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1 – RESUMO 
 
O Projeto de Extensão à Comunidade é um trabalho acadêmico voltado a 

população de baixa renda que necessitava de algum tipo de intervenção 

arquitetônica em sua residência. Através de uma ação integrada entre a 

comunidade, os discentes e os docentes foi desenvolvido projeto de reforma de 

arquitetura e decoração para residência da Família Del Vecchi a fim de propor 

soluções simples, porém eficientes para a edificação. Esta escolha foi feita baseada 

na necessidade observada no local e nas condições desfavoráveis de habitação que 

a família se encontrava. Após visitas técnicas, entrevista realizada com os 

moradores e diagnóstico das condições atuais da edificação foi elaborado um 

programa de necessidades, plantas baixas e cortes de arquitetura bidimensionais e  

projeto tridimensional. Este projeto foi um desafio para os autores, uma vez que os 

mesmo não possuíam experiência em lidar com um “problema real”, assim como 

tiveram que usar seu conhecimento para elaborar uma proposta coerente com as 

necessidades existentes e condições financeiras da Família Del Vecchi. 
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2 – INTRODUÇÃO 
 
O Projeto de Extensão à Comunidade é um trabalho acadêmico voltado a 

população de baixa renda que necessitava de algum tipo de intervenção 

arquitetônica em sua residência, mas não possuía condições financeiras de arcar 

com os custos do mesmo. 

Através deste trabalho, os alunos envolvido puderam obter conhecimento 

prático dos conceitos técnicos e teóricos obtidos em aula durante o curso de 
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Arquitetura e Urbanismo da UniABC, enriquecendo a sua formação acadêmica e 

profissional.  

Além disso, este projeto viabilizou a criação de um vínculo entre o profissional 

e a população, garantindo assim uma maior eficiência na concretização das 

propostas. Por meio desta parceria, os alunos conseguiram promover soluções 

inovadoras para as edificações e consequentemente aumentar a qualidade da 

habitação e vida das famílias envolvidas. 

 
3 – OBJETIVO 
 
O Projeto procurou contribuir para a solução dos problemas sociais expressos 

nos diálogos com a comunidade e com os diversos setores envolvidos. Através de 

uma ação integrada entre a comunidade, os discentes e os docentes favorecendo o 

intercâmbio, a reelaboração e a produção de conhecimento sobre a realidade, suas 

alternativas de transformação, bem como o aprendizado da cidadania. E desta 

forma, ressaltar a dimensão social das práticas acadêmicas, visando o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos e professores da graduação, 

assim como, a melhoria da qualidade de vida das comunidades localizadas no 

entorno da Universidade. 

 
4 – METODOLOGIA 
 

Este Projeto de Extensão à Comunidade escolheu a família “Del Vecchi” para 

criar projeto de reforma de arquitetura  e decoração para residência unifamiliar a fim 

de propor soluções simples, porém eficientes para a edificação. Esta escolha foi feita 

baseada na necessidade observada no local e nas condições desfavoráveis de 

habitação que a família se encontrava. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 3

 

4.1 - Ficha Técnica da Edificação 
 

OBJETO: Residência Del Vecchi 

LOCALIZAÇÃO: Rua Rei Alberto da Bélgica, 530 - Chácara Belenzinho, São Paulo- 

SP. 

USO: Residencial  CATEGORIA DE USO: R1  ZONA-  3 

ÁREA DO TERRENO: 101,005m² ÁREA CONSTRUIDA: 60,00 m² 

IDADE DA EDIFICAÇÃO: aproximadamente 60 anos 

PROPRIETÁRIO: Maria Aparecida Grande Del Vecchi 

PERFIL FAMILIAR: 04 moradores adultos e 01 bebê. Há outras duas crianças que 

permanecem semanalmente no período da tarde na residência. O patriarca é 

aposentado por invalidez, dois adultos trabalham diariamente e uma adulta apenas 

três dias por semana.  

 
4.2 - Diagnóstico 
 

Foram realizadas duas visitas técnicas para levantamento dos dados locais e 

programa de necessidades, em 24/03/2013 e 04/04/2013, respectivamente. 

A partir dos levantamentos, verificou-se que se tratava de uma edificação 

antiga, que não recebeu a devida manutenção preventiva nos últimos dez anos. Há 

dois anos, o proprietário iniciou uma reforma para substituição do telhado cerâmico 

por telhado de fibrocimento, devido falência da estrutura, porém este não foi 

executado a contento, apresentando atualmente algumas infiltrações. Além disso, 

foram feitas algumas pequenas reformas como mudança de porta do dormitório 

principal, revisão parcial da rede elétrica e substituição de calhas de águas pluviais. 
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Esta reforma não foi eficiente devido seu mau planejamento e poucos recursos 

financeiros da família. Há um ano foi criado o segundo dormitório nos fundos do 

terreno para atender a necessidade de ampliação do numero de moradores de três 

para cinco.  

Durante a entrevista realizada com os moradores, o patriarca demonstrou 

interesse em realizar uma nova reforma até o ano de 2014, mas gostaria que esta 

fosse definitiva e eficiente. 

