ERL - Casa Erlane
Registro de Obra
Data: 11/11/20 a 31/03/2021

Descrição

Reforma solidária realizada na casa de Erlane Cristina, morada do Morro do Pullman. A ação partiu de um vídeo
gravado por Erlane, e divulgado por moradores da região, para expor a situação precária do local onde mora com suas
duas filhas e seu cachorro Tobby.
Construída em um terreno onde originalmente era um aterro sanitário, com situação geomorfológica desconhecida e
em área de risco potencial, a casa não possuía fundação estrutural ou qualquer tipo de amarração, como vigas, pilares
ou colunas, e apresentava fissuras em diversos sentidos.
O trabalho foi iniciado pela sensibilização dos arquitetos, que atualmente já desenvolvem trabalhos de assessoria
técnica, devido à falta de condições da moradia no local e propuseram a divulgação de uma “vakinha” coletiva e
online para arrecadação de fundos para a obra.
A construção para melhoria estrutural da casa foi realizada em um processo de desenvolvimento participativo,
horizontal e empírico, respeitando o conhecimento de cada colaborador.
Foi mobilizada uma equipe multidisciplinar que contou com dois arquitetos, um engenheiro civil, dois pedreiros e um
ajudante. A obra foi iniciada em novembro de 2020 e foi focada na execução do reforço estrutural e obras civis
derivadas desse serviço.
A reforma foi executada, numa primeira fase, por um pedreiro local e finalizada por um segundo profissional, em regime
de contrato de prestação de serviços. Por se tratar de um processo de conhecimento local e não impositivo, o
cronograma da obra foi mais extenso do que o esperado para uma obra com mesma metragem.

Ficha técnica
●

Comunidade:

Morro do Pullman - Vila Andrade - Zona Sul - São Paulo

●

Dimensão da Residência: 35m2

●

Projeto financiado via vakinha coletiva / crownfunding / solidariedade
Valor solicitado: R$ 30.000,00
Valor arrecadado líquido: R$ 17.414,95

●

Moradora:

●

Arquitetos:

●

Engenheiro assessor técnico da obra:

●
●
●

Pedreiro fase 01:
Pedreiro fase 02:
Ajudante:

Pedreiro local contratado - Sr. José
Pedreiro contratado: Leonardo dos Jesus Dantas
Leonardo José dos Santos

●

Data da vakinha:

Julho a outubro 2020

●

Data da Obra:

Novembro 2020 a março 2021

Erlane Cristina (moram na residência há cerca de 5 anos)
Filhas: Isabela de 19 anos e a Marjorye de 10 anos
Fernando Botton
Bianca Duarte

CAU A37428-8
CAU A37423-7
Thiago da Silva Cesar

Registro fotográfico da situação original

●
●
●
●
●
●

Grave situação construtiva e estrutural da residência;
Terreno originalmente era um “Lixão”;
Paredes apresentando fissuras em diversos sentidos;
Paredes sem qualquer amarração estrutural. Não foi verificada a
presença de vigas, pilares ou colunas;
Casa sem fundação. Não foi identificada a presença de vigas
baldrame ou qualquer outro tipo de fundação estrutural;
Telas apoiadas nas paredes sem nenhuma amarração.

●

Levantamento das informações e início do
processo de coleta de fundos para uma
reforma estrutural;

1

●
●

●

Visita n. 1 - 11/11/20

Fase - Demolições para execução de reforços estruturais

Reunião com pedreiro da comunidade: diretrizes para execução do reforço estrutural;
Estabelecido que serão construídas as novas sapatas e alvenarias externas às paredes existentes para
que a casa continue habitável até o término da obra. Além disso, a reforma da cobertura por completo
com novas telhas e novo madeiramento;
Ampliação do banheiro e da área de serviço para melhoria das questões de saneamento.

2

●
●
●
●

Visita n. 2 - 26/11/20

Fase - Execução de reforços estruturais

Vistoria sapatas e baldrames executados;
Início de construção de alvenarias no fundo e na lateral;
As alvenarias do fundo e da lateral, onde constataram-se rachaduras, serão novas e estarão afastadas
das alvenarias existentes, que após a instalação do telhado, serão demolidas;
Definição de posição de nova janela no dormitório (dormitório antigo não tinha janela).

3

●
●
●

Visita n. 3 - 29/11/20

Fase - Execução de reforços estruturais

Visita com engenheiro para verificação da estrutura nova;
Definição com o engenheiro Thiago de viga baldrame e sapatas no meio da casa para uma melhor
estruturação. Estabeleceu-se uma sapata a cada 3/4m aproximadamente;
Com o engenheiro definiu-se que o terreno não comportava laje, então confirmou-se a solução por
telhado em telha convencional ondulada e estrutura em madeira.

4

●
●

Visita n. 4 - 03/12/20

Fase - Execução de reforços estruturais

Montagem e amarração dos ferros das vigas;
Evolução na construção das alvenarias de fechamento.

5

●
●

Visita n. 5 - 08/12/20

Fase - Execução de reforços estruturais e construção de alvenarias

Finalização da concretagem de todas as sapatas;
Evolução na construção das alvenarias de fechamento.
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●
●

Visita n. 6 - 17/12/20

Fase - Fase - Execução de reforços estruturais e construção de alvenarias

Obra não apresentou evolução;
Ficou definido que o banheiro e a área de serviço receberão janelas maiores de 80x80cm para maior
ventilação.

