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Resumo
Este Trabalho trata de uma pesquisa-ação, aprovada no Congresso Internacional de Sustentabilidade Urbana - CIRES/
URBENERE (2018), em uma quadra da ocupação Dorothy Stang no Setor Nova Colina em Sobradinho – Distrito Federal, em
que se acredita haver potencial para a utilização de metodologias participativas que envolvam a população no processo
e técnicas de projeto sustentáveis baseadas principalmente em Alexander et al. (1977), Andrade (2014), Barros (2011)
e Nascimento et al. (2016), que prezam pelo direito à cidade e pela garantia de uma habitação de qualidade, seguindo
diretrizes que equilibrem o desenvolvimento urbano com a conservação do meio-ambiente. A intervenção em uma quadra da
Ocupação se justifica pelo fato de que há residências dentro da comunidade que, apesar de serem habitações emergenciais
e terem sido autoconstruídas com materiais de característica provisória, apresentam certo rigor construtivo que pode
demonstrar a capacidade daquela comunidade para a implementação de técnicas de autoconstrução aliadas a processos
participativos horizontais. O objetivo deste trabalho é desenvolver um estudo preliminar que contemple o envolvimento da
população em que se possa aplicar os conceitos de autogestão e autoconstrução, aliados à construção de padrões urbanos
e arquitetônicos que respeitem e potencializem as características naturais do local. Para tanto, será necessário mapear
e entender as relações entre as edificações, os moradores e os espaços públicos da quadra; mapear individualmente as
residências existentes, entendendo as tipologias e os seus respectivos processos de concepção e por fim, elaborar uma
metodologia participativa em que possam ser verificadas as demandas dos moradores e possibilite o desenvolvimento de
um modelo de quadra concebida por meio de padrões sustentáveis e tipologias arquitetônicas variadas, que proporcionem
a diversidade de usos e de pessoas no local. Espera-se entregar um produto que sirva de contribuição para os processos de
assistência técnica do Distrito Federal e para a reflexão sobre formas alternativas e sustentáveis de atuação em comunidades
em processo de regularização.
Palavras-chave: Autoconstrução; Autogestão; Dorothy Stang; Processo participativo; Sustentabilidade.
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Este trabalho está inserido no contexto do edital nº 01/2017
(DEX-DPI) - Programa Integrado de Fomento para projetos de extensão e
pesquisa relacionados a Inovação, Tecnologia e Integração Social. O projeto
é intitulado “O cantinho de todos: o desenho urbano socioecológico do
Dorothy Stang à mão de seus ocupantes”, vencido pelo grupo “Periférico,
trabalhos emergentes” e desenvolvido juntamente ao escritório-modelo
CASAS, por meio da disciplina de graduação PEMAU (Prática de Escritório
Modelo de Arquitetura e Urbanismo). A proposta vencedora do edital em
questão tratou de uma pesquisa-ação sobre processos participativos de
assistência técnica incluindo padrões urbanos de sustentabilidade dentro
da ocupação Dorothy Stang, em Sobradinho – Distrito Federal.
A proposta de projeto apresentada tem como base o trabalho
desenvolvido na disciplina Ensaio Teórico em Arquitetura e Urbanismo e
pretende-se elaborar um projeto em que os conceitos aprendidos possam
ser a base para o desenvolvimento de uma proposta com metodologias
participativas e padrões urbanos sustentáveis, que possam ser aplicados
em um sítio físico com demanda real.
Este projeto de Diplomação I também tem a intenção de dar
continuidade e ser complementar aos trabalhos do grupo Periférico,
trabalhos emergentes por meio da atuação em uma quadra da Ocupação
Dorothy, a partir da temática da autoconstrução e autogestão, voltadas
para o desenvolvimento de metodologias participativas que possam gerar
padrões urbanos sustentáveis para a Ocupação. Espera-se que a proposta
sirva de contribuição nos processos de assistência técnica para a melhoria
da qualidade do espaço de maneira que a população se identifique com o
mesmo.
Ultimamente tem-se observado grande aumento do número de
assentamentos de terra não regularizados no Distrito Federal que abrigam
milhares de famílias que não têm o direito de acesso à moradia e nem o
direito à cidade garantidos por Lei. A histórica dificuldade que o governo do
Distrito Federal tem de implementar políticas sociais efetivas obriga uma
parcela considerável da população a autoconstruir suas casas e a autogerir
a cidade.
Nas últimas décadas o Governo Federal criou programas
habitacionais como o Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades, uma
extensão do Programa Minha Casa Minha Vida, que objetiva reduzir o déficit
habitacional no Brasil por meio do emprego de técnicas de autoconstrução.
Mas, segundo Nascimento (2016) isso ainda não é suficiente para melhorar
a qualidade de vida dessa população pelo fato de o programa não a envolver
no processo de concepção dos projetos.
Apesar de os processos de autoconstrução e autogestão no DF
terem surgido pela necessidade de fixação dos moradores na cidade,
acredita-se que estes mesmos processos podem ser potencializados pelos
arquitetos para criarem espaços emergentes que se identifiquem mais
com seus moradores por meio do resgate à escala humana, dos princípios
da Permacultura urbana e de outras técnicas sustentáveis que visem o
desenvolvimento da cidade sem comprometer os ecossistemas naturais.
Um dos indícios de que a autoconstrução e autogestão estão sendo
enxergadas como possibilidades factíveis é a discussão, no Senado Federal,
do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 296 que prevê um percentual mínimo
de 3% de casas acessíveis no PMCMV em cada município e para o emprego
de técnicas construtivas de bioconstrução. Isso pode demonstrar um início
de mudança de visão acerca da autoconstrução no Brasil, que até hoje é
vista com certo preconceito já que geralmente são utilizadas em terrenos
não regularizados e requerem soluções rápidas, provisórias e emergenciais.

Dentre as ocupações não regularizadas existentes no Distrito
Federal está a ocupação Dorothy Stang, no Setor Nova Colina em
Sobradinho. Segundo Andrade (2018), trata-se de uma comunidade de
aproximadamente 544 famílias de baixa renda assentadas em habitações
provisórias de madeira. Ao percorrer a comunidade é possível perceber
claramente em algumas residências a vontade de permanecer no local, que
se manifesta por meio do capricho na execução das mesmas e no cuidado
de planejar os principais cômodos da habitação de maneira que permitam
uma futura expansão.
Tomando como base os assuntos que até agora foram brevemente
comentados, o estudo parte da questão de refletir sobre os motivos pelos
quais a população do Dorothy Stang decidiu pela ocupação do terreno,
as estratégias construtivas adotadas para viverem no local, mesmo sem a
infraestrutura adequada; como funciona a organização da comunidade no
que diz respeito ao tratamento de assuntos de interesse geral; e quais os
seus desejos e expectativas para a ocupação
Em decorrência dessas observações, foi verificado que existe
demanda por um projeto de arquitetura e urbanismo com participação
popular que empregue técnicas vernáculas de baixo custo que melhorem a
qualidade de vida dos moradores assim como seja uma proposta de reflexão
sobre a maneira de atuação em ocupações em situação de irregularidade.
Por isso, escolheu-se uma quadra da Ocupação denominada
“Invictus” como objeto de estudo, visto que já existe potencial humano e
construtivo local com vocação para a aplicação de técnicas de permacultura.
O intuito é propor-se a entender a maneira como o os espaços públicos
e privados foram autoconstruídos e as relações humanas decorrentes,
propondo-se a entender como ocorreu a construção das casas, dos espaços
comunitários e da infraestrutura sem a ajuda de arquitetos; e os padrões
sociais, ambientais e urbanos decorrentes dessas relações. A partir dessas
constatações, será proposto um estudo em que se possa potencializar a
autogestão e autoconstrução que já ocorrem na quadra junto com a
implementação de um desenho urbano e arquitetônico que permita o
respeito ao meio-ambiente local e a identificação da população com o
mesmo.
Nova Colina I

Dorothy Stang

Nova Colina II

Quadra “Invictus”

Pretende-se mapear as relações entre as edificações da quadra a
fim de identificar as estratégias construtivas e as técnicas de permacultura
já utilizadas, assim como realizar um levantamento individual de algumas
das residências da quadra visando entender as tipologias existentes e os
principais aspectos considerados para a sua concepção. De posse dessas
informações, propõe-se o desenvolvimento de metodologias participativas
com a comunidade que permitam a criação de padrões urbanos e tipologias
residenciais baseadas em Alexander et al. (1977) e Andrade (2014) que
estejam de acordo com as demandas e a identidade da comunidade.
Juntamente com o projeto, pretende-se entender o papel do arquiteto
na potencialização de processos construtivos que surgem da própria
comunidade e têm a possibilidade de criar espaços ricos em diversidade
social.

1.2 - Justificativas
A escolha do tema se justifica por se perceber a dificuldade de
acesso à terra e do direito à cidade no Brasil, principalmente para as
classes menos abastadas. A história da formação de grande parte das
cidades-satélites do Distrito Federal é uma prova: o direito à moradia não é
garantido e, infelizmente, ainda é um privilégio. De acordo com o CAU/BR,
85% dos brasileiros não têm acesso aos serviços que podem ser oferecidos
pelos arquitetos (CAU/BR-DATAFOLHA, 2015). Isso revela que a Arquitetura
no Brasil ainda é um serviço elitista e, por consequência, o resultado é a
produção de edificações sem o devido respaldo técnico que podem acarretar
sérios problemas para quem as ocupa, como deficiências na iluminação e
ventilação naturais e até mesmo problemas estruturais, que podem colocar
em risco a vida de seus usuários. Entende-se que é dever do arquiteto lutar
para garantir àqueles que mais necessitam o direito à moradia de qualidade.
A reflexão acerca do tema é importante para que se possa discutir o
papel do arquiteto nos dias atuais, dentro de um contexto de crise financeira
e social, como um profissional capacitado para minimizar os problemas
relacionados à habitação no país, atentando-se de modo especial para a
população de baixa renda que carece historicamente de políticas urbanas
efetivas que reduzam progressivamente a necessidade das ocupações
informais como maneira de protesto, principalmente no Distrito Federal,
que hoje apresenta uma taxa média de crescimento populacional anual
de 2,28%, a maior do país (CODEPLAN, 2013). A política excludente do
mercado imobiliário brasiliense não permite que famílias de baixa renda se
instalem legalmente no local e necessitem recorrer às ocupações de terra
para garantir a sua subsistência.
Este trabalho se torna relevante por ser uma reflexão sobre as formas
de atuação em comunidades do Distrito Federal que se encontram em
situação de irregularidade. O governo do DF tem empregado mecanismos
de atuação nessas comunidades que atuam de cima para baixo, ou seja,
as diretrizes de projeto são estabelecidas sem consulta às pessoas que ali
residem, muitas vezes resultando em projetos que em nada se identificam
com o seu público-alvo. Por estes motivos, propõe-se uma metodologia
de projeto participativa em que a população local participaria de todo o
processo de concepção, da escala urbana à residencial, pois acredita-se
ser fundamental estabelecer uma relação profissional horizontal entre os
usuários para que se compreenda e se respeite a cultura e história daquele
povo.
A adoção de metodologias de projeto sustentáveis se baseiam
nos princípios de Alexander et al. (1977) e Sattler (2007) e buscam uma
abordagem de baixo impacto local para preservar o meio ambiente, por
meio de técnicas construtivas que possam ser executadas pela própria
população, que utilizem materiais locais e aproveitem ao máximo as
características do clima e do terreno locais.

