito de levantar a necessidade da 
comunidade e a perspectiva de ampliação de suas residências para que a partir disso se possa 
desenvolver uma proposta de projeto baseada na construção evolutiva, em que possam ser 
estabelecidas diretrizes gráficas que favoreçam a geração de projetos de HIS que visem à ampliação 
futura de forma otimizada, e que contribuam para a manutenção e continuidade da sustentabilidade 
econômica e ambiental da obra, assim como na qualificação do processo de projeto. Entende-se por 
fim, que levando em conta a real necessidade e interesse dos habitantes desta comunidade, pode-se 
garantir uma maior qualidade de vida aos moradores locais através de soluções propostas tanto do 
ponto de vista ambiental quanto dos aspectos sociais, culturais e econômicos.

Palavras-chave: Construção evolutiva; Habitação de Interesse Social; Perfil comunitário. 

Abstract: Housing is an important instrument for social equilibrium, because the house represents the
natural shelter and secure family, which is the cell of the social structure of a country. Within this
proposal, the objective of this paper is to present the profile of the population that will occupy 150
social housing to be built on the allotment Canaan, belonging to the San Jose neighborhood in Passo 
Fundo - RS, developed by ongoing research at the Center for Study and Research in Sustainable 
Buildings - NEPES School IMED. From semi-structured interviews (stated preference technique ), in 
order to raise the need of the community and the prospect of expanding their homes so that from it can 
develop a project proposal based on the construction of evolution, which can be established graphic
guidelines that favor the generation of HIS projects aimed at future expansion optimally, and 
contribute to the maintenance and continuity of economic and environmental sustainability of the 
work, as well as the qualification of the design process. It is understood finally that taking into 
account the real needs and interests of the inhabitants of this community, we can ensure a higher 
quality of life for local residents through the proposed solutions from the point of view of
environmental and social, cultural and economic.

Keywords: Constructing evolutionary; Social housing; Community profile.
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INTRODUÇÃO

As grandes cidades da atualidade retratam bem o caminho do desenvolvimento econômico e social 
adotado em muitos países baseado no emprego de novas tecnologias e com o crescimento 
despreocupado com as consequências para o meio. 
A exploração e o uso não racional dos recursos naturais vêm provocando alterações no meio ambiente 
com consequências em escala planetária. Para agravar o problema, outro importante fator de 
degradação ambiental é o crescimento populacional e as taxas crescentes de urbanização. Quanto maior 
esta expansão, maior é a necessidade de habitações – no Brasil, o déficit chega a milhões de unidades; 
além de contribuir para os processos decorrentes da favelização e da ocupação de áreas de proteção 
ambiental, entre outros. Corroborando com as afirmações acima, segundo Bonduki (2008, p.88): “uma 
das mais importantes manifestações das dificuldades de acesso à terra é o intenso processo de formação 
de favelas e loteamentos irregulares no país” dessa forma,  o crescimento de favelas é um dos grandes 
indicadores da gravidade da situação urbana no Brasil.
A desigualdade social configura-se também como um dos maiores problemas na sociedade brasileira, 
sendo a falta de moradias uma das principais consequências, principalmente entre a população de baixa 
renda. Existem muitas famílias, que vivem de forma marginalizada em moradias inadequadas e sem 
condições mínimas de habitabilidade, o que se reflete na qualidade de vida de seus moradores.
Para tentar reverter esse quadro, prega-se por uma conscientização que tem como princípio a 
sustentabilidade e a responsabilidade sócio-ambiental. Alguns resultados já podem ser observados a 
partir das inúmeras pesquisas na área de sustentabilidade que vêm sendo realizadas, numa tentativa de 
aliar o crescimento econômico a um consumo responsável, no entanto, as pesquisas existentes não 
atentam às metodologias e processos de projeto, causando precariedade nas propostas encontradas hoje 
no mercado. 
Assim, a prática da arquitetura seguindo os princípios da Arquitetura Sustentável busca um equilíbrio 
entre o que é socialmente desejável, economicamente viável e ecologicamente sustentável, formando 
um tripé que engloba as esferas social, econômica e ambiental que levam à sustentabilidade. O projeto 
de arquitetura sustentável compreende o edifício como parte do habitat vivo, estreitamente ligado ao 
seu local de concepção, à sociedade, ao clima, à região e ao planeta. Se compromete a difundir 
maneiras de construir com menor impacto ambiental e maiores ganhos sociais sem, contudo, ser 
inviável economicamente.
A habitação é um instrumento de grande importância para o equilíbrio social, pois a casa representa o 
abrigo natural e seguro da família, sendo esta a célula da estrutura social de um país. A moradia 
condigna configura um dos mais importantes direitos do homem e o acesso a ela constitui uma das mais 
legítimas aspirações do cidadão, é uma condição básica para a promoção de sua dignidade, o que faz 
dela um importante fator de estabilidade social e política. Cabe salientar que:

“Morar nas cidades brasileiras implica absorver com maior ou menor 
comprometimento os padrões de desigualdade e segregação característicos do nosso 
espaço e de nossa sociedade, cujas características afetam diretamente a situação dos 
indivíduos, suas possibilidades e perspectivas. O espaço não é ocupado ao acaso, e a 
transformação das dinâmicas que definem os padrões qualitativos e quantitativos 
desta ocupação é fundamental para o enfrentamento da questão habitacional 
brasileira, indissociada dos padrões gerais de nossa urbanização.” (NASCIMENTO; 
TOSTES, 2011).

De acordo com Florim e Quelhas (2004, p. 121-132), a habitação com qualidade é uma necessidade 
que deve ser satisfeita sem comprometimento dos ecossistemas existentes. A qualidade caracteriza-se 
a partir da definição da demanda, configurado no projeto através da satisfação dos aspectos sociais, 
econômicos e ambientais.
Sabe-se, segundo D’Ávila (2010), que um projeto habitacional de interesse social tem como objetivo a 
coletividade e tudo o que está em torno desta relação, como o bem estar do cidadão sem prejudicar o 
meio ambiente. Essas edificações nem sempre correspondem às reais necessidades dos moradores.
Para modificar este quadro e melhorar significativamente os projetos habitacionais de interesse social, é 
preciso, conforme D’Ávila (2010), “sensibilizar a sociedade para a questão da sustentabilidade no 
ambiente construído, buscando a melhor forma de mover a sociedade para o fomento à integração de 
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tecnologias não convencionais e menos impactantes na produção do ambiente construído”, 
possibilitando uma habitação de baixo custo, com melhor qualidade e menos impacto ambiental.
Na maioria dos estudos referentes a conjuntos habitacionais de interesse social, há carência de 
investigações sobre as suas qualidades espaciais, especialmente sobre sua relação com os modos de 
vida de seus ocupantes. A preocupação justifica-se uma vez que diversas e profundas mudanças têm 
ocorrido no perfil demográfico e nos padrões comportamentais da sociedade brasileira, nas últimas 
décadas, sem que os conceptores de espaços domésticos, sejam de produção pública ou privada, as 
levem em conta nos processos de tomada de decisões de projeto.

OBJETIVO

A proposta do presente artigo é apresentar o perfil social de uma amostra de 150 pessoas contempladas 
pelo Programa do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida - Entidades que ocupará habitações de 
interesse social que serão construídas no Loteamento Canaã, pertencente ao bairro São José, na cidade 
de Passo Fundo - RS. Este artigo pretende colaborar com as futuras análises pré-ocupação de HIS, 
levando em conta o perfil da população.

