 
                    

Este trabalho trata-se de um conjunto de projetos de habitações
multifamiliares em Santa Luzia, próximo ao antigo lixão e ao Parque Nacional
de Brasília. No bairro moram informalmente cerca de 7 mil famílias, sem
saneamento básico, com construções precárias e convivendo com a
contaminação do solo.
Como solução, a CODHAB/DF veio desenvolvendo um conjunto de
prédios multifamiliares que pouco aproveita a questão cultural, emocional, a
economia local e o sentido de comunidade.
Como contraproposta, buscou-se entender as necessidades das famílias
locais, contato que foi limitado pela pandemia de Covid-19. Por isso, foi
realizado um questionário ilustrado online com o apoio do grupo Mulheres
Poderosas de Santa Luzia.
Buscou-se trazer diversidade de tipologias e densidades, trabalhando na
atualização das ruas mais necessitadas de melhoria de salubridade.

Faixa de 300 metros definida no PDOT de 2009 como ARIE

Os espaços públicos e equipamentos comunitários foram pensados focando
na diversidade, infraestrutura ecológica e respeitando as relações
preexistentes, visando a permanência da população.



  

          

          

QUADRA COMUM

QUADRA COMUM

VILA

COMPOSIÇÃO PÁTIO INTERNO

Para avaliar a sustentabilidade urbana local e do projeto do governo, foi
utilizada a metodologia das “Dimensões da Sustentabilidade”, composta pela
dimensão ambiental, social, econômica e cultural/emocional. Buscou-se
também adotar os conceitos da permacultura, criando ambientes humanos
mais sustentáveis.
As áreas de intervenção seguiram o Plano de Bairro de Santa Luzia
que, junto da população, identificou locais passíveis de remoção para a
implantação do Parque Linear ou readequamento viário. As edificações
multifamiliares ocorreriam pontualmente, com a maioria das famílias sendo
mantidas em suas residências e as demais podendo morar na mesma rua ou
nas proximidades.

Indicações do Plano de Bairro para abertura e alargamento de vias


         

Pergolados de madeira,
metal e bambu
BANCO COM BLOCO DE CONCRETO E MADEIRA

Painéis de palet e garrafas pet

Banco de palet

PARQUINHO COM MADEIRA, METAL E CORDA
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As atualizações do sistema viário (MAPA 1) foram feitas seguindo o
Plano de Bairro, possibilitando a colocação de ciclovias nas vias coletoras e
na arterial que faz divisa com o Parque Linear. Também foram pensados
espaços reservados para arborização, jardins de chuva, jardins
evapotranspirativos e mobiliário urbano.
Com a utilização de jardins de chuva ao longo das vias, procura-se
melhorar os problemas locais com alagamentos que foram apontados no
questionário.

A maioria dos moradores relatou que prefere morar em habitações
térreas ou sobrado unifamiliar. Por isso, as intervenções buscam ser pontuais.
Várias famílias também relataram que precisam ou gostariam de possuir
na própria residência uma área destinada ao comércio/serviço. Por isso,
foram priorizadas as esquinas, tendo em vista o potencial desses lugares para
o desenvolvimento comercial, assim como foi pensada uma área livre nos
sobrados que pode ser utilizada como uma loja.

MAPA 1: READEQUAMENTO VIÁRIO E INDICAÇÕES DE REMOÇÃO


Para dispor as edificações, os lotes (MAPA 2) foram separados por
características, como as dimensões, se possuem ou não esquina, a relação
do lote com a rua e os acessos. Com isso eles foram divididos em quatro
grandes grupos tipológicos:
Sobrados (Lotes menores);
Vila (Lotes irregulares);
Edifícios de 3 ou 4 pavimentos (Lotes maiores);
Edifícios com pátio interno (Lotes grandes e regulares).


   
 

 

 



  



Foram definidos 5 tipos de sobrados que atenderiam as diferentes
necessidades de lotes menores, também podendo compor pequenas vilas.
Para as edificações de até 4 pavimentos e composições com pátio
interno forma definidas 6 unidades modulares que podem se combinar
estruturalmente para atender diferentes necessidades de lotes e composições.

MAPA 2: DEFINIÇÃO DE LOTES PARA EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES

   
 
 


 

 
















































































































































































































Unidade III + V

Sobrados

Edifícios de 3 ou 4 pav.

Vila

Edifícios com pátio interno

MAPA 3: DISPOSIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS
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Ao longo das regiões detalhadas, foram
pensados mobiliários que pudessem ser fabricados
por meio da reciclagem, trazendo possibilidades
de criação de ambientes mais aconchegantes,
como pergolados, painéis, bancos e parquinhos
infantis.

Foram definidos jardins de chuva ao longo
de todas as vias atualizadas. Isso se deve ao fato
de Santa Luzia sofrer com alagamentos em época
de chuva.



  
Todos os lotes de sobrados possuem uma
área de quintal, pois os animais de estimação da
maioria das pessoas entrevistadas ficam nos
quintais.
Uma forma de tratamento de esgoto
ecológica que pode ser utilizada é a fossa
bananeira, tendo em vista que uma grande parte
da população utiliza fossas improvisadas.

A maioria das pessoas relataram que
gostariam que tivessem hortas comunitárias em
Santa Luzia e que trabalhariam nelas caso
tivesse. Por conta disso foram definidos quintais
com hortas, sejam privadas ou com quintais
abertos.
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Áreas livres nos sobrados que podem ser
adaptadas como comércio/serviço, quarto ou
área de lazer pelas famílias de acordo com a
necessidade.





Opção de vasos reciclados para
jardim suspenso

Brises móveis
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