O emprego dessas técnicas também é um ato de consideração ao
Projeto de Lei do Senado nº296, que visa incluir um percentual mínimo de
acessibilidade às habitações. O Projeto de Lei se justifica devido ao PMCMV
privilegiar o uso de materiais convencionais e deixar de lado técnicas
vernáculas como a taipa e o adobe, por exemplo, que podem inclusive
ajudar a reduzir os custos totais (BRASIL, 2018).
A inclusão do processo participativo no projeto tem a intenção de
fazer com que a população tenha consciência dos seus direitos em relação
à moradia social de qualidade, assegurado pela lei nº 11.888/2008. O
processo participativo também tem o objetivo de envolver a população
na concepção sustentável da cidade, promovendo a sua identificação com
a quadra e o emprego de técnicas construtivas que são financeiramente
aceitáveis e que estejam de acordo com a cultura local.
A escolha da quadra foi motivada pelo fato de já existir um processo
de autogestão e autoconstrução e, portanto, há material humano e
construtivo com vocação para o emprego de técnicas construtivas baseadas
nos princípios da Permacultura. A atuação do grupo “Periférico, trabalhos
emergentes” na comunidade também foi importante para a escolha, uma
vez que facilita a implementação e discussão de metodologias participativas
eficazes na comunidade, possibilitando a atuação de arquitetos formados
e graduandos no mesmo local, enriquecendo as discussões sobre formas
alternativas e sustentáveis que têm a possibilidade de provocar mudanças
no local.

Figura 1 - Processo participativo da disciplina PEMAU

1.3 - Objetivos
Pretende-se desenvolver um estudo preliminar que contemple
o envolvimento da população em que se possa aplicar os conceitos de
autogestão e autoconstrução. Para tanto, escolheu-se a quadra “Invictus” da
ocupação Dorothy Stang em que há uma casa onde se acredita apresentar
um potencial já desenvolvido para a implementação do estudo preliminar.
Terá como fundamentos processos de projetos mais sustentáveis e
participativos baseados em Alexander et al. (1977), Sattler (2007) e Andrade
(2014) que buscam a constituição de um espaço emergente de acordo com
as características da própria comunidade. Para tanto, pretende-se executar
os seguintes objetivos específicos:

Fonte: Liza Andrade (2018)
Figura 2 - Processo participativo da disciplina PEMAU

1.3.1 - Constatar as relações entre as edificações da quadra que ilustram
os princípios da Permacultura e as estratégias construtivas que ilustram a
cultura vernacular daquele povo;
1.3.2 - Levantar e mapear as moradias existentes na quadra, procurando
entender as tipologias produzidas e como ocorre o seu processo de
concepção;
1.3.3 - Projetar a quadra com base em metodologias participativas na
comunidade que possibilitem a verificação das demandas dos moradores
e o desenvolvimento de um desenho urbano e de tipologias arquitetônicas
variadas, que proporcionem a diversidade de usos e de pessoas no local.

1.4 - Metodologia da pesquisa
O trabalho será iniciado por meio de um levantamento bibliográfico
e documental com o objetivo de construir o referencial teórico relacionado
ao tema, como noções de autoconstrução, autogestão, tecnologias
sustentáveis de baixo custo e processos participativos urbanos; assim como
serão estudadas as leis e diretrizes urbanísticas para o local em questão,
visando a conformidade do projeto em relação às normas locais.

Fonte: Liza Andrade (2018)
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O levantamento bibliográfico também buscará trazer repertório de
projetos que tenham como premissas a participação ativa da comunidade e
a implementação de conceitos sustentáveis no projeto.
Propõe-se que o processo participativo seja constituído das seguintes
ferramentas metodológicas: entrevista seguida de um breve questionário
com alguns dos moradores da quadra escolhida – visando conhecer a sua
história de vida, suas demandas e expectativas para o local, o processo de
evolução de construção e expansão das casas, os mecanismos provisórios
de infraestrutura adotados – dentro das casas e no quarteirão como um
todo como um todo-; Oficinas junto aos moradores, que seriam compostas
por levantamento in loco das casas, seguido de discussão com os moradores
acerca das possíveis tipologias residenciais e, por fim, a execução de modelos
reduzidos dessas tipologias juntamente aos moradores. A implementação
de processos participativos no projeto visa estabelecer maior aproximação
com os moradores a fim de entender o processo de constituição das casas
da quadra, as estratégias de sobrevivência adotadas e de que forma a
autogestão ocorre no local. Acredita-se que dessa maneira será possível
compreender as demandas dos moradores e as reais potencialidades da
quadra.
Espera-se que o levantamento bibliográfico e a adoção de
metodologias participativas possam ajudar no desenvolvimento de padrões
de escala urbana e residencial com base em Alexander et al. (1977) e
Andrade (2014). Os patterns não têm a intenção de serem regras e modelos
a serem rigidamente seguidos, mas propiciam ao projeto uma rede de
conceitos e de relações entre o meio-ambiente, a massa edificada e o
usuário que favoreçam um lugar de qualidade e que aproveite o potencial
do terreno, sendo fundamentais para a qualidade do projeto enquanto
proposta sustentável e para a identificação da população com a quadra em
questão.
Por fim, a partir dos métodos anteriormente citados, acredita-se
que será possível ter uma visão detalhada sobre a história da comunidade,
os problemas e potencialidades do local e as demandas dos moradores. A
partir desses dados, o passo seguinte consiste na representação e análise
técnica dos resultados obtidos por meio de mapas analíticos baseados nas
dimensões de Andrade (2014), para que seja possível a elaboração das
diretrizes do projeto e compreensão da Ocupação como um todo.
O Capítulo 1 apresenta brevemente o histórico da formação do
território do DF a partir das ocupações informais existentes, que originaram
mais tarde grande parte das cidades-satélites hoje conhecidas, como é o
caso da cidade de Sobradinho, cuja expansão informal deu origem ao Setor
Nova Colina, hoje reconhecido e classificado segundo o PDOT como Área
de Regularização de Interesse Social (ARIS), destinada a famílias de baixa
renda. Dentro desse setor, no ano de 2015, surgiu a Ocupação Dorothy
Stang, foco da proposta de projeto, que abriga 544 famílias em habitações
provisórias dentro de um terreno de aproximadamente 18 hectares.
O capítulo 2 apresenta o referencial teórico direcionado à
fundamentação da proposta de projeto e se inicia com uma breve
conceituação de autogestão e autoconstrução segundo Maricato (1982)
e Nascimento (2011), explicando brevemente o processo de ocupação
do terreno, os motivos e objetivos das pessoas que decidem participar
do movimento. Dentro do contexto do Distrito Federal é abordada a
atuação da CODHAB por meio do Programa Minha Casa Minha Vida e o
Minha Casa Minha Vida – Entidades, os principais programas habitacionais
que são destinados à população de baixa, em que este último adota a
autoconstrução e autogestão como possibilidade. A fundamentação das
diretrizes básicas de projeto é baseada em Alexander et al. (1977), Andrade
(2014) e Barros (2011) que discutem sobre regularização fundiária e a
importância do reconhecimento de padrões urbanos e sociais que podem
ser inspiração para intervenções sustentáveis e que respeitem a identidade
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da comunidade.
O capítulo 3 apresenta as diretrizes para a proposta de projeto
da quadra escolhida no Dorothy Stang com base no referencial teórico e
na metodologia apresentados. As diretrizes propõem uma intervenção
no terreno que priorize a adoção de soluções sustentáveis, priorizando
o equilíbrio entre desenvolvimento das atividades humanas no local e a
proteção do meio-ambiente.

Rererencial teórico
Autoconstrução e Autogestão
Permacultura
Contexto histórico no DF
Repertório de projeto

Metodologias participativas
Entrevistas e questionários
Oficinas
- Confecção de mapas
- Levantamento in loco
- Modelos reduzidos

Legislação
Estatuto da Cidade
Plano Diretor Local
LUOS		
PDOT
ZEE-DF

Padrões de desenho
Alexander et al. (1977)
Andrade (2014)
Andrade e Lemos (2015)

Capítulo 1
Referencial Teórico

1.1 - Autoconstrução e Autogestão
Maricato (1982, p.71-72) afirma que a autoconstrução é, dentre
muitas definições possíveis, um processo de trabalho em conjunto cujo
objetivo principal é a promoção de habitações para famílias cuja renda não
é suficiente para a aquisição do seu próprio domicílio. Além de habitações,
a autoconstrução também pode compreender a construção de igrejas,
creches, escolas e, portanto, contribui para a produção do espaço urbano.
Trata-se de um processo popular baseado na cooperação, na troca de
favores, na solidariedade e na necessidade, oferecendo certa autonomia à
comunidade participante ao integrá-la ao regime de decisões projetuais e,
posteriormente, à execução da obra.
Cerca de 70% das habitações construídas no país são autoproduzidas,
geralmente assentadas em terrenos não regularizados e com infraestrutura
insuficiente ou inexistente (BRASIL 2009, apud. Nascimento et al. 2016,
p.19). Práticas como esta são fruto da carência habitacional das populações
de baixa renda historicamente desassistidas pelos governos federal e
municipal e que, por consequência, tomam medidas de maneira isolada
que assegurem a sua subsistência, sem o acompanhamento de profissionais
especializados (NASCIMENTO et al. 2016, p.21).
Nos assentamentos urbanos, a autoconstrução geralmente se inicia
com a aquisição do lote, de maneira legal ou ilegal, de modo a fugir do aluguel
e dos preços das habitações que são, na maioria das vezes, proibitivos para
a baixa renda. À medida que as famílias se estabelecem em seus lotes, a
autoconstrução das casas avança de acordo com as possibilidades de cada
família e de acordo com a capacidade de exercício do ofício da construção. As
ocupações urbanas acontecem por meio da organização de seus membros
e o ato da ocupação do terreno ocorre de forma lenta e muitas vezes
conflituosa, já que essa ação é juridicamente interpretada como ilegal, em
que muitas vezes se presencia a remoção imediata dos ocupantes de dentro
do terreno.
Os materiais utilizados para a construção das casas são geralmente
os que estão disponíveis na região, principalmente aqueles que são
reaproveitados de outras construções, como a madeirite, a lona e a alvenaria.
Para o telhado é muito comum a utilização de telhas de fibrocimento.
Em uma mesma fachada é possível perceber a utilização de todos esses
materiais, visto que o objetivo é construir um abrigo temporário em que
não necessariamente haja a obrigação de se preocupar com a composição
da mesma. No entanto, é possível perceber em algumas casas esse cuidado
com a estética, visto o desejo de que aquela moradia possa se tornar
permanente (RANGEL E ANDRADE, 2018).
Em relação à autoconstrução, a autogestão é um conceito mais
amplo. Lago et al. (2012, p.21) argumentam que envolve um conjunto de
processos decisórios coletivos baseados na cooperação e na autonomia
das entidades participantes. Além dos aspectos de autoconstrução das
habitações a autogestão requer uma cadeia de produção que organiza os
participantes em setores, responsáveis pelo controle da gestão dos recursos
e das obras pelos próprios movimentos populares em todas as etapas,
desde a definição do terreno até organização do mutirão, por exemplo.
Na autogestão as famílias têm papel ativo na resolução dos problemas
de moradia. A organização desses indivíduos em associações e cooperativas
habitacionais é uma resposta à exclusão social provocada pelo mercado
imobiliário especulativo e uma forma de confrontá-lo. Grande parte dos
programas sociais de moradia por autogestão são liderados pelas chamadas
“cooperativas”, que têm a oportunidade de disputar terras na cidade, mas
precisam obedecer às regras do mercado imobiliário tradicional, deixandoas em desvantagem por não disporem da mesma quantidade de recursos
financeiros, restando muitas vezes as áreas periféricas da cidade.
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Figura 3 – Tabela de análise das casas do Dorothy

Figura 4 – Tabela de análise segundo princípios da autogestão

Fonte: Rangel e Andrade (2018)

Fonte: Rangel e Andrade (2018)

1.2 - Sustentabilidade para a quadra-modelo
Entende-se que a Arquitetura precisa ser implementada
considerando os aspectos sociais resultantes do desenho de uma ou de
um conjunto de edificações, visto que se trata da área do conhecimento
que mais propicia entender as relações humanas com o espaço e os
comportamentos produzidos a partir do espaço projetado. Tendo em vista
essas preocupações, Andrade e Lemos (2015) propõem uma metodologia
de análise da qualidade de projetos de arquitetura que considera questões
de relação entre a população e o seu sítio físico e os princípios de
sustentabilidade necessários para se respeitar as características naturais
locais.

ampla, considerando as várias escalas do urbanismo e da habitação. Muitos
desses elementos enfocam o Senso de Urbanidade em uma diferenciação
física que intervém diretamente na interação social e no gradiente de
intimidade do local (BARROS, 2011).

