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1. RESUMO 

  O Projeto refere-se ao desenvolvimento histórico-urbano da região do Conjunto 

Habitacional Jardim Edith, enfocando o estudo de conforto ambiental e eficiência 

energética do mesmo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Presentes no contexto urbano de todos os lugares do mundo, as favelas trazem 

consigo muitos problemas e irregularidades para o processo de formação e 

desenvolvimento urbano. Solucionar apenas a questão de abrigo traz pra si todos os 

outros riscos recorrentes da não formação de direitos de infraestrutura presentes no 

processo de habitação da própria população, buscando- se novas alternativas tipológicas 

de construção econômica e de qualidade para a habitação.  

 A construção econômica se verifica não somente pela redução de gastos de 

execução em mão de obra e utilização de materiais construtivos de baixo custo, mas de 

levar, desde o princípio projetual arquitetônico, diretrizes de conforto ambiental e 

eficiência energética, que possibilitam uma construção econômica a partir da 

requalificação do espaço. Possibilitar acesso às unidades habitacionais para população 

urbana constitui um conjunto de elementos muito além de somente de abrigar; requer 

infraestrutura (rede esgoto e água, iluminação pública etc.) e serviços urbanos (educação, 

saúde, coleta seletiva, transporte etc.). 

Nesse sentido, foi elaborado e executado, em especial, um dentre vários projetos 

urbanos de habitação social o Conjunto Habitacional Jardim Edith, no bairro do Brooklin, 

na zona Sul da capital paulista, promovido pela Secretaria Municipal de Habitação 

(Sehab) e projetado pelos escritórios MMBB e H+F, resultado de uma proposta da 

secretaria em um plano de reurbanização de favelas em todo município. 

O Jardim Edith, inaugurado em maio de 2013, é composto por unidades 

habitacionais, uma creche, uma unidade de saúde e um restaurante-escola. Resultado de 

uma transformação de urbanização, o terreno que antes possuía uma favela com mais de 

40 anos, foi alvo de disputas entre o poder público e o privado por sua posição 

estratégica, a área faz parte do novo centro financeiro e de serviços da capital. 

Partindo de um projeto de integração social entre as habitações construídas e a 

rica vizinhança, a elaboração do programa enfrentou alguns desafios, pois uma série de 

equipamentos públicos estava em situações precárias. Como se não bastasse à luta de 

desapropriação com os moradores e os problemas de infraestrutura no lugar, o conjunto 



habitacional não poderia ter somente a parte de moradia, mas também uma integração de 

um programa de necessidades sociais que viesse fazer parte da composição do conjunto.  

Portanto, com um modelo de habitação com arquitetura integradora, inclusiva e 

econômica, o Conjunto Habitacional do Jardim Edith conta com todo um processo 

histórico-urbano, com luta e desempenho político-social na transformação de uma 

pequena porção territorial da maior cidade da América Latina. 

 

3. OBJETIVOS 

Como principal objetivo, esse projeto visa a um levantamento, principalmente, de 

pós-uso, entendimento e compreensão do processo de formação do projeto habitacional 

social, como proposta de requalificação urbana para a cidade como todo.  

Por fim, a proposta de estudo de pós-uso no Conjunto Habitacional Jardim Edith 

compreende essa dinâmica de ocupação dos espaços e a adequação dos usuários frente 

às condições de conforto ambiental e eficiência energética inserida desde o principio do 

programa de necessidades do projeto até sua propagação efetiva em dias atuais. 

Analisar-se-á também o que os usuários estão fazendo para se adequarem às condições 

bioclimáticas locais, visto que possuem uma qualidade considerável, tendo em vista as 

suas situações anteriores e toda preocupação do projeto arquitetônico compreendidas 

pelos escritórios MMBB e H+F e secretarias do Estado. A avaliação será realizada por 

meio da avaliação pós-ocupação, com investigações qualitativas, partindo de todo 

processo da pesquisa de análise científica proposta neste projeto. 

 

4. METODOLOGIA  

O desenvolvimento metodológico empregado no estudo científico deste projeto, e 

melhor organizado sintaticamente em etapas, inicia-se a partir de levantamentos 

bibliográficos. 

O maior período de estudo estará relacionado com o levantamento do contexto 

histórico, urbano e social do local, a partir de análises textuais, temática e interpretativa, 

de problematização e de síntese, de forma exploratória e descritiva sistematicamente; 

entendido a partir dos mapeamentos progressivos adquiridos, projetos urbanos e 

arquitetônicos, as próprias leituras bibliográficas que auxiliarão nos fundamentos 

científicos, nas diretrizes da prefeitura de todo decorrer da intervenção local. E também, 

apresentações das propostas por parte dos envolvidos no que diz respeito à sua visão 

particularizada sobre o projeto (utilizando de instrumentos que avalie diagnosticamente a 



realidade dos moradores), tanto no andamento da intervenção urbana quanto nas suas 

próprias adaptações – em abordagens qualitativas do ambiente – com o meio até os dias 

atuais. E por fim, o relatório final avaliando o pós-uso da intervenção urbana realizada, 

sobre os efeitos do conforto ambiental e da eficiência energética, como forma de 

experiência e/ou adequação para as futuras habitações na capital Paulista. 

 

5. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS PRELIMINARES 

O desenvolvimento do projeto contou com a aprendizagem e familiarização do 

contexto e formação do conjunto habitacional.  

Com este desenvolvimento amplo em pesquisas, com estudo de caso e parâmetros 

de fontes científicas de forma exploratória e descritiva, foi feito um levantamento do 

contexto histórico, urbano e social do local a principio; o entendimento deu-se a partir de 

mapeamento, projetos urbanos e arquitetônicos, leituras bibliográficas, diretrizes de 

prefeitura, dentre todo material necessário para continuação consistente nos próximos 

meses de pesquisa, que serão os resultados esperados da análise de conforto e 

eficiência energética do Conjunto Habitacional Jardim Edith. 
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