Visita n. 7 - 28/12/20

7

Fase - Construção de alvenarias e do telhado novo
●

Início da montagem do novo telhado, sobreposto ao telhado existente.

8

●

Visita n. 8 - 31/12/20

Fase - Execução de reforços estruturais e construção de alvenarias

Execução de fôrma de viga em concreto que ficará no meio da casa, no alinhamento da antiga
rachadura, como estratégia de reforçar a estrutura;

●

Execução de fôrma de viga em concreto que ficará no meio da casa, no alinhamento da antiga
rachadura. Como estratégia de reforçar a estrutura;

●

Tobby - Ele é o nosso mascotinho
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●
●

Visita n. 9 - 06/01/21

Fase - Construção de alvenarias

Demolição das paredes internas originais e com rachadura e substituição por alvenaria nova
Abertura nova de janela no quarto - melhorando a ventilação, iluminação e questões de saneamento da casa

●

Nova cobertura em telha ondulada de fibrocimento P3 4mm sobre novo madeiramento. A opção por
não usar laje em concreto e fazer uma solução com telhas é por não conhecer a situação geológica do
terreno, não sobrecarregar as paredes e evitar riscos aos moradores.
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●
●

Visita n. 10 - 16/01/21

Fase - Construção de alvenarias

Execução de fôrma de viga em concreto que ficará no meio da casa, no alinhamento da antiga
rachadura. Como estratégia para reforçar a estrutura.
Amarração das vigas em dos pilares. Foram utilizadas peças prontas da marca GERDAU - Produto
Estrutura pronta, com pré dimensionamento, agregando segurança à construção
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●

Visita n. 11 - 29/01/21

Fase - Construção de alvenarias

Paredes intermediárias que apoiam a viga e diminuem o entre-vão entre os pilares. Terão funcão de
apoio de prateleiras para a cozinha
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●
●
●

Visita n. 12 - 02/03/21

Fase - Execução de infra-estrutura hidráulica

Instalação de janelas no quarto e banheiro;
Execução de alvenarias para armario cozinha;
Início de Infra estrutura hidráulica (provisória).
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●
●
●
●

Visita n. 13 - 09/03/21

Fase - Reboco das paredes

Reboco das paredes banheiro e dormitório;
Remanejamento da porta do banheiro para melhor layout do dormitório
Finalização de infra estrutura hidráulica
Instalação definitiva das janelas novas (dormitório e banheiro)

Acontecimentos Importantes
●

Paralisação do trabalhos por termos utilizado toda a verba arrecadada e por conta da Pandemia do COVID 19

Próximos Passos
●

Instalação de armário;

●

Pintura geral de paredes internas e externas;

●

Instalação de equipamentos sanitários novos (doados);

●

Instalação de porta banheiro (doada).

Outras Doações

No decorrer do processo, contamos com doação de peças sanitárias (bacia, registros, torneira, lavatório em granito
com Cuba), e porta nunca usadas, provenientes de uma reforma de apartamento.
Contamos ainda com armário guarda-roupas com portas de espelho, fruto de outra doação.
Nem todas essas doações foram montadas ainda, mas estão na programação da Erlane para os próximos passos.

Considerações finais

De julho a outubro de 2020, por meio desse financiamento coletivo, foram arrecadados R$ 17.414,95, valor que
representa pouco mais que a metade do montante estimado para a reforma completa da casa da Erlane (foi pedido
no site um valor de R$ 30.000). Além deste valor em dinheiro, foram doados peças sanitárias, uma porta de madeira e um
guarda-roupas, provenientes da reforma de apartamento, materiais que teriam como destino final o lixo.
Durante quatro meses foram construídas novas sapatas e alvenarias externas às paredes existentes para que a casa
continuasse habitável. Foram inseridas janelas e um novo telhado.
Optamos pelo uso de mão de obra local, que, além de ter um custo menor, possibilitou que o valor investido
permanecesse na comunidade.
Essa iniciativa, porém, gerou atrasos na obra civil devido à baixa qualidade na execução realizada pelo primeiro
profissional contratado e à indisponibilidade de tempo do segundo.
Outras condições desfavoráveis, geradas pela pandemia do COVID-19, e à falta do valor completo para finalização da
reforma levaram à paralisação da obra em abril de 2021. A pandemia de COVID-19 escancarou a desigualdade social
e habitacional no nosso país e nos meios urbanos.
O saldo final da “vakinha” no valor de R$ 160 foi destinado para compra de material de acabamento, que foi entregue
para Erlane e será executado futuramente, de acordo com as possibilidades dela.
Toda essa dinâmica diferente da nossa experiência profissional de rotina impactou no prazo e na qualidade do
resultado.

Considerações finais

Contudo, acreditamos no sucesso do trabalho, já que houve um considerável avanço com a conquista de segurança e
maior conforto para a família da Erlane. Agora, a casa possui uma estrutura super dimensionada e segura com pilares,
vigas e sapatas em concreto, além de cobertura nova em telha de fibro-cimento hidrofugadas e certificada para que
não propaguem o asbestos.
Entendemos que processos de baixo para cima como este não resolverão o déficit habitacional e nem o problema de
moradia da população de baixa renda, mas sim pode ser tratado como um trabalho de acupuntura arquitetônica e de
melhoria de vida para uma família, pois ter uma casa é um direito humano e de todos.

Fernando Botton
Bianca Duarte

CAU A37428-8
CAU A37423-7