Figura 6 – Os 12 princípios da Permacultura

O Senso de Urbanidade para o projeto de habitação coletiva visa proporcionar: a
vivacidade urbana que pressupõe o combate à setorização excessiva de usos, à
segregação social e à dificuldade de locomoção; a percepção de um sentido de lugar
em sintonia com o entorno a partir da conformação e articulação dos espaços externos;
as funções psicológicas de orientação e identificação. A sensibilidade ao ambiente
construído e natural existente aliada a recursos espaciais específicos e a parâmetros

Essa metodologia de projetação se fundamenta em respostas dimensionais

para a sustentabilidade social (diversidade de usuários e de faixas de renda, uso misto,

originadas a partir da pesquisa Dimensões Morfológicas do Processo de Urbanização

valorização da circulação de pedestres) contribui para a conectividade espacial, a

de Holanda, F.; Kohlsdorf, G.; M.E. e Villas Boas, M.; Brasília: FAU-UnB / FINEP / CNPq,

legibilidade e a identidade (BARROS, 2011, p.79).

1985, 1985 – 1994. Vem sendo utilizada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de Brasília, inicialmente pelos professores Frederico de Holanda, Maria
Elaine Kohlsdorf e Gunter Kohlsdorf e, posteriormente, pelos professores de projeto
de urbanismo Liza Maria Souza de Andrade e Gabriela Tenório. Anteriormente, foi
empregada na disciplina de Projeto de Habitação de Interesse Social (PROJETO IV) na
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Euroamericano em
Brasília (ANDRADE E LEMOS, 2015).

Figura 5 – Dimensões morfológicas da sustentabilidade

Sustentabilidade Ambiental
A. Proteção ecológica e agricultura urbana
B. Infraestrutura verde: gestão d’água, drenagem natural e tratamento de esgoto

De acordo com Andrade e Lemos (2015), as dimensões morfológicas
permitem o desenvolvimento de um projeto coerente em cada dimensão,
de maneira que a proposta possa ser avaliada constantemente, ainda
em fase de projetação. Entende-se que a inclusão dessa metodologia no
projeto é fundamental para que se compreenda com clareza por meio
da análise de documentos técnicos e da participação dos moradores da
quadra as demandas do local, seus problemas e potencialidades e, de
parte dessas informações, elaborar um projeto que tenha a flexibilidade
necessária para se adaptar a possíveis novas demandas de acordo com o
seu desenvolvimento, tornando-se sensível e adaptável a cada nova análise
morfológica feita. A análise morfológica segundo as dimensões ambientais
de Andrade e Lemos (2015) foi aplicada pelo grupo Periférico, trabalhos
emergentes e pode ser verificada nas figura 5.
Acredita-se que o desenvolvimento de uma cidade ou de uma
pequena comunidade precisa considerar padrões urbanos que busquem
potencializar a vivacidade urbana, ou seja, estimular o senso de comunidade
e identificação com o local em que as pessoas residem, trabalham ou se
divertem. Além dessas diretrizes, acredita-se que é importante considerar
no projeto os doze princípios da Permacultura (figura 6) para que o projeto
tenha a capacidade de respeitar e dialogar com as condições naturais do
terreno, do clima local e com cultura da moradores, além de torna-lo mais
fácil de se adaptar a demandas futuras.
Coelho (2007, apud BARROS, 2011 p.27) considera a importância
de pertencer a um lugar com um sítio e identidade específicos, pois
acredita que assim é possível desenvolver harmonia com o entorno natural
e a vizinhança, criando sossego, conforto, sentido de proteção e boas
vistas. Essas características podem ser alcançadas por meio do estudo,
interpretação e aplicação dos patterns de Alexander et al. (1977).
Os patterns, segundo Barros (2011, p.33) são uma rede de conceitos
e parâmetros que podem ser aplicados a diversos projetos e preconizam
a escala humana e a vivacidade urbana, de maneira que não podem ser
aplicados de forma isolada, isto é, sem entender a inter-relação existente
entre o local em questão e os diversos patterns. Acredita-se que os padrões
de Alexander et al. (1977) formam uma perspectiva ecológica humana e

alterna�vo
C. Conforto ambiental
D. Promoção dos sistemas alterna�vos e diminuição da pegada ecológica
E. Saúde
F. Redução, reu�lização e reciclagem de resíduos

Sustentabilidade Social
A. Urbanidade
B. Comunidade com sen�do de vizinhança
C. Moradias adequadas
D. Mobilidade e transportes sustentáveis

Sustentabilidade Econômica
A. Adensamento urbano
B. Dinâmica urbana
C. Desenvolvimento da economia local em centros de bairros

Sustentabilidade Cultural e Emocional
A. Revitalização urbana
B. Legibilidade e orientabilidade
C. Iden�ﬁcabilidade
D. Afe�vidade e simbologia
Fonte: Andrade e Lemos (2015)

Fonte: Desenvolvido pelo autor (baseado em Mollison, 1970)

Se aplicados à quadra-modelo, os padrões Edificação melhorando o
terreno (104 - site repair), Espaço externo positivo (106- positive outdoor
space), Conjunto de entradas (102 - family of entrances),e Edificação
como complexo (95 - building complex) podem ajudar na concepção de
um modelo de quadra que valorize o aspecto de vizinhança por meio da
criação de equipamentos menores como praças, jardins e playgrounds
comunitários que possam ser utilizados pelos moradores daquela quadra
sem precisarem se deslocar para localidades mais distantes e, portanto,
ajudando a estabelecer pequenas centralidades por toda a comunidade.
Em suma, a adoção de conceitos sustentáveis para o projeto
leva em consideração o fato de o terreno estar localizado perto de
áreas de preservação, necessitando a criação de um desenho urbano
ambientalmente mais sensível e que tenha a capacidade de dialogar com
a cultura e as demandas de seus moradores. O uso de tecnologias de
baixo impacto poderia tanto auxiliar na redução da poluição do solo, da
vegetação e dos cursos d’água quanto também diminuiria os custos de
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infraestrutura, tornando a sua implementação mais factível. Os padrões
urbanos exemplificados também têm o objetivo de tornar a quadra mais
amigável e totalmente favorável aos pedestres.
Figura 7 – Exemplos de padrões de Alexander et al. (1977)

1.3 - Referências de projeto
A escolha das referências de projeto foi com base na observação
dos padrões de Alexander et al. (1977) que, como já foi comentado neste
trabalho, tratam-se de conceitos e parâmetros que podem ser aplicados
tanto a nível urbanístico quanto arquitetônico. São estratégias e pontos de
partidas para um desenho que preze pela qualidade dos espaços, públicos
e privados, por meio do resgate da escala humana, utilizando soluções
que estimulem o desenvolvimento de atividades sociais e o percuso da
cidade a pé. Os padrões de Alexander et al. (1977) também levam em
consideração estratégias de desenho ecologicamente conscientes e que
propiciem o contato direto do ser humano com a natureza de forma
harmoniosa, respeitosa e que possa trazer benefícios sociais e econômicos
para a sociedade. Segue o lado alguns dos padrões destacados que foram
levados em consideração para a escolha das referências de projeto. Além
dos padrões representados na figura ao lado, segue abaixo outros padrões
representados por Andrade (2014) que também podem ser identificados
nas referências de projeto escolhidas e que servirão como inspiração para a
formulação do estudo preliminar.
Figura 8. Padrões de Alexander et al. (1977)

Fonte: Barros (2013)
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PROJETO FUNARI
MENNHEIM, ALEMANHA
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HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

VILA TELEBRASÍLIA
LUISA VENÂNCIO
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Figura 10. Tipologias habitacionais para a Vila Telebrasília

Fonte: Issuu
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HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
2º LUGAR NO CONCURSO DA CODHAB
L-ADU
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Capítulo 2
Brasília, Sobradinho e o Dorothy
Stang

O projeto urbanístico de Brasília previa a construção das cidadessatélites, unicamente, quando o centro atingisse uma população de
seiscentas mil pessoas. No entanto, o que foi observado é que a promoção
da cidade de Brasília por parte do governo como a “cidade do futuro”, uma
terra de oportunidades, logicamente atrairia mão-de-obra e um grande
fluxo migratório para o Planalto Central.
A inobservância dessas necessidades fundamentais para a
manutenção dos candangos gerou a necessidade da criação de um território
coletivo informal que pudesse suprir a população trabalhadora que residia,
em sua maioria, em acampamentos, dando origem à chamada “Cidade
Livre” (figuras 14) que mais tarde originou a cidade-satélite do Núcleo
Bandeirante.
Com o agravamento da seca do Nordeste, a imigração e a demanda
por moradia aumentaram, a oferta diminuiu e, consequentemente, os preços
dos aluguéis aumentaram significativamente. Antes mesmo da inauguração
de Brasília, a Cidade Livre já havia se tornado o principal centro comercial
da região, o que tornava o Plano-Piloto dependente das atividades que lá
ocorriam, principalmente aquelas relacionadas à construção civil – como
as lojas de materiais de construção – e aquelas relacionadas à manutenção
do cotidiano dos trabalhadores – como as lojas de eletrodomésticos e as de
produtos de materiais de limpeza -.
Souza (2014, p.18) aponta que a superlotação da Cidade Livre ao
longo das décadas de 1950 e 1960 gerou grande demanda por moradia e
que a partir dela começam a surgir ocupações lindeiras, como a Vila Sarah
Kubitschek, em 1958, que mais tarde se tornou Taguatinga. A cidade do
Cruzeiro também foi criada na mesma época, mas foi resultante de um
planejamento urbano e destinou-se a receber funcionários públicos do Rio
de Janeiro, antiga capital.
Na década de 1960, foi inaugurada a cidade de Sobradinho, a 22
quilômetros do centro de Brasília; decorrente do desmembramento de uma
grande fazenda na região. A ideia de criar uma cidade com características
agrárias partiu de um dos diretores da NOVACAP e, no final da década de
1950, a Companhia realizou um levantamento para alojar definitivamente
os imigrantes de diversas localidades do país. A cidade foi reconhecida
oficialmente no final da década de 1960 como a Região Administrativa V
do DF; expandiu-se e se desenvolveu principalmente a partir do comércio
local e hoje apresenta uma população de mais de 85 mil habitantes (PDAD,
2010), distribuída em centros urbanos, condomínios e núcleos rurais.

