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autoconstrução de moradias

Doris C. C. K. Kowaltowski

Resumo

Este artigo descreve os resultados de pesquisas vinculadas à linha de pes-

quisa Metodologia de Projeto Arquitetônico, do Departamento de Ar-

quitetura e Construção da FEC-UNICAMP. Essa linha de pesquisa está
direcionada ao apoio técnico à autoconstrução de moradias de interesse social. Pri-
meiro, discorre-se rapidamente sobre um estudo anterior, financiado pela FAPESP,
intitulado “Elementos sociais e culturais da casa popular em Campinas, SP”. Em
seguida, apresentam-se a metodologia e os principais resultados do projeto Transfe-
rência de Inovação Tecnológica na Autoconstrução de Moradias (TITAM), financia-
do pela FINEP, através do qual se emprega a tecnologia da informação como um
mecanismo de apoio à elaboração de projetos com a participação dos futuros mora-
dores.

Introdução

A relevância desse tipo de trabalho justifica-se pelo papel social da
autoconstrução. Existe a necessidade de envolvimento da comunidade científica e de
suas pesquisas tecnológicas nessa forma de produção de habitações, para propiciar
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um incremento na qualidade construtiva e urbana do ambiente construído. Pelas
características e dimensão dessa modalidade habitacional, justificam-se o desenvol-
vimento de procedimentos inovadores na área de projeto de arquitetura e a mudança
de forma de atuação de profissionais de projeto e construção. Assim, a inovação
revela-se na forma de uma metodologia automatizada de projeto arquitetônico com
recursos computacionais e gráficos, considerando dados de uma pesquisa de campo
anteriormente realizada como ponto de partida, a fim de garantir a afinidade neces-
sária com as características da autoconstrução. A transferência de inovação tecnológica
permite a ampliação de horizontes de pesquisa na área de moradia de interesse soci-
al. A avaliação dessa transferência de tecnologia na autoconstrução está sendo
divulgada em vários meios nacionais e internacionais, como conferências e publica-
ções. A disseminação dessas informações utiliza-se também dos recursos de multimídia
e dos novos meios de comunicação das redes mundiais (World Wide Web), visando
à agilidade e ao enriquecimento da discussão entre os grupos afins.

O trabalho da equipe concentra-se na região de Campinas (SP), onde foram
detectadas falhas na autoconstrução que tornam evidente a necessidade de apoio
técnico ao autoconstrutor e de pesquisas de avaliação pós-ocupação das construções
após o apoio realizado.

Objetivos da pesquisa

O objetivo do primeiro projeto de pesquisa Elementos Sociais e Culturais da
Casa Popular em Campinas, SP, foi investigar as características da autoconstrução na
região de Campinas quanto aos hábitos sociais e culturais da população de baixa
renda, as suas preferências em relação ao projeto de casa, bem como analisar as
tipologias arquitetônicas construídas. O levantamento realizado junto às moradias
autoconstruídas e autotransformadas em Campinas mostrou a existência de parâmetros
padronizados em relação a alguns elementos arquitetônicos. Existe um grande esfor-
ço por parte da população para adaptar a moradia às suas necessidades e aos modos
de morar, adaptações estas muito relacionadas à tipologia do núcleo inicial e, no caso
dos conjuntos habitacionais, às áreas dos ambientes da moradia (KOWALTOWSKI;
PINA, 1995). Esse processo de alteração é oneroso e difícil, acarretando demolições,
justaposições e soluções mal resolvidas, que freqüentemente implicam perda de qua-
lidade nos espaços existentes. Nos bairros periféricos de Campinas, a incidência de
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modificações realizadas é de 70% e reflete a construção em etapas executadas sem
planejamento prévio. Ficou evidente a presença de graves problemas em relação ao
planejamento global da moradia, ao agenciamento dos ambientes domésticos, ao
conforto ambiental, ao desconhecimento de soluções adequadas na obtenção desse
conforto, ao desperdício e à lentidão na finalização da casa, fatores estes que também
conduzem a uma conseqüente diminuição da qualidade e a um aumento do custo de
produção.