Atualmente a residência enfrenta os seguintes transtornos: 

 

• Infiltrações nas paredes oriundas das más instalações das calhas de águas 

pluviais do telhado; 

• Desconforto térmico devido o tipo de telha utilizado, ausência de forro e 

principalmente falta de ventilação natural; 

• Falta de luminosidade natural no interior da residência, obrigando a 

utilização de iluminação artificial durante todos os períodos; 

• Condições elétricas precárias que acarretam consumo excessivo de 

energia elétrica e queima frequente de lâmpadas; 

• Dificuldades de higienização do dormitório devido à ausência de piso 

lavável (atualmente está apenas no contra piso); 

• Ausência de corredor de circulação de ar, impedindo a criação de um fluxo 

de ar natural; 

• Dificuldade de ampliação do imóvel devido forma do terreno; 

• Acúmulo de entulhos oriundos da última reforma; 
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• Falta de planejamento e projeto de reforma de arquitetura para a 

viabilização de uma próxima reforma definitiva que possa atender as 

necessidades da família. 

 
5 – RESULTADOS 
 
Após visitas técnicas, entrevista realizada com os moradores e diagnóstico 

das condições atuais da edificação foi elaborado um programa de necessidades 

para a Residência da Família Del Vecchi visando atender suas necessidades em um 

projeto simples, de baixo custo, porém eficiente e esteticamente agradável.  

O programa de necessidades foi pontuado por ambiente e prevê os seguintes 

itens: 

 

Dormitório principal 

• Colocar a porta de entrada voltada para a sala de estar, pois atualmente o 

casal não tem privacidade.  

• Aplicar piso cerâmico  

• Trocar a janela de madeira atual por uma janela de ferro tipo “veneziana” 

• Substituição da rede elétrica e instalação de novos pontos de tomada. 

• Mudança de layout 

 

Sala de estar: 

• Inversão da porta de passagem (estar/cozinha) para ampliar corredor de 

circulação e melhor aproveitar o espaço interno do ambiente 

• Troca do piso cerâmico 

• Substituição da rede elétrica e instalação de novos pontos de tomada. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 6

• Integrar ambiente do estar com a cozinha, ampliando assim o espaço de 

convivência 

• Mudança de layout 

 

Cozinha 

• Demolição de parede da janela para ampliação do ambiente 

• Substituição da rede elétrica e instalação de novos pontos de tomada. 

• Substituição da rede hidráulica e instalação de novos pontos. 

• Demolição de parede divisória da sala de estar para criação Integrar 

ambiente do estar com a cozinha, ampliando assim o espaço de 

convivência 

• Troca do piso cerâmico 

• Mudança de layout 

• Alteração de locação de porta de acesso ä área de serviços 

• Instalação de uma janela basculante 

 

Banheiro 

• Substituição da rede elétrica e instalação de novos pontos de tomada. 

• Substituição da rede hidráulica e instalação de novos pontos. 

• Ampliação do ambiente para criação de um lavatório separado e aberto. 

• Elevação do vaso sanitário de acordo com a NBR 9050/94 

• Troca do piso cerâmico 

• Aplicação de revestimento nas paredes 

• Mudança de layout 

• Alteração de locação de porta 
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• Instalação de uma janela basculante 

 

Lavanderia 

• Substituição da rede elétrica e instalação de novos pontos de tomada. 

• Substituição da rede hidráulica e instalação de novos pontos. 

• Troca do piso cerâmico 

• Aplicação de revestimento de parede na área molhada 

• Mudança de layout 

• Instalação de varais de roupas de teto 

 

 

Edificação de um modo geral 

• Elevação do pé direito entre a sala de estar e a cozinha para instalação de 

janelas laterais, a fim de promover iluminação e ventilação natural no 

interior da edificação  

• Reparo do telhado  

• Melhora da iluminação natural no interior da edificação 

• Melhora da ventilação natural no interior da edificação 

• Aplicação de forro de PVC no teto 

• Mudança de layout 

• Pintura interna e externa 

• Substituição do portão de acesso  

• Substituição da porta principal 
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Foram elaboradas plantas baixas e cortes de arquitetura bidimensionais de 

acordo com o programa de necessidades. Também foi desenvolvido projeto 

tridimensional da proposta criada, assim como projeto de mobiliário da cozinha, que 

era o grande sonho da matriarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
6 – Considerações Finais 
 

Este projeto foi um desafio para os autores, uma vez que os mesmo não 

possuíam experiência em lidar com um “problema real”, assim como tiveram que 
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usar seu conhecimento para elaborar uma proposta coerente com as necessidades 

existentes e condições financeiras da Família Del Vecchi. 

Atualmente, os proprietários estão se preparando financeiramente para dar 

inicio à reforma em 2014. Eles já retiraram o entulho existente no terreno, fizeram 

alguns reparos elétricos e já estão escolhendo alguns materiais de acabamento. 

Alguns autores, devido ao vínculo criado durante a execução do projeto, se 

ofereceram para acompanhar e administrar a obra durante sua futura execução. 
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