Figura 17 - Localização de Sobradinho

Figura 16 - Avenida da Cidade-Livre

Fonte: Arquivo Público (2018)

Fonte:Google Maps (modificações do autor)
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Figura 18 - Vias de acesso ao Dorothy Stang
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Fonte: Próprio autor

Figura 19 - Áreas urbanas de Sobradinho

Figura 20. Localização da ocupação Dorothy Stang

Fonte: Codeplan (2015)
Fonte: Google Maps
Figura 21. Localização da área de intervenção

A contínua expansão de Sobradinho deu origem aos setores Nova
Colina I e II, áreas fundamentais para o entendimento do projeto. Trata-se de
uma região que, de acordo com o Plano de Ordenamento Territorial (PDOT),
é classificada como Área de Regularização de Interesse Social (ARIS), que
compreende “áreas ocupadas predominantemente por população de baixa
renda, até cinco salários mínimos, sendo consideradas como Zona Especial
de Interesse Social – ZEIS, para os fins previstos no Estatuto da Cidade.”
(TERRACAP, 2018).
Entre esses dois setores está a ocupação urbana Dorothy Stang.
Surgida em 2015, trata-se de uma ocupação em processo de regularização
fundiária composta por 544 famílias, divididas em 12 ruas ainda sem a
devida infraestrutura básica, e em habitações construídas com material
provisório (ANDRADE, 2018). São famílias de baixa renda de outras regiões
do Distrito Federal e de outros estados do Brasil que não têm condições
de comprar uma casa própria e nem de pagar aluguel. Como medida
desesperada, optaram por ocupar uma área pública e construírem suas
moradias improvisadas, com a expectativa de, um dia, conseguirem a
regularização fundiária.
A escolha do quarteirão se deve pelo fato de que neste existem
moradores que estão constantemente procurando formas de melhorar suas
casas e contribuindo ativamente para a melhoria do espaço urbano. Outro
motivo é o fato de o quarteirão em questão não estar totalmente ocupado,
restando espaços que podem ser aproveitados no caso de se decidir, no
projeto, pela concepção de espaços comunitários abertos, oferecendo
maior flexibilidade à proposta.
Fonte: Grupo Periférico, trabalhos emergentes (com modificações do autor)
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Figura 22. Localização da área de intervenção aproximada
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Fonte: Grupo Periférico, trabalhos emergentes (com modificações do autor)
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Capítulo 3
Diagnóstico

3.1 - Legislação
3.1.1 - Instrumentos de Regularização Fundiária
A regularização fundiária é um mecanismo para incluir na dinâmica
da cidade pessoas que moram em lotes irregulares e retirá-las de áreas que
são consideradas como áreas de risco, áreas de preservação ambiental,
entre outras situações possíveis. Carrillo (2013) descreve “Regularização
Fundiária” como sendo um:
[...] conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à
regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo
a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais
da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
(CARRILLO, 2013, p.22).

Carrilho (p.24, 2013) aponta que nos artigos 182 e 183 da
Constituição Brasileira está a necessidade de se garantir uma função social
tanto à cidade quanto à propriedade, o que diz respeito à garantia da saúde,
educação, trabalho, moradia, lazer segurança, entre outros aspectos. Para
isso, foi necessária a criação de ferramentas de ação para que o governo
pudesse reconhecer as ocupações e atuar de maneira que se possa alcançar
a regularização.
Os instrumentos de regularização fundiária objetivam a reintegração
dessas famílias por meio da regularização da terra, mas para que isso seja
efetivado é necessário uma grande quantidade de dados em relação,
principalmente, ao histórico da terra (a quem ela pertence e quem a está
ocupando, de fato) e em relação às características socioeconômicas da
população que de fato está ocupando a terra; dados que na maioria das vezes
são difíceis de serem obtidos pela falta de documentação e caracterização
daquele terreno. Tendo em vista essa problemática, o MCidades estabeleceu
que o processo de Regularização Fundiária deveria seguir as seguintes
etapas para que todo o processo fosse agilizado e facilitado.
Carrillo (2013, p.60) aponta que mesmo com a subdivisão do
processo de regularização fundiária em etapas, esse método se torna vago
por ainda tratar de características gerais e não se saber, de fato, os dados
técnicos específicos que precisam ser apresentados em cada etapa, como
dados socioeconômicos e referentes à análise física do local. Tomando como
base essas dificuldades, as informações necessárias foram classificadas
segundo as dimensões “urbanística”, “ambiental”, “jurídica” e “social”.
Figura 23 – Dimensões da Regularização Fundiária
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Fonte: Carrillho (2013)

No DF, a regularização de ocupações localizadas em áreas públicas
sob gestão da TERRACAP e que são classificadas como regularização fundiária
de “Interesse Social” é de responsabilidade da CODHAB (Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal). Cabe à Companhia
garantir os direitos de moradia para a população de baixa renda, bem
como garantir o cumprimento da função social da propriedade. Logo, o
assentamento Dorothy Stang está sob a tutela da CODHAB (SEGETH, 2018).
Estando a CODHAB responsável pela regularização fundiária do
assentamento, será necessário o cumprimento das seguintes etapas
para que o Dorothy Stang seja regularizado: levantamento topográfico,
licenciamento ambiental, cadastramento socioeconômico, elaboração
de projeto urbanístico parametrizado por lei genérica, Plano Diretor de
Ordenamento Territorial - PDOT e complementos, construção de unidades
habitacionais e comerciais, doação e/ou venda, conforme critérios
específicos aos ocupantes regulamentados (ANDRADE, 2018, p.3)
O grupo de pesquisa-ação “Periférico, trabalhos emergentes”
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB juntamente com os
alunos da matéria de graduação “PEMAU” (Prática de Escritório Modelo
de Arquitetura e Urbanismo) têm realizado processos participativos com a
comunidade com o intuito de analisar o local de acordo com as dimensões
de Andrade (2014), classificadas nas dimensões: sustentabilidade, social,
cultural e emocional, econômica e ambiental; contribuindo para a agilização
do processo de regularização fundiária do Dorothy Stang. Entende-se que as
dimensões jurídica e social - que envolvem medidas administrativas como
a demarcação urbanística, cadastro dos imóveis e do perfil socioeconômico
dos seus respectivos moradores – são de responsabilidade da CODHAB, não
cabendo à Universidade a função de garantir a efetivação da regularização
fundiária.
3.1.1.1 - Estatuto da Cidade
O Estatuto da Cidade é o nome atribuído à Lei nº 10.257 de 10
de julho de 2001 que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição
Federal. Estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam
o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do
bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental (ESTATUTO
DA CIDADE, 2001). O Estatuto da Cidade por meio do PDL’s (Plano Diretor
Local) assegura a manutenção da função da propriedade, garantindo que
a mesma contribua para a dinamica econômica e social da propriedade
(Rolnik e Junior, 2001).
Esta lei é o resultado do esforço coletivo de movimentos sociais
urbanos em combater a violenta especulação imobiliária ocorrida no
Brasil devido ao seu rápido e excludente processo de urbanização, que se
consolidou em um espaço de tempo de 50 anos. Ou seja, em apenas 50
anos, o Brasil saiu da condição de país predominantemente rural e tornouse urbano, com aproximadamente 81% da população morando em cidades.
Este rápido processo de urbanização não foi acompanhado por políticas
sociais de acesso à moradia e impulsionou a desigualdade de acesso à terra
em todo o país, cujos efeitos são percebidos até os dias de hoje (IBAM,
2001).
Tendo em vista os problemas sociais e urbanos decorrentes, o
Estatuto da Cidade (2001) fixou princípios básicos. Alguns deles são:
Função social da propriedade urbana: É garantido pela Constituição
Federal o direito de propriedade em todo o território nacional;
a função social da propriedade deve ser garantida por meio dos
municípios, através dos instrumentos urbanísticos definidos neste Lei
e que serão detalhados mais à frente.

Gestão democrática: Garante a participação da população nas
decisões relacionadas à cidade por meio de debates, audiências e
consultas públicas, iniciativa popular de projeto, entre outros.
Cidade Sustentável: Deve-se buscar a proteção, conservação e
recuperação do meio ambiente natural e construído, visando
promover um desenvolvimento integrado do meio urbano e rural.
Uso e ocupação correto do solo: Planejamento da distribuição da
população, do uso e ocupação do solo de maneira a evitar a sobrecarga
da infraestrutura da cidade, o impacto negativo no meio ambiente e a
desocupação de imóveis em áreas centrais por causa da especulação
imobiliária. Evitar, também, a distribuição próxima de atividades
incompatíveis e inconvenientes.
Regularização Fundiária: Cabe ao poder público municipal
estabelecer normas de uso e ocupação do solo e de edificação para
áreas ocupadas informalmente pela população pobre, fixando regiões
específicas para a aplicação dos instrumentos urbanísticos possíveis
dentro do Estatuto da Cidade.
Com o intuito de promover as diretrizes previstas no Estatuto da Cidade, a
Lei define os chamados “instrumentos de urbanização”. São eles:
Plano diretor: É o instrumento básico da política de expansão urbana.
Suas diretrizes prezam pela garantia da qualidade de vida urbana e
desenvolvimento das atividades econômicas, permitindo que a cidade
cumpra sua função social. É determinado pelos municípios através
de lei municipal; deverá ser precedido de audiências públicas com
participação popular e deve ser revisado a cada 10 anos.
IPTU Progressivo no tempo: Ocorrerá mediante o não cumprimento
da função social da propriedade, cuja alíquota será elevada, por cinco
anos consecutivos, pelo limite de 15% do valor do imóvel.
Decorridos os cinco anos de cobrança do IPTU progressivo no tempo sem
o cumprimento das exigências estabelecidas, o município tem o poder de
desapropriar o imóvel, tornando este passível de transformações na cidade,
como a criação de espaços públicos que promovam o desenvolvimento
econômico da cidade, a construção de habitação social, dentre outras
possibilidades.
Usucapião Especial de Imóvel Urbano: Regulamenta o artigo 183
da Constituição Federal que estabelece a possibilidade de se obter
a propriedade de um terreno desde que, dentro do prazo de 5 anos,
não tenha havido oposição à posse por parte do real proprietário.
Ibam (2001) afirma que a usucapião coletiva - modalidade na qual
está prevista a posse e propriedade de um terreno maior do que
250m² por um grupo de ocupantes – ajuda a diminuir a desigualdade
social na medida em que diminui a quantidade de terrenos ociosos na
cidade, principalmente em grandes metrópoles.
Este instrumento urbano, especificamente, está sendo utilizado
como ferramenta que auxilia no processo de regularização da ocupação
Dorothy Stang. O terreno, de propriedade da Secretaria de Patrimônio da
União (SPU) doado ao Governo de Brasília para fins de habitação social
está sendo alvo da ação de grileiros de terra que constantemente vêm
tentando se apossar da área, mesmo sem terem o devido direito, muitas

vezes intimidando os moradores da ocupação. Segundo Andrade (2018)
a ocupação data do ano de 2015, ainda não tendo tempo suficiente para
protocolar a ação de usucapião coletiva. No entanto, o grupo “Periférico,
trabalhos emergentes” estão trabalhando em conjunto com advogados e
outros profissionais para reunir as provas suficientes para aplicar de forma
eficaz esse instrumento urbano.
3.1.2 - PDOT
O Plano Diretor de Ordenento Territorial regula a dinâmica de
ocupação e expansão dos territórios rurais e urbanos do Distrito Federal
e a “localização dos assentamentos humanos e das atividades econômicas
e sociais da população” (SEGETH, 2009). De acordo com o PDOT, o
assentamento Dorothy Stang está classificidado como Área de Regularização
de Interesse Social (ARIS), pois trata-se de:
Áreas ocupadas predominantemente por população de baixa renda, até cinco salários
mínimos,sendo consideradas como Zona Especial de Interesse Social – ZEIS,
para os fins previstos no Estatuto da Cidade (PDOT, 2009).

