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“A vida pode mudar a arquitetura. No dia em

que o mundo for mais justo, ela será mais

simples”

Oscar Niemeyer 





#Camilaarquiteta #formaCamila #acabaTCC

Quem nunca viu um post meu com essas frases ou não me ouviu falar essas palavras 50 vezes por dia, não

deve estar muito próximo de mim por pelo menos 1 ano e meio... O resto do mundo sabe que me dediquei a

esse projeto com toda minha alma e coração e agora tenho o dever de agradecer a todos que fizeram parte

dessa trajetória, não só nesses últimos 3 semestres, mas também nos últimos 6 longos anos de graduação em

Arquitetura. Acabou gente!

Em primeiro lugar, sempre, obrigada Deus ! Por me dar forças, por não me deixar desistir, por acalmar meu

coração durante minhas incontáveis crises de ansiedade.

Em segundo lugar, família ! Pai, mãe e irmão, obrigada por acreditarem em mim, por me darem uma super

força depois da chegada do Bê, cuidando dele enquanto eu ficava grudada no computador, sem comer, sem

dormir...

Bê! Amor da minha vida, razão disso tudo ter algum sentido, se estou me formando hoje, é porque no meio do

caminho você apareceu pra me alegrar, mamãe te ama e olha que legal, agora vou ter muito tempo livre pra

você (espero)!

Em terceiro lugar, Raqueeeeeel, minha melhor amiga, minha futura sócia, meu apoio nesses 6 anos:

Camila Raquel, Raquel Camila, dupla dinâmica, tão diferentes e tão parecidas, obrigada por indiscutível

companheirismo do primeiro ao ultimo dia (diplô em dupla?)só a gente sabe, acabou amiga! A gente

conseguiu!

Mas não teríamos conseguido sozinhas e precisamos unir forças: Pri, Gabi e Angel, obrigada por tudo, não

tenho palavras pra agradecer tudo que já passamos juntas nesses 6 anos, e nessa diplomação? Se não fosse a

nossa união eu não teria o que comemorar hoje.

Liza, minha orientadora querida, responsável por despertar em mim a vontade de mudar o mundo !

Obrigada pela paciência, por todos os ensinamentos, pela troca de experiência, por sua gentileza, estar ao seu

lado me abriu um leque de oportunidades que jamais imaginei, muito obrigada pela oportunidade e confiança

e por me tornar PERIFÉRICA !

Todos os professores e colegas que passaram por mim durante essa trajetória. Thiago, Gabi, André, força!

A vez de vocês está chegando.

Professor Caio, obrigada pela presença marcante durante praticamente todos os semestres da faculdade.

Professora Lila! Gostaria de tê-la conhecido antes, obrigada pela troca de experiências.

Meu padrinho Fábio, arquiteto pela vida, minha inspiração desde criança, meu incentivador desde

sempre, obrigada por estar sempre ao meu lado, será uma honra ser sua colega de profissão.

Amigas, poucas mas resistentes, sempre prontas quando eu preciso: Sophi, Jessicas, Jack e Carol, amo

vocês.

Aos moradores do bairro São Caetano e os alunos da Escola Municipal, pela ajuda e prestatividade, desejo

que seu bairro um dia seja um pouquinho daquilo que sonhamos juntos.
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Desde o lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo

Federal em 2009 (PMCMV), os conjuntos de habitação social estão sendo erguidos em

regiões periféricas, distantes das áreas centrais e com baixa qualidade urbanística e

arquitetônica, longe da dinâmica da cidade, segregando o uso residencial dos demais

usos do solo. Neste contexto, este ensaio de desenho urbano discorre sobre um estudo

de caso em uma área da cidade de Luziânia, onde duas realidades socioeconômicas

diferentes se confrontam: de um lado, um condomínio residencial de alto padrão,

totalmente murado e com áreas de lazer privativo – Terra Park Club Residence e, do

outro, um conjunto de habitações do PMCMV com residências isoladas nos pequenos

lotes. Assim, no terreno localizado entre essas duas realidades, foi proposta uma área

destinada a habitação social que atua como uma zona de integração entre as classes

sociais diferentes vizinhas e que ultrapasse o paradigma dos conjuntos formados

exclusivamente por unidades habitacionais, favorecendo uma “experiência integrada

em que várias esferas da vida passam a ser reunidas e articuladas entre si” (USINA,

2014), configurando a CONEXÃO SOCIOCULTURAL, assim, espera-se contribuir para a

conscientização dos profissionais atuantes no município e dos próprios moradores

acerca das práticas atuais que pouco contribuem para a diversidade da vida urbana.

Tratou-se o tema da habitação social, a partir do conceito de “bairro-cidade” capaz

de atender tanto a necessidade por moradia digna quanto a possibilidade de

promover interações e transformações sociais no urbano. Foram realizadas atividades

com a comunidade residente próxima a área para entender as necessidades reais

daqueles que se beneficiariam com a implementação do projeto.