As informações levantadas sobre a habitação popular na região de Campinas,
bem como sua análise, auxiliaram na elaboração do perfil das formas de morar da
população de baixa renda nessa região em relação à família, às suas necessidades e
exigências de espaços, às atividades, aos valores e ao comportamento. As especificidades
locais encontradas e a complexidade de causa e efeito do ambiente no comportamento
do usuário e seu bem-estar revelaram-se verdadeiros instrumentos de afinação na pro-
cura de uma ferramenta de apoio. Mediante as características levantadas nesse ambien-
te, visualizou-se a necessidade de apoio técnico ao autoconstrutor e de pesquisas com-
plementares. Essas informações foram a base para o desenvolvimento de uma
metodologia automatizada de projeto arquitetônico  denominada AUTOMET, criada
para auxiliar nessa modalidade habitacional na região.

O objetivo geral do projeto de pesquisa TITAM, de outro lado, é aplicar no-
vos métodos de desenvolvimento de projetos arquitetônicos, colocados ao alcance
da população de autoconstrutores, que representem sensível avanço na qualidade
final da construção de casas da região de Campinas.

A estratégia do projeto estabeleceu outros objetivos específicos:
- transferir tecnologia implementada na ferramenta computacional AUTOMET,
criada para auxiliar o projeto arquitetônico de casas populares na cidade de Cam-
pinas (KOWALTOWSKI et al., 1995b). O desenvolvimento do projeto de casas
com essa metodologia utiliza os recursos de CADD – Computer Aided Design
and Drafting (AUTOCAD, 2000; HEAD, 1989). Tal pesquisa é baseada em ma-
nipulação controlada sobre projetos encontrados na pesquisa de campo do proje-
to Elementos Sociais e Culturais da Casa Popular na Metodologia de Projeto, que
levam em conta parâmetros de influência evidenciados na análise dos dados desta
mesma pesquisa (KOWALTOWSKI et al., 1995a);
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- pesquisar os resultados da transferência de tecnologia em termos do impacto no
fenômeno atual da autoconstrução na região e da aceitação por parte da popula-
ção dos projetos elaborados através da metodologia. São levantados dados sobre
intervenções desejadas para uma individualização maior dos projetos, quantificação
de obras iniciadas com os novos projetos e avaliação do andamento da obra com
uma base de projeto fundamentada. São ainda levantados níveis de conforto e a
satisfação dos autoconstrutores com as suas moradias, bem como os principais
problemas técnicos construtivos enfrentados pela população;
- pesquisar a adequação da linguagem projetual à população de autoconstrutores.
Nessa pesquisa específica foi dada maior ênfase ao entendimento dos projetos e ao
desenvolvimento de uma Cartilha do Autoconstrutor. O enfoque foi em relação à
apresentação dessa cartilha e à visualização e interpretação dos projetos propostos
gerados pela metodologia. Na interpretação foi dada maior ênfase à facilidade de
leitura dos desenhos tridimensionais; e
- identificar e quantificar o acréscimo na qualidade construtiva e no conforto
alcançado nas casas realizadas no período desse experimento. As obras iniciadas
foram acompanhadas para avaliação dos aspectos de fidelidade ao projeto, com
atenção à extensão de modificações introduzidas, à sua caracterização, bem como
ao dimensionamento de desperdícios resultantes dessas modificações. Em rela-
ção à avaliação do conforto, foi dada ênfase ao conforto térmico através de obser-
vações da utilização de elementos presentes no projeto, como implantação corre-
ta, varandas, dimensão e localização de aberturas, beirais, ventilação do ático e
recomendações na escolha dos materiais de construção e opção de cores para o
revestimento externo. Nas casas construídas e ocupadas foram realizadas medi-
ções dos parâmetros ambientais como temperatura interna e externa, temperatura
de globo, umidade relativa e velocidade do ar. Os demais itens relativos ao con-
forto ambiental foram avaliados por meio de levantamento do nível de satisfação
do morador e de medições de níveis de ruído e iluminação nos cômodos.