JUSTIFICATIVA

O conceito de construção sustentável engloba segundo Araújo (2011), “uma visão multidisciplinar e 
complexa”, pois ele foi pensado e elaborado não como um modelo para resolver problemas isolados de 
uma geração determinada, e sim como uma forma de “intervir no meio ambiente, preservando-o em 
escala evolutiva”, buscando soluções para os principais problemas e atendendo as necessidades de 
todos.
A partir deste conceito de construção sustentável é que será pensado e concebido o novo loteamento 
que atenderá as famílias que ocuparão as habitações de interesse social.
Este novo loteamento, denominado Canaã, está inserido na malha urbana do município de Passo 
Fundo/RS, possuindo uma área de 49.000m², demarcada no Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS). 
A implantação do loteamento é uma iniciativa de um grupo de mulheres, denominado, Grupo de 
Mulheres Unidos Venceremos, uma entidade não governamental que desenvolve projetos sociais no 
bairro Leonardo Ilha, a mais de dez anos. A partir desta iniciativa, foram contratados os projetos de 
infraestrutura do loteamento, bem como os projetos arquitetônico e complementares das futuras 
residências. Os projetos mencionados foram encaminhados à Caixa Econômica Federal, agência 
financiadora do Programa Minha Casa Minha Vida, na modalidade Entidades, os quais já encontram-
se aprovados. Este projeto é pioneiro no Brasil e até então não existe histórico de aprovação anterior 
dentro desta modalidade.
A partir do projeto arquitetônico que contempla sala, cozinha, dois dormitórios e banheiro, 
distribuídos em 39m², serão desenvolvidas adequações no projeto, seguindo as premissas da 
arquitetura sustentável, e construção evolutiva, visando metodologias para ampliações futuras, além de 
contribuir com soluções ecoeficientes no processo construtivo.
Com a crescente demanda por unidades habitacionais de interesse social, dentro do programa de 
governo Minha Casa Minha Vida, as intervenções propostas no projeto visa corroborar com a atual 
realidade de alta produção civil com baixo impacto ambiental ao consumir menos recursos naturais não 
renováveis e menos energia na produção dos materiais de construção; além disso, gerar poucos resíduos 
e consumir pouca energia na produção das unidades; considerando baixo consumo energético no uso 
das edificações; e baixo impacto ambiental no descarte após a vida útil das unidades.
Para que se possa desenvolver uma proposta de projeto baseada na construção evolutiva, em que 
possam ser estabelecidas diretrizes gráficas que favoreçam a geração de projetos de HIS que visem à 
ampliação futura de forma otimizada, e que contribuam para a manutenção e continuidade da 
sustentabilidade econômica e ambiental da obra, assim como na qualificação do processo de projeto, 
fez-se necessário uma pesquisa aprofundada sobre o perfil da comunidade que ocupará este novo 
loteamento. É dentro deste panorama que este artigo se justifica.
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MÉTODO EMPREGADO

A metodologia empregada para o presente trabalho consta da aplicação de um questionário semi-
estruturado, dividido em duas etapas. A primeira aborda aspectos socioeconômicos, com questões 
abertas e fechadas e a segunda aspectos urbanos, melhorias de ampliação da habitação, implantação de 
equipamentos comunitários, tipologia habitacional e sustentabilidade, por meio da técnica de 
preferência declarada (PD). 
A amostra consiste em 210 famílias cadastradas pelo Grupo de Mulheres Unidos Venceremos que 
foram beneficiadas no Programa do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida - Entidades. As 
entrevistas foram aplicadas ao responsável beneficiado no Programa, num encontro proporcionado 
pelo Grupo de Mulheres juntamente com o  Núcleo de Estudo e Pesquisa em Edificações Sustentáveis 
– NEPES da Faculdade IMED. Na oportunidade, foram entrevistados pelos acadêmicos da Escola de 
Arquitetura e Urbanismo, voluntários da pesquisa Arquitetura Sustentável de Interesse Social em 
andamento do NEPES, 150 responsáveis.
A primeira parte do questionário consta de 11 questões, sendo 7 fechadas e 3 abertas. As questões 
fechadas referem-se ao sexo, escolaridade, estado civil, quantidade de pessoas que irão residir na 
futura moradia, se o respondente tem filhos, renda familiar e se algum membro da família possui 
algum tipo de necessidade especial. As questões abertas se relacionam com a atividade profissional 
exercida pelo respondente, o bairro que reside atualmente e os beneficiados foram questionados a 
respeito do porquê querem morar no loteamento Canaã.
No segundo momento, foi realizada a entrevista semi estruturada por meio da técnica de preferência 
declarada (PD). Esta metodologia consiste em apresentar um conjunto de opções aos entrevistados, 
com alternativas possíveis para que uma seja escolhida, as escolhas iram identificar os atributos 
preferidos ou de maior importância (BRANDLI; HEINECK, 2005). Tendo em vista o contexto de 
aplicação, decidiu-se pelo desenvolvimento de cartões ilustrados como instrumento de coleta de 
atributos preferenciais. Foi apresentado sete cartões aos entrevistados, onde os mesmos os escolhiam 
por grau de preferência ou prioridade.. O estudo do PD disponibiliza resultados com maior 
probabilidade de ocorrência, ou seja, é um resultado em potencial. O mesmo, segundo Brandli; 
Heineck (2005)  é dividido em 3 etapas: 

• 1º Estruturação para identificação dos atributos mais relevantes a serem incorporados na 
pesquisa de campo; 

• 2º Aplicação com pré-teste;
• 3º Análise e interpretação de dados.