Como principais diretrizes de projeto adotou-se: 1) integração com o entorno; 2)

mistura equilibrada de usos; 3) descentralização das áreas de lazer e estar; 4) incentivo

às relações de vizinhança 5) respeito à escala do pedestre; 6) flexibilidade em atender

diferentes famílias a partir da combinação de diferentes tipologias arquitetônicas; 7)

redução máxima do impacto ambiental para a implantação do empreendimento; 8)

preservação da massa de vegetação existente a partir da criação de um parque

urbano linear.
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Desde quando optei por falar de habitação social em meu Ensaio Teórico, percebi que meu projeto de diplomação acabaria se
enveredando pelo mesmo caminho, principalmente pelos incentivos da minha querida orientadora, Liza.

Escolhido o tema, quem me conhece não teria dúvidas de onde seria implantado: Luziânia, Goiás, minha querida cidade, aqui nasci, cresci e
daqui não saio! Mas infelizmente o amor não é recíproco, estudar arquitetura e urbanismo, principalmente porque é em Brasília e morar em Luziânia
é desesperador. Aprendi a observar minha cidade e ver como tem coisa errada, e como não seria assim tão difícil mudar, é só alguém dar o
primeiro passo, ter um pouco de boa vontade e chamar os amigos pra vir junto, pretendo ser essa pessoa que vai dar esse primeiro passo, e espero
muito que dê certo !

“Mas e aí, Camila, Luziânia precisa de habitação social ? Não adianta escolher o local por afetividade e esquecer a demanda!” Meu amigo,
me pergunte do que essa cidade não precisa que é mais fácil responder ...

A produção habitacional praticada em Luziânia hoje, prioriza o individual em detrimento do coletivo, além de beneficiar as classes mais altas
em detrimento das mais abastadas. A análise do número de empreendimentos do PMCMV, segundo a faixa de renda atendida, mostra que entre
2009 e 2012, para Luziânia não foi contratado NENHUM empreendimento para a faixa 1. De acordo com o Ministério do Planejamento,
Coordenação e estão, Luziânia teve contratação de 71 unidades habitacionais do PMCMV, sendo 22 voltadas para a faixa 2 e 49 para a faixa 3.
Acrescenta-se aí a falta de vontade política da prefeitura local de disponibilizar lotes, pré-condição para a realização de imóveis à faixa 1.

Em 2013, foi lançado o Programa Mais Habitação com mais de OITO MIL (!!!) famílias inscritas. Sendo que somente nesse ano, 2016, foram
entregues as primeiras 500 unidades. Faz as contas comigo, menos de 10% da demanda foi atendida num período de 3 anos, ou seja, ainda tem
muita gente que vai ficar com a casa própria só no campo dos sonhos por muitos anos, infelizmente.

Eu não tenho, aliás, não tinha, nenhuma relação afetiva com esse bairro antes de iniciar meus estudos para o trabalho final. Eu iniciei a disciplina
correndo atrás de um caso real, uma comunidade que precisasse de um projeto e eu estaria lá pra oferecer e quem sabe ele seria levado adiante,
mas infelizmente isso não foi possível. Então começou uma corrida contra o tempo para decidir o local de implantação do meu tão sonhado conjunto
habitacional social. Comecei a percorrer a cidade observando os terrenos vazios e suas potencialidades, um belo dia fui fazer um levantamento
arquitetônico em obra do escritório que trabalho num condomínio residencial fechado, o tal Terra Park Club Residence, todo murado, poucas casas,
casas enormes, telhado escondido, pele de vidro, pé direito duplo, área de lazer, piscina, churrasqueira etc., saindo de lá, passando pela rua de cima,
vejo várias casinhas iguais, pequenas, sem muito primor arquitetônico, esquadrias venezianas de alumínio, telhado duas águas, alguns puxadinhos,
outras resguardando a forma original. Fui olhar em volta e percebi que a única coisa que separava essas duas realidades era um grande terreno vazio
e o muro do condomínio, claro. Eu havia achado meu terreno ! Ali surgia o Conexão Sociocultural, não entra na minha cabeça, a falta de integração
entre aquelas vizinhanças, eu queria misturar a galera, promover encontros, trazer movimento pro bairro, você anda na rua e não tem uma alma
passando pra contar historia, isso tá errado, a cidade tem que ser dinâmica, não é ? Será ?

Desde o inicio a intenção era que o projeto de diplomação fosse realizado
em comunhão com as pessoas que se beneficiariam dele, mesmo nesse caso
hipotético, fiz questão de consultar a comunidade, assim, mesmo que eu, como
estudante de arquitetura seja cheia de ideias na cabeça e ache que é disso que
minha cidade precisa, eu não moro naquele bairro, eu não passo meu dia lá,
portanto não poderia ser prepotente e impor minhas vontades ao projeto. Todos os
elementos que compõem esse estudo partiram das conversas e atividades que tive
com os moradores que residem próximo ao local de implantação.
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O objetivo deste trabalho foi desenvolver um projeto de um núcleo habitacional para

população inserida na faixa de renda 1 do PMCMV. Se propondo a obter melhor

desempenho e qualidade em relação às práticas atuais na cidade.