Metodologia

A metodologia automatizada de projeto arquitetônico AUTOMET foi desen-
volvida com a ferramenta AutoCad R.12 e programação em AutoLisp. Os projetos
das moradias da metodologia foram preparados com a modelagem de sólidos desse
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software. Antes da transferência propriamente, a metodologia passou por uma etapa
de aprimoramento e atualização para a versão do software AutoCad 2000 – Architectural
Desktop. Foram estabelecidos contatos com órgãos ligados à habitação social para
divulgação da metodologia de apoio e formalização de convênios. Um desses conta-
tos ocorreu com a Companhia de Habitação do Município de Campinas (COHAB
de Campinas), que demonstrou interesse em utilizá-la. Para viabilizar o centro móvel
de transferência de tecnologia foram realizados vários contatos com empresas do
setor privado. Como resultado dessa iniciativa, foi concedido um veículo pela GM
do Brasil através de comodato. O veículo Blazer foi identificado como parte inte-
grante do projeto de pesquisa e adaptado para a colocação de equipamentos como
impressora, notebook, etc., necessários para a transferência. Também se iniciou o
desenvolvimento do material de divulgação sobre a importância do projeto de arqui-
tetura através da criação de um Manual do Autoconstrutor, um Web site e um CD-
ROM. Após a etapa de transferência, foi realizado um acompanhamento das cons-
truções e, posteriormente, uma coleta de dados através de questionário específico,
medições técnicas e registros fotográficos de cada obra.

Atuação de transferência

No atendimento à autoconstrução desenvolveram-se 390 projetos até o mo-
mento, dos quais 234 foram elaborados dentro do convênio com a COHAB Bandei-
rante para os municípios de Piracicaba e Pirassununga. Em Pirassununga a popula-
ção participou ativamente, inclusive através da indicação de desejos individuais que
foram incorporados aos projetos pela equipe do projeto TITAM. A população en-
volvida também participou de palestras e exposição de maquetes dos projetos que
demonstraram a base técnico-qualitativa dos projetos. A Faculdade de Engenharia
Civil da UNICAMP mantém um centro de atendimento permanente para a popula-
ção, dentro do Departamento de Arquitetura e Construção, onde foram atendidas 30
famílias de autoconstrutores que vieram espontaneamente e muitas vezes retornaram
para solicitar modificações individuais que foram incorporadas pela equipe do proje-
to TITAM.

Uma das experiências mais significativas, desenvolvida no período 1999-2001,
ocorreu no Jardim Conceição, no distrito de Sousas, região de Campinas. Tratava-se
de uma ocupação irregular em uma área de proteção ambiental. A maioria das mora-
dias existentes era de madeira, improvisada, com total precariedade, e havia umas
poucas casas em alvenaria de tijolo cerâmico. Apenas a moradia da liderança do
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movimento daquela população era de bloco de concreto. A COHAB de Campinas,
após negociação com os moradores, acertou realocar os moradores em uma área
próxima ao local da ocupação, retirando-os da área de preservação ambiental. A
COHAB foi também responsável pela definição do projeto de parcelamento do solo
e implantação do novo loteamento, e ainda ofereceu opção aos moradores de aquisi-
ção de um kit para a construção de uma casa embrião do programa, com sala, cozi-
nha e banheiro. Assim que as obras de terraplenagem foram concluídas, solicitou-se
à equipe do projeto TITAM que entrasse em contato com os moradores para lhes dar
um apoio técnico com a realização da transferência de inovação tecnológica.

Foram agendadas datas para o início da transferência, que se realizou predo-
minantemente aos sábados a pedido da população. Nessas ocasiões, foram forneci-
dos projetos básicos para a construção individual da moradia envolvendo a equipe
de pesquisadores, bolsistas e as famílias interessadas, atividade essa mostrada nas
imagens da Figura 1. Além da entrega do projeto básico da moradia, foram fornecidas
explicações sobre o projeto e também sobre aspectos importantes da construção que
visam à qualidade e ao conforto da moradia. Todas as famílias presentes preenche-
ram uma ficha de dados para posterior acompanhamento. Nessa etapa do apoio
técnico, 84 famílias do Jardim Conceição foram diretamente atendidas, de um total
de 120 existentes no novo loteamento. A receptividade por parte dos moradores foi
imediata, e a aceitação dos projetos propostos, muito boa.

Figura 1 – Cenas do centro móvel de atendimento no Jardim Conceição, em Sousas, distrito
de Campinas, para a transferência de inovação tecnológica na autoconstrução de moradias
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Resultados obtidos

Para avaliação e análise da transferência de inovação tecnológica, a equipe do
projeto iniciou um acompanhamento e levantamento das moradias construídas no
local. Esse levantamento de resultados visou a avaliar principalmente a aceitação, por
parte dos autoconstrutores, da orientação e do apoio oferecidos, bem como a eleva-
ção da qualidade das moradias, a redução de desperdícios e a melhoria das condições
de vida no bairro. Essa análise permite a elaboração de ajustes no processo de transfe-
rência, além de orientar novos estudos e propostas para a elevação da qualidade da
habitação social.