No PDOT do Setor Nova colina encontram-se parâmetros de Uso e
Ocupação do Solo para novos parcelamentos de acordo com o zoneamento
das Diretrizes Urbanísticas específicas do setor, havendo também diretrizes
para o sistema viário, para a densidades habitacional, para as áreas públicas
e equipamentos, dentre outros aspectos.
As diretrizes urbanísticas do Setor Nova Colina de Sobradinho foram
elaboradas pela Secretaria de Gestão do Território e Habitação do Distrito
Federal (SEGETH) na forma do documento DIUR 12/2017. Por se tratar de
uma Área de Regularização de Interesse Social (ARIS), o Plano Diretor de
Ordenamento Territorial (PDOT) prevê diretrizes específicas para áreas
desse tipo:
4.3. Zona A: engloba uma área com presença acentuada de Áreas de Regularização
de Interesse Social (ARIS Nova Colina I e Nova Colina II), devendo contribuir para a
integração e complementaridade de usos e atividades da região;
4.3.1 Na Zona A são permitidos os usos residencial unifamiliar e multifamiliar,
misto, comercial, prestação de serviços, institucional ou comunitário, industrial de
pequeno porte, além de lotes destinados a chácaras e à produção agrícola;
4.3.2 Na Zona A o uso misto (comercial/serviços e/ou institucional associado ao
uso residencial) deverá ocorrer apenas no térreo para garantir atividades comerciais/
serviços e institucionais, enquanto que o uso residencial deverá ocorrer nos pavimentos
superiores da edificação (SEGETH, 2017).

O documento estabelece diretrizes gerais para o ordenamento
urbano do Setor Nova Colina na medida em que busca integrar por meio
de vias os loteamentos informais. No entanto, as diretrizes de zoneamento
parecem não considerar apectos da microescala do local, como o surgimento
de públicos construídos pelos próprios moradores e que, portanto, têm
relação estreita com o tecido urbano atualmente constituído.
Ao observar mais de perto as formações urbanas decorrentes
desse processo informal e os laços humanos por elas formados, acreditase que seria possível alcançar um zoneamento urbano mais humanizado e
detalhado, que considere todas as questões sociais de identificação com o
espaço já construído.

Fonte: SEGET (2017)
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No item 5 do documento, “Diretrizes de Sistema Viário e Mobilidade”
estão previstos 3 tipos de vias para o setor Nova Colina: Via de Atividades,
Via de Circulação e Via Parque.
As Vias de Atividades devem abrigar predominantemente lotes de
uso misto e as calçadas devem ter no mínimo 3,00 metros de largura. Nas
Vias de Circulação devem constar preferencialmente usos que atendem à
população local e por onde circulam o transporte coletivo. A Via Parque
integra e delimita as zonas urbana e rural, “buscando protegê-las de futuras
ocupações irregulares” (SEGETH, 2017). De acordo com o documento,
nessas vias devem ser implementadas medidas de traffic calming e que
possibilitem a apropriação do espaço pela população.
TABELA DAS VIAS

O item 5.6 estabelece largura mínima de 3,00 metros para a calçada
nas Vias de Atividades. No entanto, não informa se a medida refere-se à
largura individual da calçada, sem as faixas de serviço e acesso, ou se stá
se referindo a todo o conjunto. A tabela acima demonstra uma largura
total de 4,30 metros englobando todos os elementos da via de pedestres,
no entanto, acredita-se que mesmo uma medida mínima de 4,30 metros
não é suficiente para uso comercial, uma vez que a mesma tem maior
probabilidade de atrair mais pedestres e, portanto, mais pessoas podem
compartilhar da mesma calçada. Ao mesmo tempo, tal dimensão pode não
comportar confortavelmente um ponto de ônibus.
Gondim (2010) defende que o dimensionamento da calçada deve
acompanhar o uso e ocupação do solo ao longo da via:
Ruas comerciais podem requerer uma faixa de interação com 0,90m; uma faixa de
passeio com 3,00m, para passagem de quatro pedestres e; uma faixa de mobiliário com
3,00m, para comportar pontos de parada, quiosques e bancos eletrônicos, resultando
numa calçada de aproximadamente 6,90m (GONDIM, 2010).
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Gondim (2010) argumenta que um dos dimensionamentos mais
importantes é o dos canteiros para arborização. As árvores, quando
colocadas próximas à guia, tendem a ultraprassar duas raízes dos limites da
calçada e atingir as vias, uma situação comumente vista em vias de grande
e médio porte. Gondim (2010) defende que em vias coletoras e arteriais
com tráfego de veículos de grande porte, o eixo das árvores deve estar
no mínimo a 0,60m da face interna da gola onde a árvore está plantada,
para que situações como essas sejam evitadas, assim como os acidentes
decorrentes do desrespeito a essas medidas.
A seleção do mobiliário urbano para cada tipo de calçada, de acordo com a
classe da via em que se encontra, deve fazer parte da metodologia do dimensionamento
das calçadas. Postes e árvores compõem o mobiliário mínimo a ser inserido em vias
locais. Os postes, por serem necessários para iluminação. As árvores, para amenizar a
insolação ocorrente na maioria das cidades brasileiras. As vias coletoras, por fazerem
parte das rotas de transporte público, gerando maior número de pedestres, devem ter
nas calçadas, além de postes e árvores, lixeiras, telefones públicos, bancas de jornal
e espaços para a espera dos ônibus. Nas vias arteriais, as calçadas devem ter todo o
mobiliário da via coletora, com o acréscimo dos abrigos de passageiros para a espera dos
ônibus que trafegam com um maior número de linhas e freqüência. A faixa de mobiliário
urbano deve, sempre que possível receber como revestimento um piso de alerta tátil,
sinalizando para o deficiente visual que aquela é uma área de obstáculos (GONDIM,
2010).

O dimensionamento das vias e calçadas exige a avaliação de todos
os critérios mostrados acima, desde a escala do mobiliário urbano até a
escala dos veículos, abordando também o uso do solo dos lotes lindeiros.
O documento da SEGETH a respeito do Setor Nova Colina ainda não está
detalhado a tal ponto, o que pode dificultar a implementação de soluções
urbanas adequadas para cada região do setor, inclusive a região onde está
situada a ocupação Dorothy Stang. A falta de detalhamento de elementos
como as Faixas de Interação (FI), Faixa de Mobiliário Urbano Arborizado
(FMA) e a Faixa de Segurança (FS) pode dar margem a projetos que não
priorizem a circulação de pedestres nas ruas.
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para o tecido urbano, uma vez que o mesmo não será resultado de uma
ação de planejamento integrada, mas uma ação individualizada de cada
A lei 13.465/2017 dispõe sobre a regularização fundiária rural e condomínio.
O artigo nº10 define:
urbana, institui normas gerais aplicáveis à regularização fundiária urbana
(Reurb) e altera a lei 11.977/2009 que estava em vigor.
Brasil (2017) define, de acordo com o artigo nº13 da lei nº 13.465/2017,
Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal
dois tipos de regularização fundiária urbana (Reurb’s):
e Municípios:
I - identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, organizá-los

§ 3º Os estudos técnicos referidos no art. 11 aplicam-se somente às parcelas dos
núcleos urbanos informais situados nas áreas de preservação permanente, nas unidades
de conservação de uso sustentável ou nas áreas de proteção de mananciais e poderão
ser feitos em fases ou etapas, sendo que a parte do núcleo urbano informal não afetada
por esses estudos poderá ter seu projeto aprovado e levado a registro separadamente
(BRASIL, 2017).

Infere-se do inciso nº1 do artigo 12 da nova lei que a aprovação
ambiental não precisa estar vinculada ao Estado ou ao Município, uma
vez que a lei define que estão capacitados profissionais com atribuição
declarados em ato do Poder Executivo municipal; e
anterior (BRASIL, 2017).
técnica para análise a aprovação “independentemente da existência de
II - Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) - regularização fundiária aplicável aos núcleos
urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese de que trata o
De acordo com a lei, as ocupações que estão em área sem convênio com os Estados ou a União” (BRASIL, 2017). Ou seja, mais uma
infraestrutura sanitária têm a tendência de despejar os dejetos na natureza. vez, o governo não tem mais a obrigação de acompanhar o licenciamento
inciso I deste artigo (BRASIL, 2017).
Logo é dever do Estado – nesse caso, do município - assegurar a prestação ambiental da área a ser regularizada, o que pode acometer a uma série de
Recentemente, a referida lei tem sido alvo de polêmica por diminuir a de serviços públicos como maneira de evitar a poluição do meio ambiente erros que podem causar a destruição da vegetação nativa do local.
Acredita-se que o processo de regularização fundiária não significa,
participação da União no planejamento e controle de expansão das cidades, e, desse modo, melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação
uma vez que a lei flexibiliza o procedimento de regularização fundiária, à situação anterior. No entanto, instalar a estrutura de um sistema sanitário somente, conceder a titularidade da posse. É necessário que o governo
tradicional também traz danos ao meio ambiente, uma vez que sua produção implemente os serviços públicos para que se tenha mínimas condições de
mesmo que para isso as questões ambientais não sejam respeitadas.
habitabilidade. Quando a lei exime o governo de implementar infraestrutura
Por meio do artigo 30, a nova lei ressalta o poder e a relativa também requer a degradação dos recursos naturais.
Além do problema da extração da matéria-prima, há também a básica para o funcionamento da cidade, corre-se um sério risco de se perder
independência dos municípios no sentido de complementar a legislação do
país, no que lhes couber. A regularização fundiária por meio da ação do retirada do solo nativo para a instalação da tubulação e outros problemas o controle sobre o ordenamento urbano, piorando cada vez mais a qualidade
município é uma forma de exercício de poder, portanto, o município é o ambientais decorrentes do processo. Ou seja, ao permitir que uma ocupação dos serviços oferecidos e, por consequência, a qualidade de vida.
seja instalada em área de proteção ambiental, são gerados ao menos dois
principal agente transformador da cidade.
Em comparação com os artigos 49 e 50 da antiga lei 11.97, o artigo problemas principais: i) a degradação da paisagem natural do local devido
14 da nova lei 13.465 acrescenta que qualquer indivíduo, individual ou à implantação da ocupação; ii) a degradação e poluição do solo devido à
coletivamente, está legitimado a promover a regularização fundiária, além instalação do modelo tradicional de infraestrutura básica.
da União, dos municípios e das entidades coletivas que estejam ligadas à
regularização fundiária.
Estudos de mais de 15 anos sobre crescimento urbano inteligente têm mostrado
I - Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - regularização fundiária aplicável aos núcleos

e assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar

urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim

as condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação informal

que a urbanização de baixa densidade e dependente de automóveis resulta em custos
Art. 14. Poderão requerer a Reurb:
I- a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, diretamente ou por meio de
entidades da administração pública indireta;
II - os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de
cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais,
organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que
tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização
fundiária urbana (BRASIL, 2017).

A instauração da regularização fundiária torna-se agora um processo
administrativo que pode ser iniciado e findado no cartório municipal:
Parágrafo único. Nos casos previstos no caput deste artigo, serão encaminhados ao
cartório o instrumento indicativo do direito real constituído, a listagem dos ocupantes que
serão beneficiados pela Reurb e respectivas qualificações, com indicação das respectivas
unidades, ficando dispensadas a apresentação de título cartorial individualizado e as
cópias da documentação referente à qualificação de cada beneficiário (BRASIL, 2017).

Apesar da vantagem, acredita-se que os órgãos nacionais e municipais
correm o risco de perder o controle dos processos de regularização de
assentamentos urbanos informais e, por consequência, perder o controle
da expansão, planejamento e desenvolvimento da cidade, o que pode
acarretar na diminuição da qualidade de vida e da prestação de serviços
dentro das cidades brasileiras.
A nova lei 13.465/2017, na forma do artigo nº33, dispensa a
obrigatoriedade de o Estado oferecer infraestrutura básica aos núcleos
urbanos informais que não forem considerados Reurb-S: “II - na Reurb-E,
a regularização fundiária será contratada e custeada por seus potenciais
beneficiários ou requerentes privados;” (BRASIL,2017). Acredita-se que a
omissão do Estado na formação de qualquer porção o território é prejudicial
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per capita de infraestrutura e serviço mais altos que a urbanização mais compacta. Um
modelo de infraestrutura compacto conserva os materiais físicos necessários para sua
construção, além dos recursos físicos necessários para financiá-la e mantê-la (FARR,
2013).