Assim, busca-se conscientizar profissionais e moradores da cidade sobre a necessidade e

os benefícios da produção de espaços que promovam interações sociais entre as classes

e a diversidade de usos, propondo espaços habitados que tenham a capacidade de se

adaptar as necessidades de diferentes tipos de famílias e as mudanças dentro de uma

mesma família, resultados que só podem ser alcançados inserindo-se a população no

processo de concepção do projeto para tentar aproximar a habitação social projetada
da habitação desejada pelos usuários.
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A metodologia escolhida seguiu o esquema ao lado: foi feita uma

análise da área imediatamente afetada pela implantação hipotética do

empreendimento a partir das Dimensões da Sustentabilidade:

Sustentabilidade Social, Sustentabilidade Econômica, Sustentabilidade

Ambiental e Sustentabilidade Cultural e Emocional, uma metodologia

utilizada pelos professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da

Universidade de Brasília, no âmbito da Chamada Pública

MCTI/CNPq/MCIDADES Nº 11/2012, cujo objetivo é oferecer apoio

financeiro a estudos para o monitoramento, a avaliação e o

aprimoramento do Programa Minha Casa Minha Vida. Essa metodologia,

se organiza a partir de princípios, critérios e verificadores, assim cada

dimensão alcança melhores resultados, de acordo com a maior

quantidade de verificadores positivos tiver. Depois de avaliar a área de

acordo com as Dimensões da Sustentabilidade foi feito um pré-

diagnóstico que levou à escolha dos padrões de Christopher Alexander

que ajudariam no processo participativo. Após a consulta e realização de

atividades com a comunidade, foi ajustado o diagnóstico e foram

lançadas as diretrizes de projeto, unindo as etapas anteriores para

elaboração do Projeto Básico

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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O processo participativo foi realizado em três etapas.

A primeira consistiu em distribuir questionários entre os moradores do bairro, com

algumas perguntas direcionadas ao diagnóstico do bairro. Foram feitos 2 questionários

diferentes, pois o dia-a-dia das pessoas residentes no condomínio Terra Park é bem diferente

dos moradores que residem fora daqueles muros. A última parte do questionário era igual

para ambos e se refere a verificar quais seriam os padrões de projeto pré-selecionados após o

pré-diagnóstico, que realmente seriam de desejo dos usuários. Responderam ao questionário
pessoas entre 12 e 74 anos. Total de 28 entrevistados, sendo 9 residentes no condomínio.

–

Padrões para a escolha:
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A segunda etapa foi realizada juntamente com as crianças da Escola Municipal São

Caetano. Consistiu em uma aula de urbanismo para as crianças do 4° ano abordando

simplificadamente a cidade e suas partes, cidades planejadas x cidades não planejadas,

conceito de cidade sustentável e a imposição de um repertório mínimo com exemplos de
boas práticas para áreas públicas

-

“
”

“ ”
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A terceira e última etapa foi a realização de duas atividades com as mesmas crianças
da etapa anterior.

-
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Durante as três etapas do processo participativo, a comunidade expressou
opiniões em sua maioria, coincidentes, independente da classe social e idade:

• não tem iluminação adequada
• não tem atividades noturnas
• não tem ninguém na rua

• ruas sem asfalto
• calçadas não pavimentadas

ou desniveladas

• é preciso buscar comércio e
serviços no centro da cidade

• padaria, mercado, farmácia,
lanchonetes, bares etc.

• quem não possui carro
próprio, precisa se virar para
trabalhar, estudar ...

• Com exceção os moradores
do Terra Park, a população
precisa buscar lazer em outros
bairros

• Escola de ensino médio,
creche, posto policial

• Principalmente entre os
moradores do Terra
Park e os restante do
bairro
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Luziânia é uma cidade localizada no Estado de Goiás, na chamada

microrregião do entorno do DF e é a quarta maior cidade do Estado em

termos populacionais, com população estimada de 194 mil habitantes

(IBGE 2015).

Fronteira entre Goiás e o Distrito Federal, a cidade acaba sofrendo

uma situação de “desprezo” por parte das autoridades políticas em

relação à efetivação de políticas locais. Nota-se em certas ocasiões, que

por se situar entre os dois Estados, muitas providências políticas a serem

tomadas acabam sendo negligenciadas por ambos os governos, como se

nenhum deles fosse responsável oficialmente pela região. Para Tormin

(2004, pág.. 25), “deserdada por Goiás, Luziânia não teve a adoção do

Distrito Federal”.

O São Caetano é um bairro mais recente na cidade, o que justifica

a baixa urbanidade e a grande quantidade de terrenos vazios. Fica a

3km do bairro “Centro” que é onde se localiza a maioria da oferta de

comércio e serviços públicos e privados.