Para o levantamento dos resultados, foram realizados visitas freqüentes ao
local, medições técnicas, croquis das plantas de casas modificadas, registros fotográ-
ficos digitais. Realizou-se também a aplicação de um questionário-entrevista com
questões relativas ao local de origem dos autoconstrutores; dados socioeconômicos
dos autoconstrutores e família; idéia prévia da planta da futura casa; experiência
anterior em construção; consulta a profissional de construção civil; construção da
casa em etapas; grau de satisfação quanto ao projeto arquitetônico sugerido. A partir
dos croquis executados na pesquisa de campo, foram elaborados registros em CAD,
organizados em uma tabela de projetos atendidos e modificados, tabela essa apresen-
tada no Anexo A.

Conforme esperado, a grande maioria da população utiliza os fins de semana
na construção de suas casas (54%), pois trabalha em outra atividade durante a sema-
na. Há obras que evoluem em tempo integral, tendo como construtores proprietários
desempregados ou pedreiros contratados (33%). Seis meses após o início da ocupa-
ção do loteamento, 6% das obras estavam na fase de fundação, 35% na de alvenaria,
12% na laje ou cobertura e 47% iniciando a fase de acabamento mas já habitadas, o
que demonstra a rapidez com que a população é capaz de executar a obra.

A Figura 2 indica que 30% das casas estavam sendo construídas conforme o
projeto entregue à população durante a transferência de tecnologia. Existe uma par-
cela razoável dos lotes (45%) ocupados por embriões da COHAB, cujas famílias
possuíam renda compatível apenas para programa de construção mínima totalmente
financiada. Nesse caso, a Companhia fornecia o projeto e o material (bloco de con-
creto), e a obra era realizada pela família em prazo pré-especificado, sob pena de
perda dos direitos sobre o lote. Para uma população em vias de expulsão das suas
moradias em local ilegal, justifica-se a opção de moradia menor, mesmo com a cons-
ciência dos prejuízos de conforto dessa opção.
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Figura 2 – Projetos utilizados na construção da moradia

O custo das casas não ultrapassava os R$ 5.000,00 até o momento do levanta-
mento. No entanto, não há registros que provam os valores. O pagamento da obra é
quase sempre parcelado em vários depósitos de material de construção, com pouco
controle sobre o total dos gastos. A compra dos materiais foi realizada predominan-
temente em depósitos próximos ao bairro (46%), dadas a facilidade de locomoção ao
depósito e a rapidez de entrega, já que a maioria da população construía nos fins de
semana.

Quanto aos processos construtivos adotados, verificou-se que a fundação em
baldrame (Figura 3), juntamente com broca, foi a mais adotada (70%). Esse tipo de
fundação é o mais tradicionalmente adotado no local, apesar de não ser a solução
mais adequada ao tipo de solo da região. Como as construções são de pequeno porte,
tal escolha não traz maiores problemas estruturais. Para as paredes, foram utilizados
blocos cerâmicos na maioria das casas pesquisadas (61%), principalmente nos proje-
tos entregues na transferência de tecnologia (Figura 4). Esse tipo de material de
construção tem muita aceitação e favorece um maior conforto térmico para o clima
da região de Campinas. A COHAB utiliza também blocos de concreto na construção
do projeto embrião, pela rapidez que o material oferece na execução. Não há forro
em 70% das moradias (Figura 5). Constatou-se a falta de inclusão de um forro na
construção das casas, o que resulta em condições inadequadas de conforto térmico.
Cerca de 68% das coberturas eram de fibrocimento (Figura 6), o que é justificado
pelo estágio inacabado das obras, pela sua evolução construtiva rápida, bem como
pelo baixo custo desse material. Vários moradores relataram que o uso do fibrocimento
é provisório e manifestaram desejo de substituir a cobertura por telha cerâmica. Em
62% das moradias não havia nenhum acabamento interno (Figura 7). Já em relação
ao acabamento externo, encontrou-se o chapisco em 46% das obras,  e 45% ainda
não possuíam nenhum (Figura 8).
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Figura 3 – Sousas: autoconstrutor realizando sua moradia