Portanto, acredita-se que seria mais interessante investir em
sistemas de infraestrutura verde que causem o mínimo impacto ambiental
e que sejam capazes de acomodar as demandas da comunidade.
Infere-se que as diretrizes impostas pelos órgãos ambientais para
ocupações situadas em áreas de preservação ambiental serão colocados em
segundo plano, não mais requerendo a necessidade de que seja aprovado
o licenciamento ambiental para a regularização fundiária. Isso dá margem
para a destruição das áreas de preservação ambiental, pois, uma vez que
uma ocupação esteja instalada em área de preservação, a prioridade será
implantar o sistema tradicional de infraestrutura sanitária, o que requer a
destruição de parte da vegetação nativa para instalação das tubulações e
afins. Na prática, acredita-se que a lei não melhora de fato a qualidade da
moradia e somente aumenta o recolhimento de impostos.
Art. 12. A aprovação municipal da Reurb de que trata o art. 10 corresponde à aprovação
urbanística do projeto de regularização fundiária, bem como à aprovação ambiental, se o
Município tiver órgão ambiental capacitado.
§ 1º Considera-se órgão ambiental capacitado o órgão municipal que possua em
seus quadros ou à sua disposição profissionais com atribuição técnica para a análise
e a aprovação dos estudos referidos no art. 11, independentemente da existência de
convênio com os Estados ou a União.
§ 2º Os estudos referidos no art. 11 deverão ser elaborados por profissional legalmente
habilitado, compatibilizar-se com o projeto de regularização fundiária e conter, conforme
o caso, os elementos constantes dos arts. 64 ou 65 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de
2012.

3.1.2 - Zonas Ecológico-Econômicas do Distrito Federal
O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) é um instrumento de planejamento e gestão ambiental,
instituído pela lei federal nº 6.938/1981, denominada de Política Nacional de Meio Ambiente. Esta lei
determina que, aos estados, cabe elaborar o ZEE estadual e, aos municípios, o plano diretor a partir da
observação do ZEE existente (BRASÍLIA, 2017).
O ZEE-DF se traduz em um zoneamento de riscos, tanto ecológicos quanto econômicos, que
devem ser considerados para a elaboração do zoneamento de usos de cada unidade territorial. Tem
como objetivos orientar as políticas distritais para que promovam um desenvolvimento socioeconômico
em equilíbrio com a questão da sustentabilidade, visando à melhoria da qualidade de vida da população
e a proteção do ecossistema do Distrito Federal (BRASÍLIA, 2017). No caso da ocupação Dorothy Stang,
o estudo das ZEE do Distrito Federal é importante para se tomar conhecimento da fragilidade ambiental
do local e das medidas projetuais que precisam ser adotadas para que, em conjunto com o estudo de
tecnologias sustentáveis de baixo custo e dos padrões de Alexander et al. (1977) possa ser alcançado um
desenho que respeite as normas de zoneamento, preserve o frágil e ameaçado meio-ambiente do local
e que, também, crie-se um vínculo afetivo com os seus moradores.
Os objetivos específicos são os seguintes:

ocorrência e à magnitude de suas consequências;
Serviços ecossistêmicos – bens e serviços fornecidos a partir dos ecossistemas naturais que beneficiam e mantêm o bem-estar das pessoas (BRASÍLIA, 2017).
ZEEDPE - Zona Ecológico-Econômica de Dinamização Produtiva com Equidade - Destinada a diversificar as bases produtivas do Distrito Federal com inclusão
socioeconômica compatível com os riscos ecológicos e com os serviços ecossistêmicos (BRASÍLIA, 2017).
Figura 25 – Zonas Ecológico-Econômicas do Distrito Federal

I – diversificar a matriz produtiva com inclusão socioeconômica, geração de emprego e renda, de modo compatível à capacidade
de suporte ambiental;
II – estimular a economia da conservação, como estratégia para manutenção e recuperação da vegetação nativa do Cerrado;
III – estimular atividades produtivas, em especial a industrial, pouco intensivas no uso da água e recursos naturais, e de baixa
emissão de poluentes;
IV – promover a distribuição da geração de emprego e renda no território;
V – incorporar a avaliação dos riscos ecológicos nos instrumentos formais de planejamento e de gestão pública e privada para
garantia da integridade dos ecossistemas;
VI – orientar os agentes públicos e privados quanto à observância da capacidade de suporte ambiental, na elaboração e execução
das políticas públicas;
VII – orientar e fundamentar a elaboração e a execução dos instrumentos públicos e privados de planejamento e de gestão
territorial visando à integração com as políticas de meio ambiente, de recursos hídricos, de desenvolvimento econômico e social,
de habitação, de mobilidade, de saneamento e as demais políticas públicas;
VIII – preservar, proteger, promover, manter e recuperar os patrimônios ecológico, paisagístico, histórico, arquitetônico, artístico e
cultural de Brasília como capital federal e Patrimônio Cultural da Humanidade e Reserva da Biosfera do Cerrado;
IX – preservar e proteger as águas no território do Distrito Federal, promovendo ações de gestão e manejo que visem estabilizar
ou elevar os níveis de água nos aquíferos e melhorar a qualidade e a quantidade de águas superficiais, reconhecendo e valorizando
suas diversas dimensões, seus usos múltiplos e as distintas visões e valores a elas associados na condição de berço das águas de
três bacias hidrográficas brasileiras;
X – promover a integração do Distrito Federal com a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE/
DF, especialmente junto aos municípios limítrofes.
Parágrafo único. Políticas específicas de crédito devem ser elaboradas para as atividades produtivas definidas no art. 9º, para
atendimento ao inciso VII, sem prejuízo de outras que se fizerem necessárias (BRASÍLIA, 2017).

O Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo que institui o ZEE-DF define conceitos importantes
para o entendimento dos quatorze mapas de zoneamento de riscos elaborados, que serão comentados
mais à frente neste trabalho. Os conceitos mais relevantes para a análise da situação do Dorothy Stang
são:
Área de Preservação Permanente - APP: área definida na Lei Federal nº 12.651/2012 e suas atualizações, como área protegida,
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas;
Bacia hidrográfica – área de captação natural da água de precipitação, composta por um conjunto de superfícies vertentes e uma
rede de drenagem formada por cursos de água que confluem até resultar em um leito único no seu exutório ou ponto único de
saída;
Equidade – distribuição justa dos direitos e do acesso aos recursos e serviços;

Localização da ocupação Dorothy Stang

Fonte: Governo de Brasília (2017)

De acordo com o mapa apresentado, o Dorothy Stang está classificado como Zona Ecologica-Econômica de Dinamização
Produtiva com Equidade - ZEEDPE. Esta zona está subdividida em Subzononas de Dinamização Produtiva com Equidade, no
qual o Dorothy Stang está classificado como SZDPE 6 - Destinada à intensificação e diversificação das atividades produtivas
para a garantia da geração de emprego e renda por meio do desenvolvimento de atividades N31 e N42, prioritariamente,
e à implantação das ADP IV e VI, assegurados a qualificação urbana, o aporte de infraestrutura e a mitigação dos riscos
ecológicos. Os demais mapas com as respectivas classificações do ZEE estão presentes no anexo deste trabalho.
1 Atividades Produtivas de Natureza 3 - N3 - Atividades em ambientes que não dependam diretamente da manutenção do Cerrado relacionadas a comércio e serviços como educação,
saúde, telecomunicações, transporte e turismo;
2 Atividades Produtivas de Natureza 4 - N4 - Atividades relacionados à exploração do potencial logístico do Distrito Federal, tais como armazenagem e transporte, localizadas preferencialmente
nas extremidades da malha urbana ou contíguas às rodovias.

Risco ecológico – chance de ocorrência de um evento negativo que resulte em consequências adversas ou perdas aos seres vivos
e ao meio ambiente, de origem natural espontânea ou de ação humana, cujo grau do risco está associado à probabilidade de
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3.2 - Análise do terreno
As análises a seguir estão pautadas nas Dimensões Morfológicas
da Sustentabilidade de Andrade e Lemos (2015) - Dimensões Ambiental,
Social, Econômica e Cultural-Afetiva. O objetivo de analisar o terreno com
base nessas quatro dimensões é avaliá-lo sob diferentes perspectivas,
complementares entre si, em que cada dimensão está subdividida em
critérios, indicadores e verificadores, de forma a garantir a objetividade
da análise. Considera-se que as dimensões morfológicas de Andrade e
Lemos (2015) são uma metodologia de análise que pode ser aplicada
tanto na fase de diagnóstico da quadra quanto na fase de proposição,
garantindo a qualidade da análise de um mesmo aspecto sob diferentes
pontos de vista. Ressalta-se que as análises sob o ponto de vista de cada
dimensão ainda estão em fase de desenvolvimento.

3.2.1 - Sustentabilidade Ambiental
As diretrizes urbanísticas do Setor Nova Colina definem que os
parcelamentos urbanos devem adotar medidas de combate ao processo de
erosão do solo e assoreamento das nascentes d’água (Lei nº5.344/2014),
visto que próximo à área estão nascentes e matas ciliares que são de suma
importância para a preservação do ambiente ecológico do Distrito Federal.
Por conta disso, o Setor Nova Colina também é classificado como Zona de
Ocupação Especial de Qualificação (ZOEQ), o que significa que se deve
compatibilizar o crescimento urbano com a preservação do meio ambiente
por meio da recuperação ambiental e da preservação dos recursos hídricos.

Figura 26 - Zoneamento APA São Bartolomeu

Fonte: SEGETH (2017)
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Figura 27. Análise de insolação e ventilação

Fonte: Próprio autor
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Figura 28. Vegetação existente
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Fonte: Próprio autor

Figura 29. Problemas ambientais

Fonte: Próprio autor
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Fonte: Próprio autor

3.2.2 - Sustentabilidade Social
Figura 30. Cheios e Vazios
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Figura 31. Hierarquia viária da quadra

Fonte: Próprio autor
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Figura 32. Análise de fluxos
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Fonte: Próprio autor

3.2.3 - Sustentabilidade Econômica
Figura 33. Tipologia arquitetônica 3

Figura 34. Análise da tipologia arquitetônica 3

Fonte: Próprio autor
Figura 35. Tipologia arquitetônica 4

Figura 36. Análise da tipologia arquitetônica 4

Fonte: Próprio autor
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Fonte: Próprio autor

Fonte: Próprio autor
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3.2.4 - Sustentabilidade Cultural-Afetiva

Figura 37. Croqui do desenho urbano da quadra Invictus

Campo de futebol improvisado

“Praça das pedras”

Hortas e jardins

Fonte: Próprio autor
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Figura 38. Tipologia arquitetônica 1

Ligações de rede improvisadas

Materiais reaproveitados de outras construções

Cultivo próprio é muito importante

Divisão dos lotes a partir de cercas

Fonte: Próprio autor

Acúmulo de lixo

Proximidade entre os moradores
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Figura 39. Tipologia arquitetônica 2

Importância de se manter a vegetação

Varanda da casa assume outras funções
além do lazer
Quintal como o local preferido para as
atividades sociais e esportivas

Fonte: Próprio autor
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Figura 40. Relação entre casa e lote 1

Figura 41. Relação entre casa e lote 2

Fonte: Próprio autor

Fonte: Próprio autor
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Figura 42. Relação entre casa e lote 3

Figura 43. Relação entre casa e jardim

Fonte: Próprio autor

Figura 36. Croqui da tipologia de casas 4
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Fonte: Próprio autor

Fonte: Próprio autor

Capítulo 4
Metodologia do projeto e diretrizes
básicas

Figura 44. Metodologia de projeto

DIMENSÕES

ANÁLISE

AVALIAÇÃO

As diretrizes de projeto visam o desenvolvimento de um modelo de quarteirão em que se valorize
a participação da comunidade através dos processos de autoconstrução e autogestão que, apesar de já
ocorrerem no quarteirão, acredita-se que os mesmos podem ser potencializados ao aplicar diretrizes
que valorizem o senso de comunidade, a adoção de tecnologias sustentáveis de baixo impacto e o
respeito ao meio-ambiente.