A Avenida Tiradentes dá acesso ao bairro e também ao terreno escolhido

para implantação do projeto, essa avenida se conecta também com a

principal Avenida da cidade, a Alfredo Nasser.
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A área apresenta pouca urbanidade, pois possui

grande quantidade de espaços permeáveis. Mas deve-se

considerar que o maior espaço permeável é justamente o

terreno trabalhado, assim, mesmo que não se tenha

aumentado a densidade construtiva, procurou-se

promover intensidade de encontros devido a diversidade

de usos que o programa contempla, integrando as várias

classes sociais.

Observando a constitutividade da região, o maior

problema apresentado é o condomínio Terra Park, devido

ao fato de o mesmo ser murado. Como seu terreno é

bastante extenso, toda a sua fachada virada para a rua é

cega, deixando o local menos seguro. Nos outros

parcelamentos do bairro, há pouco espaços sem

aberturas para a rua, sendo que a maior parte deles

ocorre porque as macroparcelas ainda não foram

totalmente ocupadas.

Observa-se que o terreno a ser trabalhado possui

apenas uma abertura voltada para si, assim, foram

lançadas estratégias para que haja integração entre ele e

suas adjacências.

A caracterização urbana foi feita utilizando-se a metodologia das Dimensões da Sustentabilidade.
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As vias locais são estreitas, mas comportam bem o fluxo de carros, pois a região é

predominantemente residencial, somado a isso o fato de o poder aquisitivo dos moradores

ser baixo, assim, muitos deles sequer possuem carros. Várias dessas vias não são

pavimentadas.

A via coletora é a avenida que dá acesso ao condomínio e também é a principal via

de acesso ao terreno onde o projeto será implantado. Ela possui canteiro central.

O trecho da rodovia GO 010 que passa pela região não é tão movimentado, não se

caracterizando como via expressa, mas sim, arterial. Há um fluxo de caminhões, mas o

transito flui bem.

As calçadas como em todo o restante da cidade são estreitas ou inexistentes, ou cheias

de obstáculos para os pedestres como mobiliário urbano, arvores, desníveis. Em sua maioria

não são pavimentadas, muitas vezes são invadidas para ampliar a área do lote.

Na região de intervenção, predominantemente residencial, há pouca conectividade,

como a maioria das vias da cidade, essa configuração é interessante em bairros residenciais

pois o fluxo de carros é menor, porém, ao inserir pontos de comércio, é preciso que a

configuração viária favoreça a dinamicidade da região.

conexão sociocultural| pág. 28



A análise do mapa de usos do solo mostra a predominância do uso residencial, e uma

carência de comércios de vizinhanças como por exemplo: farmácias, padarias, mercearias,

lojinhas de variedades.

Locais para realização de serviços como bancos, casas lotéricas e correios ficam a

mais de 2km de distância.

Quanto aos equipamentos públicos, notou-se que alguns encontram-se a uma

distância maior do que o sugerido pela norma e outros apesar de serem próximos, não

conseguem atender toda a população local: o centro de ensino infantil mais próximo fica a

1,5km e a escola de ensino médio mais próxima fica a 2km.

Não há nenhum posto policial próximo ao local, e a delegacia da cidade fica a

3,3km.

Para atividades de lazer e pratica de esportes, a praça mais próxima fica a 1,5km, em

outro bairro, como foi mostrado há pouco. Não há nenhum parque na cidade.

Próximo ao terreno não há nenhuma região de integração social pública. Dentro do

condomínio Terra Park existe uma área de lazer com playground, academia, piscina etc.,

porém é de uso privado dos condôminos. A praça mais próxima fica a 1,5 km, a mesma

possui quadra poliesportiva coberta, parquinho e academia públicos, porem fica a uma

distância maior que o desejável.
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• Configuração de espaços 
livres públicos menores 
(+encontros)

• Adequar ilhas espaciais e 
permeabilidade x barreiras

• Configuração espacial 
favorável aos 
deslocamentos

• Provimento de 
comércio e 
serviços de 
vizinhança < 1km

• Atividades diárias 
ou semanais na 
vizinhança 
(praças, parques, 
esportes)

• Atividades para 
todos os horários

• Núcleos sociais afetivos 
e empresariais

• Ações de educação 
para sustentabilidade

• Participação no 
processo de projeto

• Diversidade de 
quadras, de 
tipologias, 
unifamiliares, 
multifamiliares, uso 
misto

• passeios de pequeno porte > 
1,80M 

• passeios de médio e grande 

porte > 2,1M 
• ciclovias e ciclofaixas > 1,05M 
• vias locais > 2,85M 

• Distinção clara das áreas de 
fluxo de pedestres, ciclistas e 
carros

–

–
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A rede de água é abastecida pela SANEAGO,

captação superficial no córrego Palmital e subterrânea

em poços artesianos, atendida pela ETA Sistema Palmital

na própria cidade, tratamento através da desinfecção

por cloração.