Figura 4 – Característica dos materiais de construção das paredes

Figura 5 – Característica dos materiais de construção dos forros
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Figura 6 – Distribuição do uso de material das coberturas

Figura 7 – Estágio do acabamento interno

Figura 8 – Estágio do acabamento externo
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Verificou-se que 72% daqueles que utilizaram o projeto fornecido pela trans-
ferência de tecnologia não realizaram alterações (Figura 9a), demonstrando satisfa-
ção com o projeto. Já entre os que utilizaram o projeto da COHAB, 58% realizaram
alterações, visto que o projeto inicial não atendia a suas necessidades funcionais
(Figura 9b). A pretensão de realizar modificações confirma problemas de insatisfa-
ção com o tipo de projeto de moradia executada: 49% dos que adotaram o modelo
da COHAB pretendem fazer modificações, ao passo que, daqueles que utilizaram
projetos propostos através do Projeto TITAM, somente 22% pretende fazê-las. As
modificações dos projetos elaborados pela UNICAMP representam, na sua maioria,
o término da obra, com a execução das etapas do projeto original. Entretanto, no
caso dos embriões da COHAB, há planos não definidos de grandes aumentos de
área. O programa de necessidades presente nos projetos da UNICAMP, especial-
mente nas casas de cinco cômodos, demonstrou-se adequado às necessidades das
famílias, pois as principais interferências do autoconstrutor nesse tipo de projeto
referem-se à troca de posição de aberturas – portas e janelas – e ao dimensionamento
do banheiro, sem prejudicar os princípios fundamentais propostos no projeto origi-
nal. A percepção da adequação espacial dos cômodos acontece logo na definição das
vigas de fundação, juntamente com o levantamento das paredes dos ambientes.

Figura 9 – Alterações introduzidas nos projetos fornecidos à população do Jardim Conceição

(a)

(b)
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Resultados de medições técnicas das condições de conforto ambiental

Para as medições técnicas relativas ao conforto ambiental, a metodologia em-
pregada para a escolha das casas levou em conta os seguintes aspectos:

- representação de casas de cada tipo de projeto: COHAB e TITAM/UNICAMP;
- localização das casas numa mesma rua, buscando-se, assim, a mesma orientação
solar; e
- tipologia da rua em relação aos parâmetros de incidência de ruído e ventilação.

Assim, foram selecionadas nove casas localizadas nas seguintes vias (Figura
10): (a) Rua João Maria Batista, acesso principal ao bairro, onde se constatou que o
movimento de veículos e de pedestres é mais intenso; (b) Avenida 2, onde as casas se
localizam somente em um dos lados da via e o trânsito é bem menor; e (c) Via
Particular 2, cujo pressuposto foi a existência de maior problema de ventilação em
relação às outras duas vias escolhidas. Devido às diferenças nas dimensões das casas
entre o projeto da COHAB e o da UNICAMP, os cômodos onde as medições ocor-
reram foram quarto e cozinha no primeiro, e quarto, sala e cozinha no segundo.

 Parâmetros ambientais foram coletados nas casas do Jardim Conceição du-
rante os períodos de verão e de inverno. Os parâmetros térmicos coletados foram a
temperatura de globo, a temperatura de bulbo seco, a temperatura de bulbo úmido e
a velocidade do ar. Para as medidas nessa etapa utilizaram-se o termômetro de globo
digital, modelo TGD-200 da Instrutherm, e o anemômetro fio quente, modelo AM-
4204, da Lutron. Como os projetos da COHAB e da UNICAMP prevêem um núme-
ro diferente de cômodos, adotaram-se como centro dos cômodos, para efeito de
medição, o quarto e a cozinha de ambos os projetos e mais a sala no projeto da
UNICAMP.

Figura 10 – Mapa do Bairro Jardim Conceição
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Tabela 1 – Avaliação do conforto acústico (continua)
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Para as medições de conforto acústico, foram medidos os níveis de pressão
sonora (NPS) utilizando-se o medidor integrador de nível de pressão sonora, modelo
00026 da Robotron, na escala de compensação A e com resposta de leitura rápida.
Para a execução dessa etapa, seguiram-se as prescrições da norma NBR 10151 –
Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando ao conforto da comunidade. No caso
dos ambientes internos, a NBR 10151 recomenda fazer as medições a distâncias de,

Tabela 1 – Avaliação do conforto acústico
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no mínimo, 1 m das paredes; 1,20 m acima do piso e 1,5 m de janelas. Obedecendo-
se ainda a essa norma, as medidas foram coletadas de três posições a 0,50 m uma da
outra e com as janelas dos cômodos abertas.