3.1 - Participação da comunidade
Acredita-se ser fundamental a participação da comunidade no processo de projeto para que se
possa avaliar as reais demandas da comunidade e se potencialize a identificação com o lugar,
diminuindo as possibilidades de gentrificação.

Análise da situação
atual

MORFOLÓGICAS

3.2 - Reutilização da água

PROPOSIÇÃO

A conscientização da comunidade sobre os benefícios da reutilização da água, juntamente
com a participação da assistência técnica, pode ajudar a reduzir o custo de vida das famílias e
preservar o meio-ambiente.

Processo
par�cipa�vo

Padrões
urbanos

Referências
de projeto

3.3 - Preservação da vegetação
A integração da vegetação local ao desenho urbano poderia ajudar a diminuir problemas
relacionados ao solo, como a erosão, além de contribuir para a preservação dos mananciais
locais.

3.4 - Tratamento de esgoto

Novo ciclo
Fonte: Próprio autor
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A sugestão da utilização de técnicas sustentáveis de baixo impacto que tratem o esgoto contribui
para a preservação do solo e fornecem nutrientes para a vegetação, inclusive ajudando a
reduzir o custo da implementação do sistema de infraestrutura do quarteirão.

Anexo

Figura 45 – Subzonas da ZEE de Dinaminação Produtiva com Equidade - ZEEDPE

Figura 47 – Subzonas da ZEE de Dinaminação Produtiva com Equidade - ZEEDPE

Figura 46 – Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero

Figura 50 – Combate à Grilagem e Ocupantes Irregulares

Figura 48 – Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão
Figura 51 – Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo

Localização da ocupação Dorothy Stang

47

Capítulo 5
Processo participativo
e projeto

A metodologia de Andrade e Lemos (2015) envolve conceitos de
projeto relacionados a padrões espaciais emergentes que possam ser
implementados de maneira sustentável e que sejam sistematizados em
4 dimensões: ambiental, social, cultural-afetiva e econômica. O intuito
é avaliar um mesmo aspecto sob diferentes pontos de vista, buscando
extrair dados de projeto que possam ser traduzidos em códigos geradores
de processo de desenho urbano baseados nos padrões de Alexander et al.
(1977). Andrade e Lemos (2015) afirmam que essa metodologia permite
estabelecer um modo de projetar coerente entre as partes, de maneira
que as propostas possam ser analisadas, avaliadas e revisitadas durante
todo o processo de projeto e adotando, dentro do mesmo, características
específicas da comunidade.
Para fins didáticos, a metodologia acima descrita foi segmentada
em oficinas participativas e aplicada à comunidade da quadra Invictus, de
maneira que se possa incentivar a participação ativa dos moradores nas
decisões projetuais. A Oficina 1 tratou de conhecer a quadra e os problemas
e potencialidades por meio de entrevistas e mapas afetivos com infográficos.
A Oficina 2 tratou da sistematização de padrões identificados (Alexander
et al 2018 e Andrade 2014) a partir dos infográficos. A Oficina 3 tratou de
propostas alternativas para a Quadra Invictus e tipologias habitacionais
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OFICINA 1
Conhecendo a Quadra
Invictus

A oficina 1 tratou de conhecer o local, em que foi feito um
levantamento sobre a situação em que a ocupação se encontrava em relação
à infraestrutura, saneamento, o descarte e armazenamento de lixo; através
de registro fotográficos.
Também foi feito uma oficina junto aos moradores para reconhecer
os problemas e potencialidades do lugar. Para isso, foi feito um mapa do
local em tamanho A1 e foram elaborados padrões de acontecimento para a
quadra, baseados nos padrões de Alexander et al. (1977).
Durante a dinâmica da oficina, em que os moradores apontavam os
locais onde os padrões existiam, também foram sugeridos novos padrões
para serem acrescentados ao mapa, deixando a atividade ainda mais
informativa e dinâmica.
Juntamente do mapa, também foi realizado um questionário oral,
que foi registrado em papel, para conhecer melhor a estrutura social das
famílias e as atividades econômicas e culturais que desempenhavam dentro
e fora da quadra Invictus. Na oficina estiveram presentes um total de 13
pessoas.

Padrões de acontecimento criados para a quadra
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Tabela 2 – Oficina 1, Dimensão Econômica

Questionário
1 - Qual o motivo de você residir no assentamento?
a) Procuro uma oportunidade de trabalho
b) Não posso pagar um aluguel ou comprar uma casa
c) Estou fazendo algum tipo de tratamento ou acompanhando alguém que
faz
d) Pela melhor qualidade de vida de Brasília
2 - Como é a sua família?
a)Moro sozinho
b)Eu e minha esposa (ou marido)
c) Eu, minha esposa (ou marido) e uma criança
d) Eu, minha esposa (ou marido) e duas crianças
e) Eu, minha esposa (ou marido) e mais de duas crianças
f) Eu e uma criança

6) Sua casa possui caixa d’água?
a) Sim
b) Não
7) Sua casa possui algum sistema de esgotamento? Qual?
a) Fossa improvisada
b) Fossa séptica
c) Fossa-bananeira
d) Sistema tradicional
8) Existem espaços de lazer dentro da quadra?
Resposta: A Praça das Pedras
8) Você exerce, DENTRO DO DOROTHY, alguma atividade comercial? Se sim,
qual (is)?

g) Eu e duas crianças
h) Eu e mais de duas crianças

Bar

i) Eu e um idoso (acima de 60 anos)
j) Eu e dois idosos (acima de 60 anos)

Restaurante

3) Você se sente seguro para andar pelas ruas do Dorothy à noite?
a) Sim

Venda de marmitas

b) Não
4) Você prefere, no futuro, expandir a sua casa ou dar prioridade para os Venda de salgados
acabamentos (reboco, pintura, piso, etc)?
a) Expandir
b) Dar acabamento
5) Sua casa possui horta ou qualquer outro tipo de cultivo?
a) Sim
b) Não
5) Você reaproveita a água da chuva?
a) Sim
b) Não
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Venda de doces

Oficina de carros

Manicure e/ou pedicure

Cabelereiro (a) ou barbeiro

Artesanato

Babá (de crianças que residam no Dorothy)
Os resultados dessa oficina formaram o ponto de partida para
endossar as principais diretrizes do projeto, juntamente com o
diagnóstico técnico do local feito previamente. Segue abaixo as
tabelas que foram produzidas com os resultados da oficina:

Dimensão Econômica

Dimensão Cultural-Afetiva

Dimensão Ambiental

Dimensão Social
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OFICINA 2
Propostas para a
Quadra Invictus
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De posse do diagnóstico obtido com a oficina 1 e seguindo as
diretrizes da metodologia de Andrade e Lemos (2014) a fase de projeto
foi iniciada. Foram elaboradas 4 propostas para a quadra a nível de estudo
preliminar, uma para cada Dimensão da Sustentabilidade (Social, CulturalAfetiva, Econômica e Ambiental). Cada proposta privilegiou um aspecto da
dimensou e tomou o mesmo como ponto de partida para o desenho urbano.
Após elaboradas as quatro propostas, as mesmas foram apresentadas
para os moradores em uma reunião na Plenária (local de encontro de toda a
comunidade). As propostas foram apresentadas individualmente e pediu-se
para que os moradores apontassem os pontos positivos e negativos de cada
uma.
As novas informações foram recolhidas e serviram como diretrizes
para a elaboração da proposta final, que englobasse a maior parte das
características de cada proposta, de maneira a satisfazer as demandas dos
moradores em geral.
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Dimensão Cultural
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Dimensão Social
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Dimensão Econômica

58

Dimensão Social
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OFICINA 3
A PROPOSTA
FINAL

O projeto da quadra é derivado do
projeto de pesquisa-ação “O cantinho de todos:
o desenho urbano socioecológico do Dorothy
Stang à mão de seus ocupantes” do Grupo
de Pesquisa e Extensão “Periférico, trabalhos
emergentes” e pelo Escritório Modelo CASAS
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de Brasília e do trabalho
“Dorothy Stang de Baixo pra Cima: Modelo
participativo e sustentável para uma quadra da
ocupação”, no contexto dos editais nº 01/2017
e 1º/2018 (DEX-DPI) respectivamente; no qual
está sendo desenvolvido uma proposta de
urbanismo participativo.
No sentido de dar continuidade à
pesquisa do grupo e de explorar soluções mais
sustentáveis e emergentes para a comunidade,
este trabalho apresenta propostas para a
quadra nomeada como “Invictus”.
A escolha da quadra se deve pelo fato
de estar localizada em uma das principais vias
do terreno e por possuir áreas passíveis de
aplicação de conceitos de sustentabilidade.
O projeto justifica-se pela necessidade
de mostrar a importância de envolver a
comunidade em todas as fases do processo.
Foi inspirado em metodologias e ferramentas
de projeto como os padrões de Alexander
et al. (1977), os padrões dos ecossistemas
urbanos de Andrade (2014) e das dimensões
da sustentabilidade de Andrade e Lemos
(2015).

Área de intervenção (1,46ha)
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Graças
ao
processo
participativo, foi possível obter
informações preciosas a respeito
do local e sobre as demandas da
comuinidade. Foi percebido que
a falta de infraestrutura básica
como asfalto e saneamento
prejudica em muito a qualidade
de vida dos moradores, uma vez
no período de chuva, ocorrem
enchentes que chegam a invadir
e destruir parcialmente as casas
dos moradores. Portanto, seria
necessário pensar em dispositivos
de drenagem de baixo custo e
manutenção e que não agredissem
tanto o meio ambiente.
Outro fato constatado foi
que a Praça das Pedras, local de
encontro dos moradores, era um
local que deveria ser mantido e
revitalizado, para que resgatasse a
identidade da quadra.
Com base no processo
participativo realizado, obtevese um partido arquitetônico que
aproveita o caimento natural do
terreno com vegetação nativa e
os pontos afetivos marcados pelos
moradores, adensamento por
meio da criação de agrupamentos
de lotes, habitações voltadas para
as ruas, quintais compartilhados,
alargamento das calçadas para
propiciar o encontro das pessoas e
a concepção de infraestrutura verde
como jardins de chuva e bacias de
infiltração de baixo custo em que
acredita-se diminuir as inundações
que acontecem principalmente em
época de chuva.
Também foi proposto um
eixo central de lazer que possui
quadra poliesportiva, a “Praça das
Pedras” e um espaço multiuso para
eventos sociais da comunidade.
Trazer mais vegetação ao
lugar também foi uma das principais
diretrizes.
Foram
propostos
quintais compartilhados, calçadas
arborizadas e jardins de chuva para
a questão da drenagem.
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USO DO SOLO
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Uso residencial

Uso recreativo

Circulação de veículos

Uso misto

Preservação

Circulação de pedestres

Situação atual

Situação proposta

Quantidade de habitações

47

82

Quantidade de habitantes

188

358

Densidade populacional

129 hab/ha

246 hab/ha

(área de 1,46ha)
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OS ESPAÇOS
PÚBLICOS

A QUADRA POLIESPORTIVA
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A PRAÇA DAS PEDRAS
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O ESPAÇO MULTIUSO
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AS TIPOLOGIAS
ARQUITETÔNICAS
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CONJUNTO “A”
Quintal compartilhado
Tipologia 2 - Sobrado
Tipologia 1 - Uso Misto de Esquina
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Tipologia 2 - Sobrado

Tipologia 1 - Uso Misto de Esquina
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Tipologia 2 - Sobrado

N

A

A

N

VARANDA
A: 23,55 m2

2
A: 9,78 m2

2
A: 9,76 m2

±0,00

+3,00

±0,00

3
4
A: 2,63 m2 A: 7,58 m2
±0,00

9
A: 8,56 m2

±0,00

9
A: 6,23 m2

8
A: 32,51 m2
-0,015

+3,00

+3,00

10
A: 4,43 m2

1
A: 36,31 m2

5
A: 12,74 m2

±0,00

+3,00

11
A: 4,25 m2

±0,00

13
A: 11,46 m2
6
A: 10,87 m2

7
A: 15,32 m2

-0,015

+3,00

+3,00

-0,015

12
A: 4,24 m2
-0,015

9. Quarto

4. Circulação

10. Circulação

5. Sala

11 - Banheiro

6. Quarto

12. Banheiro suíte

7. Quarto de casal

13. Suíte

A

PAVIMENTO TÉRREO
ESC 1:75

2
5M

1
2
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8. Cozinha

3. Banheiro

8. Circulação

A
0
0.