Somente 16% do esgoto da cidade é tratado

sendo que a maioria dos domicílios possui fossa

rudimentar. No bairro São Caetano, somente o

condomínio Terra Park possui coleta de esgoto. A ETE

Luziânia fica próxima ao bairro.

A drenagem da cidade se demonstra deficiente

posto que sempre que o volume de chuvas aumenta a

cidade sofre com alagamentos. A região analisada não

possui esse problema devido à grande quantidade de

solo natural e à baixa urbanidade.

Mais de 95% dos domicílios do munícipio são

bastecidos pela rede geral de energia de

responsabilidade da CELG, e o bairro sob análise faz

parte da rede. A fiação é aérea fazendo com que haja

prejuízo estético.

A análise das macroparcelas demonstra um crescimento

desordenado da cidade, como não há um traçado regulador das vias,

observam-se as mais variadas formas das macroparcelas, inclusive
várias delas pouco eficientes para a divisão das microparcelas.

Os lotes das casas do MCMV são 10x20m e a taxa de ocupação

varia de 20% até 100% do terreno, demonstrando que muitas famílias

conseguiram ampliar suas casas, provavelmente pela necessidade,

apesar da baixa renda. A legislação municipal exige um mínimo de

10% de área permeável.

Também há lotes 15x30m, sendo que alguns destes foram

desmembrados em dois terrenos de 7,5x30m e ainda casos extremos de

desmembramentos em 3 lotes de 5x30m.

Dentro dos muros do condomínio Terra Park, os lotes não seguem um

padrão, como as macroparcelas são irregulares em sua forma,

também o são os lotes, assim cada um tem forma e área diferentes,

sendo que a menor lado nunca é menor que 10m, quanto a taxa de

ocupação, o condomínio exige um máximo de 70% e os restante deve

ser permeável.

Áreas 

permeáveis 

em verde
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• Ocupação de áreas disponíveis para 
não ampliar o limite urbano

• Infraestrutura adequada para o 
adensamento

• Respeito às taxas de 
ocupação do solo

• NBR 9283/86
• desenho confortável e 

ergonômico

–

• Coexistência de comercio, 
serviços e habitação

• Espaço para atividades 
comunitárias e crescimento 
profissional
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O relevo de toda a cidade é bastante acidentado, a região analisada em especial

possui um desnível grande, de cerca de 40 metros. Porém o que pratica-se na cidade é

adaptar o terreno ao projeto e não o contrário, assim, as vias não favorecem escoamento e

drenagem natural, tampouco a orientação das macro e microparcelas o fazem.

A região analisada não sofre com inundações pois sua infraestrutura é precária, assim muitas

ruas e calçadas não são pavimentadas, além da taxa de ocupação dos terrenos ser baixa

em sua maioria, soma-se a isso a baixa urbanidade e as várias áreas livres não construídas

ainda.

Um ponto a se considerar é a grande quantidade de entulhos acumulados nesses

terrenos vazios, é necessário fornecer a esses moradores uma melhor educação ambiental.

O Rio Vermelho corre próximo a região analisada, além deste, dentro dos limites do

município existem vários outros rios e afluentes, os principais são o Rio São Bartolomeu e o Rio

Corumbá, inclusive as Usinas Hidrelétrica Corumbá III e IV e seus respectivos lagos ficam

dentro do município.

Um grande problema do município é a falta de cuidado com os cursos d’agua. A zona

de proteção ambiental prevista no PDL não tem uma extensão a partir da margem do rio, ela

se resume ao próprio leito. Assim observam-se edificações avançando para as margens,

desmatamentos, depósitos de lixo. Além disso não há a correta proteção de nascentes e

minas d’água. Inclusive o Condomínio Terra Park foi construído sobre uma dessas áreas.

Vegetação, 

relevo e 

água

990

950

950
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A cidade possui muitas áreas permeáveis, porém pouco arborizadas, a vegetação típica é a

do cerrado, o que também não contribui muito para o sombreamento e conforto térmico.

Como a densidade construtiva é baixa e as construções são de 1 ou 2 pavimentos, a

ventilação e insolação naturais do terreno escolhido sofrem pouca influência, a não ser pelo

morro localizado a sudeste, o qual possui uma massa de vegetação nativa considerável que

deve ser preservada.

Ao sul do terreno há uma fazenda com alguns reservatórios de água abastecidos pelo Rio
Vermelho. Eles contribuem para a umidade.