Nas medições de conforto visual foi utilizado o luxímetro, modelo LX-102,
da Lutron, para medir o iluminamento (I), que corresponde à quantidade de lux nos
ambientes. As medições foram feitas no centro dos cômodos e em mais quatro pon-
tos distantes  aproximadamente 0,50 m do centro. O conforto luminoso foi avaliado
segundo a NB–57/1969, que contém recomendações sobre a quantidade de lux
adequada para diferentes ambientes e atividades (Tabela 2).

O conforto térmico foi avaliado segundo o método de Fanger (1970), que
determina o grau de conforto ou desconforto através de sua escala de sensação
térmica, que varia de –3 a +3 (muito frio a muito calor). Os parâmetros considerados
nesse método são a temperatura do ar, a umidade relativa, a velocidade do ar, a
temperatura radiante média, o tipo de vestimenta e o metabolismo do indivíduo.
Utilizou-se o software de autoria de J. M. Evans, do Centro de Investigação de Habi-
tação e de Energia, FADU, UBA, que se baseia no método de Fanger e segue a
norma internacional ISO 7730: 1984. Como resultados, o software apresenta a sen-
sação térmica e a porcentagem de pessoas insatisfeitas para dado ambiente térmico,
admitindo-se que as pessoas estejam paradas, sem desenvolver atividades, e com
roupas leves. O conforto acústico foi avaliado conforme recomendações de nível de
ruído que constam na Tabela 1 da norma brasileira NBR 10152. Os resultados obti-
dos na pesquisa de campo e os valores recomendados pela norma foram organizados
na Tabela 1 para facilitar a comparação. A análise dos resultados quanto ao conforto
ambiental é apresentada nas Tabelas 3 e 4, e o conforto térmico foi avaliado pela
porcentagem de indivíduos insatisfeitos com o ambiente e o conforto acústico e
luminoso de acordo com a exigência ou não aos valores recomendados pela norma.

 Em relação ao conforto térmico, o projeto da UNICAMP apresentou um de-
sempenho melhor em comparação ao da COHAB. E na avaliação do conforto acústi-
co, os projetos da UNICAMP e da COHAB apresentaram desempenhos semelhantes
na cozinha; porém, no quarto, o projeto da UNICAMP obteve um resultado melhor.

A avaliação do conforto luminoso revelou que os dois projetos apresentaram
resultados insatisfatórios de acordo com a recomendação da norma NB-57/1969.
Nesse caso, vale ressaltar que o acabamento interno (reboco seguido de pintura) das
casas ainda não está concluído. Portanto, faltava a pintura nas paredes internas, im-
portante elemento para refletir a luz natural das aberturas.
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Tabela 2 – Avaliação do conforto luminoso (continua)
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Tabela 2 – Avaliação do conforto luminoso
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Tabela 3 – Nível de satisfação em relação ao conforto ambiental (verão)



113

Transferência de inovação tecnológica na autoconstrução de moradias

Tabela 4 – Nível de satisfação em relação ao conforto ambiental (inverno)
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 Verificação e aperfeiçoamento da ferramenta AUTOMET

O objetivo principal da verificação e do aperfeiçoamento da ferramenta
AUTOMET foi proporcionar um uso seguro desta, já que prefeituras e companhias
habitacionais têm demonstrado interesse na utilização desse recurso, independente-
mente da equipe de criação da ferramenta.

À medida que a ferramenta foi sendo usada e testada para a criação da versão
“demo”, detectaram-se e ajustaram-se os erros mais evidentes. Outro ajuste foi a
adaptação da AUTOMET da versão Release 14 para a versão AUTOCAD 2000.