Uma das desvantagens desta técnica é de que os respondentes realizam escolhas hipotéticas no 
momento da entrevista e de que as mesmas poderiam ser divergentes em situações reais (BRANDLI; 
HEINECK, 2005). Dentro dos diversos cenários apresentados aos entrevistados, este artigo 
apresentará, especificamente, o perfil socioeconômico da comunidade entrevistada. 

RESULTADOS OBTIDOS
Conforme o levantamento dos dados obtidos pelo questionário aplicado, alguns itens foram 
considerados mais relevantes para análise e apresentação do perfil da população beneficiada.
De acordo com a pesquisa, a qual compreende o item Sexo, pôde-se observar que há uma grande 
diferença na quantidade de homens e mulheres que são responsáveis pelo contrato de sua residência, e 
consequentemente, pelo lar. A maioria, 71% de mulheres se deve primeiramente em função da 
iniciativa e formação do grupo que era composto apenas por mulheres. Como o projeto se desenvolveu 
rapidamente e houve um grande número de interessados, os homens passaram a integrar o grupo. 
Também, percebe-se com essa grande diferença percentual, que as mulheres estão se organizando e 
iniciando, em função de suas necessidades, uma independência de escolhas e desejos, que com as 
condições favoráveis e organização comunitária, pode-se concretizar.
O item Escolaridade, demonstra uma grande divisão das parcelas. As maiores porcentagens 
correspondem a 28% de pessoas com Ensino Médio completo e o Ensino Fundamental incompleto. Já 
18% tem o Ensino Médio incompleto e 15% tem o Ensino Fundamental completo.  Percebe-se que 
43% da população ouvida contempla apenas o Ensino Fundamental, e 46% contempla o Ensino 
Médio, independente da conclusão. Dentre os outros subitens tem-se 5% de Curso Superior 
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incompleto, 4% de Curso Técnico e 1% de Curso Superior completo e 1% de analfabetismo. Pode-se 
dizer portanto, que a grande maioria da comunidade respondente possui baixa escolaridade.
Outra questão analisada através dos respondentes pelo questionário proposto está a Idade da pessoa 
responsável pela assinatura contratual do projeto da residência pelo programa do Governo Federal 
Minha Casa Minha Vida. Pela Figura 1 (a) observa-se que a maior parcela do responsável compreende 
a idade entre 21 e 30 anos (42%). A segunda maior parcela compreende a idade entre 31 e 40 anos 
(24%). Através desta apuração percentual pode-se dizer que este novo loteamento, idealizado e 
desenvolvido por uma organização comunitária, propõe-se a ser ocupado, a partir de uma 
responsabilidade contratual social e financeira, por uma população considerada jovem (em torno de 
70%). Desta forma, percebe-se que cada vez mais cedo, concomitante às condições favoráveis 
(econômicas e sociais), está se buscando a aquisição da moradia própria.
A Figura 1 (b) contempla o Estado Civil dos respondentes, e mostrou que duas grandes parcelas da 
amostragem se divide entre casado (40%) e solteiro (39%). Há ainda uma terceira parcela significativa 
de pessoas separadas (19%). Este levantamento mostra que quase 60% corresponde a uma população 
de solteiros e separados, ou seja, pessoas sem vínculo matrimonial. São novas formações de famílias, 
que normalmente são constituídas por um ou mais contribuintes, e, conforme dados apresentados 
acima, formado basicamente por mulheres. Esta grande parcela analisada é parte importante da 
demanda pela habitação social, principalmente em função da facilidade de aquisição e condições 
favoráveis.