VENTOS 
PREDOMINANTES

VENTOS 
ÚMIDOS
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• Espaços livres públicos para cultivo

• Hortas nos lotes e hortas 
comunitárias

• Arvores frutíferas dispersas pelo 
espaço urbano

:

• Sistema natural de retenção de 
agua pluvial

• Captação e armazenamento de 
água da chuva

• Reaproveitamento de águas 
servidas

• Desenho de vias e 
macroparcelamento 
acompanhando curvas de nível 
associadas a infraestruturas 
verdes

• Conformidade ao relevo
• Distanciamento das edificações, 

largura da caixa viária, massa de 
vegetação em vias seguindo a 
NBR 15220

• Sistemas de automação, 
alternativos interligados ou 
independentes ao sistema 
tradicional

• Usina de geração de energia 
comunitária

• Desenho direcionado para o 
controle integrado das 
companhias de água e energia

–

• Tratamento ecológico e 
reaproveitamento de águas negras 
e cinzas para uso não potável

• Infraestrutura para 
coleta seletiva e 
compostagem local, 
setorial ou regional
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A área é árida, com construções sem acabamento, que não proporcionam uma boa percepção ao pedestre. Soma-se a isso a existência de entulhos espalhados em terrenos vazios,

fiação de energia aérea, mobiliário urbano precário.

A uniformidade das casas e ruas dificulta a orientação do pedestre. As referências mais marcantes são o muro e a guarita do condomínio Terra Park.

A região não possui uma preocupação formal e estética tão forte, exceto dentro do condomínio Terra Park, com casas ‘modernistas’ e arquitetura mais elaborada.

próprio bairro não possui nenhum elemento que dê identidade ao local, tampouco que ajude na integração das vizinhanças para a criação dessa identidade e sentimento de comunidade. 

A cidade, por sua vez, possui grandes símbolos ligados a religião, sendo que as Igrejas N. S. do Rosário e o Santuário de Santa Luzia são as mais lembradas. 

conexão sociocultural| pág. 37



• Respeito ao patrimônio existente
• Emergência de uma identidade 

própria
• Identificação de elementos 

marcantes
• Implantação que permita 

contemplação

• caminhos conectados para livre 
circulação no espaço urbano

• elementos que se destacam 
visualmente nas áreas limítrofes 
entre bairros (marcos visuais)

• Diversidade tipológica e unidade 
de pequenos agrupamentos

• Laços afetivos 
através da 
agradabilidade 
visual e simbologia

–

conexão sociocultural| pág. 38



conexão sociocultural| pág. 39





[3]



Desenho urbano com formas irregulares, configuração de quadras com espaço exterior positivo
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Desenho urbano orgânico, do período medieval.
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Desenho urbano sensível à água, desenho favorece a drenagem natural, utilização de jardins de chuva, bacias de contenção, existência de várias áreas verdes, parques e praças,

utilização das áreas livres para agricultura urbana e atividades comunitárias
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O bairro ocupa uma área de 38ha, distando apenas 3 km do centro da cidade, se

tornando disponível para solucionar o problema de habitação na região, criando novas

áreas comerciais e novos empregos e integrando os aspectos sociais e ecológicos ao

desenvolvimento urbano.

Para amortizar o impacto ao meio ambiente, Vauban fez uso de políticas que visam

à redução do consumo de energia, de água e de bens duráveis (como o automóvel e

máquinas de lavar roupa, sendo incentivado o uso de lavanderias comunitárias), bem como

políticas de redução da poluição, da distância entre moradores e trabalho e da distância

entre vizinhos.

O sentido de comunidade em Vauban é muito forte. Isso se deve ao caráter sistêmico

em que o bairro foi concebido, que proporcionou, a cada nova estratégia sustentável, uma

maior integração da vizinhança. É o caso, por exemplo, da ideia mobilidade urbana no

bairro. O desestimulo ao uso do automóvel particular e o incentivo ao caminhar e ao uso de

outros modais de transporte suscitou a apropriação da rua pelas pessoas e a um maior

número de encontros entre elas, facilitando a socialização.
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O projeto do bairro Holiday alia uso misto do solo, transportes alternativos, eficiência energética e habitação social. O plano comunitário para o Holiday gira em torno de dois objetivos 

interligados: sustentabilidade e acessibilidade. Felizmente, as iniciativas que aumentam a acessibilidade coincidiram com práticas de sustentabilidade.

Um dos princípios do plano é promover o uso de bicicletas e ônibus. E o uso misto do solo foi fundamental para promover a integração da comunidade e a redução do uso do carro. 

Além de drenagem natural, espaços verdes para interação da comunidade, horta e pomar comunitários.

conexão sociocultural| pág. 46



Aqui considerou-se o aspecto visual do conjunto
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Projeto vencedor do Concurso do CDHU

“Habitação para todos” categoria “casas

escalonadas”, 2012.

O projeto tem 3 tipologias de casa: a casa

aclive, a casa declive e a casa-ponte.

As tipologias são adaptadas à diferentes

situações topográficas, incluindo as de terrenos mais

acidentados, situação muito comum à se enfrentar em

projetos de habitação social.

Todas são acessíveis por duas cotas de nível

cuja diferença nesse projeto não ultrapassa 1,5

metros. Esses dois níveis geram adaptações das

tipologias à diferentes topografias. A escada é

adaptada para o desnível necessário.