Com a implementação da função-teste no código da AUTOMET, foram fei-
tos muitos projetos variando-se a largura do lote; o tipo de terreno (aclive ou plano);
tipo de terreno (central, esquina esquerda ou esquina direita); opção de 2 ou 3 quar-
tos; rua ou avenida lateral e a opção de abrigo. Com isso, a AUTOMET rodava
automaticamente concluindo oito projetos para cada entrada de dados ou parâmetros
(com frente voltada para o norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, sudoeste e
sudeste). Ao todo foram gerados e impressos 1.792 projetos. Para a impressão dos
projetos criou-se uma folha-teste que organizava os oito projetos de cada entrada de
dados. Essas folhas-teste foram ordenadas e analisadas, e os erros encontrados fo-
ram classificados. Resolveu-se separadamente cada erro encontrado, tendo-se o cui-
dado para que a solução de um não afetasse a de outro. Ao final da verificação,
efetuaram-se testes que guiavam a solução dos problemas encontrados. Além desses
testes, foram feitos testes automáticos da ferramenta para uma avaliação global da
segurança do sistema.

Desenvolvimento de material informativo

Conforme estabelecido no objetivo inicial, três instrumentos de apoio com-
plementar foram desenvolvidos: o Manual do Autoconstrutor (Figura 11), uma pági-
na informativa na Web e um apoio mais específico na área das técnicas construtivas
que deve funcionar como uma clínica de atendimento ao autoconstrutor.

A partir dos dados levantados e das análises realizadas na primeira pesquisa
realizada, desenvolveram-se os conteúdos das mídias. Tal conteúdo foi produzido
em sua totalidade, enfocando aspectos de conforto térmico, acústico, funcional e
visual. Para cada uma das mídias realizou-se um estudo sobre a forma mais adequa-
da pela qual os textos e imagens deveriam ser representados, levando-se em conta as
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Figura 11 – Ilustração do Manual do AutoConstrutor

características próprias das mesmas, tais como facilidade de leitura, existência de
conteúdo não-textual, auxílios à leitura, etc. Dessa forma, criaram-se linguagem e
conteúdo uniforme a todo o projeto, sem se esquecer da existência de diferenças de
linguagem em cada uma das partes.
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Para o manual de orientação realizado em papel, as orientações com enfoque
no projeto de arquitetura foram o fio condutor do seu desenvolvimento. As informa-
ções para a construção da moradia estão no formato passo-a-passo, iniciando-se pelo
terreno, implantação da casa no lote, aspectos funcionais (fluxos, dimensões, abertu-
ras) de cada ambiente, aspectos de conforto térmico, lumínico e acústico, tratamento
de áreas livres, acessos e dicas gerais para a construção. A distribuição do manual
deverá ser feita juntamente com as plantas das casas, além de outras formas de
distribuição previstas na transferência pelo projeto TITAM. Dessa forma, o
autoconstrutor poderá ter em mãos orientações e solução das dúvidas mais freqüen-
tes que possa vir a ter no que diz respeito ao projeto da moradia que está recebendo
ou planejando construir.

O Web site foi desenvolvido para auxiliar o autoconstrutor e sua comunidade,
com informações tanto sobre a parte da construção, com dicas, métodos e técnicas,
como sobre a parte de projeto nos mesmos moldes do manual e um programa em
multimídia interativo, criado para auxiliar o futuro morador quanto a reformulações
de projeto e a reformas. Tal tipo de instrumento possui um caráter mais abrangente,
observadas as tendências mundiais do uso da informática em prol das comunidades
mais carentes e a abrangência cada vez maior da Internet. O web site divide-se em
duas seções principais: “Sua Casa” e “Ferramentas Interativas”. Na primeira, o usu-
ário encontrará basicamente o mesmo conteúdo do manual de orientação, mas pode-
rá contar com animações e testes para a fixação dos conceitos repassados. Na segun-
da seção, foram colocadas ferramentas interativas para auxiliar o usuário, de uma
maneira mais prática, a tomar decisões na construção de sua moradia. O CD-ROM
também foi desenvolvido para auxiliar o autoconstrutor e visa a ser um importante
instrumento de auxílio, especialmente em treinamentos orientados, uma das formas
de atendimento pretendidos na clínica da autoconstrução1 . A utilização dessas duas
últimas mídias implica um trabalho junto à comunidade em relação a um treinamen-
to na utilização do computador e da Internet, havendo grande preocupação quanto
ao público que utilizará essa ferramenta. Os ícones e símbolos utilizados foram os
mais simples e diretos possíveis, reportando sempre a relações com o mundo real. O
site é de fácil uso, mas requer um pré-conhecimento do mundo virtual por parte dos
usuários.