2. Quarto

Pavimento Térreo
1:75

D

17

16

15

14

13

11

12

9

10

8

7

6

5

4

3

2

1

1

7. Sala
S

D

S

17E(0,18 m)
16P(0,30 m)

1. Garagem

0

PRIMEIRO PAVIMENTO
ESC 1:75
5M

1. 1
2

Primeiro Pavimento
1:75

+6,00

+3,00

±0,00

1
0

+3,00

±0,00

CORTE AA
ESC 1:75
5M

1
2
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O QUINTAL COMPARTILHADO
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Tipologia 1 - Uso Misto de Esquina

Tipologia 3 - Uso Misto Geminado
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Tipologia 1 - Uso Misto de Esquina
N

B

B

N

6
A: 8,95 m2

7
A: 11,31 m2

+3,00

+3,00

8
A: 3,41 m2
-0,015

LOJA
A: 36,59 m2

2
A: 7,03 m2

1
A: 9,09 m2

±0,00

+3,00

3/4
A: 9,28 m2
-0,015

A

LOJA
A: 24,13 m2

A

A

8
A: 2,45 m2

±0,00

A

2
A: 6,31 m2

1
A: 8,75 m2

6
A: 6,64 m2

+3,00

3
A: 6,47 m2

-0,015

5
A: 3,04 m2

7
A: 6,48 m2

LOJA
A: 24,36 m2

4
A: 2,98 m2

6
A: 1,41 m2

+3,00

±0,00

+3,00

1. Sala
2. Sala de jantar
18E(0,17 m)
17P(0,30 m)

Sobe

18

17

16

15

14

13

11

12

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

3. Cozinha

Desce

4.Área de serviço
5. Circulação

1

0

0.
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B

B

6. Quarto

PLANTA BAIXA TÉRREO
ESC 1:75

2
5M

1
2

1.
Pavimento Térreo
1:75

0

PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO
ESC 1:75
5M

1
2

Primeiro Pavimento
1:75

7. Quarto de casal
8. Circulação

+6,00

+6,00

+3,00

+3,00

±0,00

1
0

+6,00

+3,00

±0,00

±0,00

CORTE AA
ESC 1:75

2

1
2

5M
Corte
1:75

B

0

+3,00

±0,00

CORTE BB
ESC 1:75

Corte
5M
1:75

1
2
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CONJUNTO “B”
Tipologia 2 - Sobrado

Tipologia 1 - Uso Misto de Esquina

Tipologia 3 - Uso Misto Geminado
80

A

A

Tipologia 3 - Uso Misto
Geminado

N

N

3
A: 9,70 m2
2
A: 19,53 m2

HALL DE
ENTRADA
A: 9,25 m2
±0,00

3
A: 11,67 m2

B

B

LOJA
A: 42,72 m2

CIRCULAÇÃO
A: 24,22 m2

B

B
7
A: 2,63 m2

4
A: 3,07 m2

±0,00

1
A: 11,25 m2

±0,00

6
A: 5,19 m2

5
A: 3,99 m2

Desce

Desce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

1

5
A: 3,99 m2

18

CIRCULAÇÃO
A: 20,02 m2

17

18E(0,17 m)
17P(0,30 m)

Sobe

16

15

14

13

11

12

10

18

17

16

15

14

13

11

12

10

18E(0,17 m)
17P(0,30 m)

CIRCULAÇÃO
A: 5,19 m2
Sobe

6
A: 5,19 m2
1
A: 11,25 m2
4
A: 3,06 m2

7
A: 2,88 m2

1. Sala de jantar

LOJA
A: 30,13 m2

2. Sala

LOJA
A: 23,84 m2

±0,00

3. Quarto

2
A: 19,53 m2

±0,00

4. Circulação
5.Área de serviço
6. Cozinha

3
A: 9,67 m2

2
0

5M

1
2

GSEducationalVersion

PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO
ESC 1:75
5M

1
2

A

0

PLANTA BAIXA TÉRREO
ESC 1:75

A

1

7. VBanheiro

3
A: 11,70 m2
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+6,00

+3,02

+3,00

±0,00

1
0

A

82

±0,00

CORTE AA
ESC 1:75
5M

1
2

Corte
1:75

+6,00

+6,00

+3,00

+3,00

+0,01

1
0

CORTE BB
ESC 1:75
5M

1

B

±0,00

2

Corte
1:75
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CONJUNTO “C”

Tipologia 4 - Residencial em Altura

84

85

Sobe

Desce

4

18
1

Elev.

N

17
2
16

1
A: 11,64 m2

3
4
14
5

±0,00

13

18E(0,17 m)
17P(0,32 m)

15

2
A: 7,63 m2

6
12

LOJA
A: 25,23 m2

7
11
8
10
9

B

-0,15

5
A: 7,33 m2

-0,15

2. Sala de jantar

B
4
A: 2,90 m2

8
A: 5,09 m2

9
A: 2,92 m2

±0,00

3. Cozinha
4.Área de serviço
5. Quarto
6. Suíte

LOJA
A: 24,82 m2

±0,00

7
A: 2,44 m2

1. Sala

10
A: 7,79 m2

3
A: 6,33 m2

7. Banheiro
8. Circulação
9. Banheiro
10. Circulação externa

-0,15

11. Varanda
12. Terraço verde

4

Desce S
ob
e

1

6

17

9

16

0
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PLANTA BAIXA TÉRREO
ESC 1:75

2

12

1
5M

1

13

14

15

11

10

1

18E
(0
17P ,17 m)
(0,3
0 m)

7

18

8

±0,00

2

±0,00

6
A: 14,07 m2

5

3

5
A: 9,72 m2

Elev.

4

N

1. Sala
2. Sala de jantar
3. Cozinha

11
A: 3,55 m2

+3,00

4.Área de serviço
5. Quarto
Sobe

7. Banheiro

2

8. Circulação

3

1
A: 11,64 m2

1

Desce

6. Suíte
18

9. Banheiro

17
16
15

2
A: 7,63 m2

4
14
5
13

10. Circulação externa

18E(0,17 m)
17P(0,32 m)

+3,00

11. Varanda

6

12. Terraço verde

12
7
11
8
10
9

5
A: 7,33 m2

B

4
A: 2,90 m2

+3,00

7
A: 2,44 m2

8
A: 5,09 m2

-0,15

+3,00

B

+3,00

9
A: 2,92 m2

6
A: 14,07 m2

+3,00

0

12
A: 97,76 m2

-0,15

5
A: 9,72 m2

1

10
A: 7,79 m2

3
A: 6,33 m2

+3,00

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TIPO
ESC 1:75
5M

1
2

Primeiro Pavimento
1:75
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+9,00

+6,00

+3,00

+6,00

+3,00

±0,00

1
0

88

A

±0,00

CORTE BB
ESC 1:75
5M

1
2

Corte
1:75

O SISTEMA
CONSTRUTIVO
89

O sistema estrutural

A laje

A cobertura

O sistema estrutural adotado para as tipologias arquitetônicas foi o
sistema tradicional viga-pilar. Composto por três elementos, o sistema pode
ser descrito como duas barras verticais (pilares ou colunas) suportando uma
terceira barra horizontal (viga). Esta disposição estabelece um espaço ou
vão livre sob a viga, que pode ser usado para fins diversos como portas ou
janelas. Atualmente, a dualidade viga-pilar foi paulatinamente substituída
por pórticos rígidos, unindo em uma única peça os elementos estruturais
com eficiência.
A adoção desse sistema estrutural justifica-se pela disponibilidade
deste recurso no local. Considerando fato de o mesmo ser um dos
sistemas construtivos mais utilizados no país, acredita-se que não haveria
dificuldades no financiamento da compra do material por parte dos
programas habitacionais do Distrito Federal, como o Minha Casa Minha Vida
- Entidades, em que os próprios moradores poderiam auxiliar na execução
das obras.

Propõe-se, em todas as edificações, a laje pré-fabricada treliçada
com EPS. Esse tipo de laje é composto por vigas de concreto e armadura
metálica treliçada — estrutura que sustenta as peças de EPS. Depois que
todas as placas são posicionadas, é realizada a concretagem. Como o isopor
não tem função estrutural, mas de preenchimento, a resistência da laje
pode ser comparada a das lajes construídas com elementos cerâmicos.

As coberturas das edificações serão revestidas com telhas
ecológicas. pode ser feita através de fibras vegetais impregnadas de betume,
pigmentadas e com camada de resina protetora. Esse tipo é bem popular
entre os profissionais da área e possuem design diferenciado, possuindo
várias cores. São telhas fabricadas com fibras de coco, sial, bananeira ou com
madeiras como eucalipto e pinho. Ressaltando que elas também podem ser
feitas de papel reciclado.
Ressalta-se que, nas tipologia Sobrado será utilizada a telha colonial
ecológica de formato ondulado. Nas demais tipologias será utilzada a telha
de formato padrão de lajes impermeabilizadas.

O sistema sistema de vedação
Propõe-se que o sistema e vedação utilizado seja o Bloco de Terra
Compactada (BTC), tendo em vista que o seu método de produção causa
menor impacto ambiental e que também pode ser produzido no local,
observando as normas de contrução e execução vigentes.
Estima-se que cerca de 30 a 50% da população mundial vive em
habitações de terra (Kakizawa, 2007; Little et al., 2001; Pacheco-Torgal et
al., 2009). Como seria expetável, a maioria da construção em terra encontra
se nos países em desenvolvimento (Africa, América central, Médio Oriente
e algumas regiões Asiáticas), no entanto praticamente todas as nações
mundiais têm alguma tradição de construção em terra. Existem países
desenvolvidos como a França, a Alemanha, o Reino Unido, os EUA, o Brasil
e a Austrália, entre outros, que há já algumas décadas têm vindo a encarar
a construção em terra como uma alternativa bastante credível à construção
corrente.
As formas mais comuns de estabilização física dos BTC passam
pela adição de fibras ou a adição (ou remoção) de agregados. No caso da
adição de fibras procura-se aumentar a coesão entre as partículas do solo
conferindo assim uma resistência mecânica superior ao solo. A incorporação
ou remoção de um determinado agregado tem como objetivo melhorar a
composição granulométrica do solo, de modo a que este se encontre dentro
dos limites definidos para a produção de BTC (SILVA, Miguel, 2015).
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