Outro ponto importante do projeto é que as

casas podem ser ampliadas para espaços já previstos

no projeto ou os mesmos espaços podem ser usados

para fins comerciais

2
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Organizado em escalas crescentes de relação público-privado, as moradias conformaram-se em núcleos conectados com cerca de 10 unidades, desenhando pracinhas sem acesso

de carros e com varandas voltadas para elas. Nesta escala, conforma-se a vida cotidiana partilhada – materializada durante a finalização da produção das casas em pequenos mutirões

locais. Depois de ocupadas, tais praças expressam esta partilha nas portas abertas onde crianças transitam de casa em casa e vizinhos compartilham a vida cotidiana.

Outra escala derivada da conformação em núcleos era a reversa das praças: os quintais, que se conectam e poderiam ser compartilhados entre as famílias em arranjos diversos.

Atualmente, algumas famílias compartilham quintais em duplas – uma escala mais doméstica do que comum.

conexão sociocultural| pág. 49



-
Habitação evolutiva. Habitação como investimento social. Trata-se de garantir que a habitação subsidiada, que recebem as famílias, valorize-se a cada dia que passa. Todos nós

quando compramos uma residência esperamos que esta valorize-se com o tempo; sendo os bens imobiliários quase que sinônimo de uma investimento seguro. No entanto, neste momento,

a habitação social, em uma porcentagem inaceitavelmente alta, é mais equivalente a comprar um carro do que uma casa; cada dia que passa, as moradias valem menos.

conexão sociocultural| pág. 50



– –
O arranjo dos lotes no desenho do reassentamento surgiu da observação

do hábito dos próprios moradores do Piquiá: é no espaço público, em frente à

casa – e preferencialmente sob uma frondosa árvore –, que eles se reúnem com

os vizinhos para conversar no final do dia e nos finais de semana. Assim, os lotes

estão organizados em pequenos núcleos, que são dispostos de forma a

configurar uma pequena praça a cada conjunto de 26 casas. Nestas praças

também será cumprida a função de tratamento das águas servidas das casas.

Como não há rede de coleta e tratamento de efluentes na cidade de

Açailândia, a solução considerada mais adequada foi o tratamento no local

através de sistemas biológicos. O desenho do arranjo entre os lotes também

guarda a ideia de incentivar o compartilhamento dos fundos de lote de

diferentes casas entre integrantes da mesma família ou amigos, gerando

espaços semi públicos em comum.
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- –
Os dois terrenos estão inseridos numa área urbanizada e infraestruturada, o que possibilita uma integração interessante entre os conjuntos e o bairro. Para isso, foi proposto que as

unidades térreas voltadas para a rua fossem destinadas a usos múltiplos complementares à moradia – áreas comunitárias, áreas de lazer, espaços para cultura, educação e geração de

trabalho e renda.

As atividades de projeto participativo levaram a três unidades distintas, com dois e três dormitórios, sendo que uma das tipologias possui uma grande varanda, pois muitas famílias

reivindicavam espaços abertos nos apartamentos. Já nas coberturas, foram propostos espaços de lazer diversos – algumas coberturas se configuram como lajes e outras como áreas

gramadas (tetos verdes). A altura dos edifícios varia entre 3 e 5 pavimentos – permitindo que as áreas coletivas das coberturas não fiquem isoladas.
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Área do terreno: 35 ha

Área destinada à habitação: 21 há

Número de famílias atendidas: 599

Área do parque linear: 5 ha

Área de mata virgem: 9 ha

A elaboração do projeto partiu da escala macro para a

micro, sempre procurando atender as necessidades apontadas

pela população durante o processo participativo e solucionar

os problemas apontados pelo diagnóstico através das

Dimensões da Sustentabilidade.

A concepção do projeto seguiu a seguinte ordem:

Definir o traçado viário(prioridade: das continuidade à

Av. Tiradentes)

Criação de um parque linear em torno do morro à

direita no terreno (prioridade: preservar a massa de vegetação

existente)

. Criar rotas para transporte alternativo (ônibus e

bicicleta)

Alternativas para macro e microparcelas (prioridade:

uso misto do solo, transformação dos “quintais” em áreas de

uso público ou comunitário)

Conectar áreas livres e/ou verdes (prioridade:

proporcionar boa experiência ao pedestre)

Escolha de tipologias edilícias (prioridade: implantação

com menor impacto ao terreno natural, sempre que possível,

gabarito respeitando e não se impondo às habitações

adjacentes)

Implantação dos equipamentos públicos: centro

comunitário, posto policial, escolas e creche

Implantação das áreas de lazer
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Para definir o traçado viário, desde os primeiros estudos, optei por adequar a malha ao

relevo, assim as vias, sempre que possível, acompanham as curvas de nível.

A avenida Tiradentes atualmente é descontinua, então percebi a necessidade de

conectá-la a malha viária da cidade proporcionando fluidez e mais opções de acesso à

área de intervenção.