1 O desenvolvimento desse material contou com a participação do aluno Daniel Rocha da Silva, bolsista de
Iniciação Científica do CNPq.
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A linguagem e o formato desses instrumentos têm como premissa que os
futuros habitantes de uma casa possam perfeitamente participar de seu projeto, em
qualquer circunstância em que ele seja desenvolvido. Para isso é necessário que eles
sejam informados das conseqüências de sua decisão, relativas ao conforto, ao
dimensionamento dos ambientes, ao custo e tempo de realização.

Considerações finais

Os dados de avaliação final evidenciam que os modelos de projetos propostos
pelo TITAM, tais como os mostrados na Figura 12, correspondem às expectativas
reais dos usuários. O nível de satisfação do autoconstrutor está relacionado princi-
palmente à área útil da moradia e seu conforto funcional, entre outros aspectos. Isso
se deve à metodologia de projeto adotada, o AUTOMET, baseada em projetos ela-
borados sob aspectos técnicos funcionais apropriados e dados de pesquisa de campo
das áreas já existentes. Esses resultados indicam que o objetivo principal do projeto
de ação social, o de fornecer condições melhores de vida para a população carente e
evitar desperdícios construtivos, foi atingido através da disponibilidade de projetos
arquitetônicos de casas adequadamente elaboradas do ponto de vista técnico e com
base em conhecimento social, cultural e econômico da região.

A análise dos resultados de transferência de tecnologia demonstrou a eficácia
da utilização de uma metodologia automatizada de projeto arquitetônico para aten-
der em um curto espaço de tempo um volume grande de projetos. A experiência de
apoio ao autoconstrutor no próprio bairro de moradia, através de um centro de
atendimento móvel, foi importante, pois permitiu uma maior interação entre ele,
pesquisadores e bolsistas da comunidade científica, tornando possível uma
retroalimentação da própria metodologia. Ficou evidente a importância do material
de apoio ao projeto, como o Manual de Orientação ao AutoConstrutor, com infor-
mações adicionais sobre o projeto, principalmente em relação à funcionalidade e ao
conforto ambiental.

Quanto ao projeto, percebeu-se que o sonho da casa própria cria expectativas
na população, muitas vezes impossíveis de serem realizadas. A impossibilidade de
realização está vinculada principalmente com as características geométricas dos lotes
residenciais e as restrições impostas pelo código de obras em vigor nos loteamentos.
De outro lado, a experiência da transferência de tecnologia demonstrou a possibili-
dade de transmitir informações técnicas a essa população, com explicações que ori-
entaram tecnicamente melhor a realização do projeto da casa dentro da legalidade e
de uma qualidade de vida desejável. É importante notar que, a partir do contato
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direto dos pesquisadores e bolsistas com a população, foi possível, em alguns casos,
atender a desejos individuais dentro de um ambiente automatizado. O envolvimento
dos bolsistas2  proporcionou um maior contato dos alunos universitários com a rea-
lidade habitacional, permitindo também a aplicação prática e real dos conhecimentos
adquiridos em tecnologia construtiva. Tal oportunidade também contribui para a
conscientização da responsabilidade social desses futuros profissionais.

2 Participaram do projeto TITAM acadêmicos dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP.
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Figura 12 – Projeto TITAM: moradias autoconstruídas

O desenvolvimento da metodologia automatizada de projeto arquitetônico
AUTOMET e a ação de cooperação, através da transferência de inovação tecnológica,
são iniciativas singelas na busca de melhoria da qualidade das moradias autoconstruídas
nas regiões carentes. A precariedade das condições das habitações requer uma estra-
tégia mais abrangente, que proporcione ao autoconstrutor orientação e acompanha-
mento técnico da construção e uma política de atuação eficiente, atuação esta que
transcende a própria casa e atinge também as condições do bairro. Para efetivar a
melhoria das condições habitacionais da população carente, faz-se necessária, princi-
palmente, a adoção de projetos urbanísticos apropriadamente desenvolvidos que pro-
piciem aos seus moradores condições ambientais, sanitárias, de lazer e cultura e de
acessibilidade.

Anexo A

Tabela de projetos fornecidos aos moradores com modificações introduzidas no Jardim Conceição,
Sousas – Campinas (SP)
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