(a) (b)

Figura 1 – (a) Idade e (b) Estado Civil dos entrevistados.
Fonte – Autores 2012

Outro item relevante a ser analisado é a quantidade de pessoas que irão ocupar a nova residência. 
Percebe-se, que as maiores porcentagens correspondem às maiores quantidades de pessoas que 
ocuparão a residência, ou seja, as três maiores parcelas são 29% para 6 ocupantes, 24% para 5 
ocupantes e 19% para 4 ocupantes. Isso demonstra a grande importância e necessidade que esta 
comunidade terá em relação à construção evolutiva. Conhecer estas necessidades auxiliará na melhor 
ocupação e ampliação das residências construídas para proporcionar um maior conforto aos usuários.
Com relação à renda familiar, confirmou-se que as maiores parcelas (89%) da população ouvida 
possuem renda de 1 a 2 salários mínimos, estando de acordo com o programa de crédito do Governo 
Federal para aquisição da habitação de interesse social.
Também foi questionado se as famílias possuem algum membro da família com algum tipo de 
deficiência física ou mental, e de acordo com a Figura 3, pode-se considerar pequena a parcela de 
respondentes que precisam de adaptações aos projetos para melhor conforto dos futuros ocupantes. 
Destes 8% do total de 150 respondentes que possuem algum familiar com algum tipo de mobilidade 
reduzida.
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Figura 2 - Quantidade de ocupantes na futura 
residência. Fonte – Autores 2012

Figura 3 - Ocupante com deficiência.
Fonte – Autores 2012

Outra questão relevante para a análise do perfil dos respondáveis da família que ocuparão o novo 
loteamento é o bairro em que esta população mora atualmente. Conforme a Figura 4, pode-se observar 
que 37% mora no bairro São José e 26% mora no bairro Leonardo Ilha. Sabe-se que o bairro Leonardo 
Ilha compreende uma extensão do bairro São José, e da mesma forma, o novo Loteamento Canaã 
compreende uma extensão do bairro Leonardo Ilha. Dessa forma, percebe-se que a grande maioria dos 
futuros moradores do novo loteamento tem conhecimento de seus arredores e preferência pelo espaço 
físico de seu futuro bairro, já estando familiarizados com o entorno, tanto quanto pela organização 
comunitária que já favorece estes dois bairros existentes.

Figura 4 - Bairro que o entrevistado mora atualmente.
Fonte – Autores 2012

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise dos dados sócio-econômicos provenientes das respostas dadas pelos entrevistados, 
percebe-se claramente a importância da compreensão das dimensões sociais e econômicas de uma 
determinada população par entender a sua realidade, suas demandas e a forma na qual o futuro 
processo de projeto deverá ser embasado. 
Dentro da análise do perfil dos entrevistados conclui-se que a grande maioria da comunidade 
respondente possui baixa escolaridade, porém cada vez mais cedo, concomitante às condições 
favoráveis (econômicas e sociais), está se buscando a aquisição da moradia própria.
A grande maioria dos líderes familiares deste novo loteamento trata-se de mulheres em sua maior 
parte solteiras e separadas, ou seja, pessoas sem vínculo matrimonial. Isso reflete novas formações de 
famílias, que normalmente são constituídas por um ou mais contribuintes com grande demanda pela 
habitação social, principalmente em função da facilidade de aquisição.
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Um fato muito importante observado na pesquisa é o grande número de pessoas que comporão o 
círculo de moradores de cada HIS, demonstrando a grande importância e necessidade que esta 
comunidade terá em relação à construção evolutiva, método de projeto que será testado e 
implementado pelos pesquisadores deste projeto. Conhecer estas necessidades auxiliará na melhor 
ocupação e ampliação das residências construídas para proporcionar um maior conforto aos usuários.
Ainda, percebeu-se que a grande maioria dos futuros moradores do novo loteamento conhece as 
condições e arredores do bairro e percebem como uma boa oportunidade permanecer no local em que 
reconhecem e percebem uma identidade, já estando familiarizados com o entorno, tanto quanto pela 
organização comunitária que já favorece os dois bairros existentes envolvidos neste processo.
Por fim, percebe-se a grande inovação deste artigo a medida em que se inicia uma pesquisa pioneira 
no meio acadêmico, a qual prevê o desenvolvimento de metodologias de projeto que serão 
implementadas nas futuras residências, tendo por base a análise pré-ocupação destas HIS, pois 
normalmente os estudos abordam apenas análises do tipo pós-ocupação.
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