Com a continuidade da Av. Tiradentes, a conexão do bairro com linhas de ônibus para o

centro da cidade ou para outros bairros ficou facilitada, assim previ pontos de ônibus na

extensão da avenida, o que inclusive facilita o acesso do restante da população da

cidade ao parque urbano, que seria o primeiro da cidade.

O terceiro ponto foi definir a ciclofaixa. Em Luziânia não existem ciclovias nem ciclofaixas

por isso, seria necessário um estudo mais aprofundado para traçar uma ciclofaixa ou

ciclovia que continuasse pelas vias principais da cidade, após passar pelos limites do

terreno.

–
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–

–
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Como as vias seguem o relevo, elas

acabaram conformando macroparcelas

bastante irregulares, por isso procurei

alternativas para as microparcelas, que não

fossem os tradicionais lotes.

Busquei referências de tipologias edilícias

que possibilitassem o uso misto do solo e que

pudessem ser organizadas de forma que os

“quintais” em vez de espaço privados, se

tornassem de uso público, seja compartilhados

entre vizinhos, ou utilizados como mini praças

públicas.
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–

Apt. 02 quartos  

64 m²

1 5

Kitnet

16 m²
Apt. 01 quarto

40 m²

1 5 1 5

Sobrado 02 quartos  

64 m²

Duplex 02 quartos  

64 m²

1 5
1 5

A arquitetura das tipologias não foi detalhada por mim, como em meu Ensaio Teórico

elaborei uma matriz de avaliação para o projeto de habitações sociais, utilizei esse

conhecimento para escolher dentre vários projetos premiados ou bons projetos da área

social, aqueles que melhor se adequariam aos propósitos deste empreendimento. Procurei

escolher tipologias que atendessem necessidades diferentes que famílias diferentes

possuem, seja pela oferta de várias plantas baixas diferentes, seja por plantas que

possibilitem o rearranjo dos espaços ou plantas que prevejam ampliações futuras da área

da casa.

As janelas demonstradas nas plantas são ilustrativas, pois a mesma tipologia possui

varias orientações solares diferentes e precisa ter suas aberturas ajustadas para correta

exposição ao sol e ventilação. Como o projeto prevê bastante arborização, as árvores

auxiliam na proteção contra a insolação e ainda contribuem para o conforto térmico.

Somam-se 599 unidades habitacionais no terreno de 21 hectares.

Essa proposta foi

desenvolvida pelo grupo

premiado em 1° lugar no âmbito

do Concurso “Soluções para

Cidades 2012” Habitações em

Áreas de Risco. A proposta é

interessante por ofertar uma

flexibilidade inicial, ou seja, existem

várias plantas diferentes que

atendem conformações diversas

de famílias. Ainda oferece, em

duas dessas plantas a

possibilidade de ampliação.
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–
Essa proposta foi elaborada pelo

coletivo USINA CTAH para o

assentamento dos mutirões Tânia Mara e

5 de Dezembro em Suzano, SP.

São duas tipologias de edifícios e 3

tipologias de apartamentos.

As plantas permitem um rearranjo dos

cômodos, se necessário.

O ponto mais interessante da tipologia

está nas várias possibilidades de

implantação que a combinação entre os

dois tipos de edifício proporcionam,

criando pequenas praças que

favorecem a integração entre vizinhos e

o comércio local.

Apt. 02 quartos  

63 m²

1 5

Apt. 03 quartos  

71 m²
Apt. 02 quartos  

60 m²

1 5
1 5

–

Casa aclive

83 m²

Casa declive

65 m²

Casa ponte

80 m²

Essa proposta foi desenvolvida pelo grupo

premiado em 1° lugar no âmbito do Concurso do

CDHU “Habitação para Todos 2010” na categoria

“casas escalonadas” Essa tipologia foi escolhida

por se adaptar facilmente a terrenos desnivelados,

facilitando os acessos por duas cotas de nível

diferentes. A combinação e arranjo das 3 tipologias

forma pequenos pátios, que assim como a

tipologia 2, favorece a interação social e comercio

local. Inclusive uma das tipologias, a casa ponte, é

uma passagem livre para o pedestre.

As tipologias possuem áreas de ampliação

pré-definidas que podem ser novas áreas da casa,

pontos comerciais ou até mesmo quartos alugados

com acesso separado para gerar renda.

1 5

1 5

1 5
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–
Proposta do coletivo USINA

CTAH para o reassentamento das

famílias do Piquiá de Baixo em

Açailândia, MA.

Foram desenvolvidas 3 plantas

diferentes para atender a

heterogeneidade das famílias. O

desenho permite ampliação, o

que também é facilitado pela

implantação, com características

da cohousing. Casas particulares

com “quintal” comunitário, onde

pode haver hortas, pomares etc.

Inexistência de muros dividindo os

lotes.

Casa 1

62 m²

1 5

Casa 2

57 m²

Casa 3

61 m²

1 51 5
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Durante o processo participativo, várias crianças desenharam tendas de circo

como elementos que desejariam para seu bairro, refletindo em minha análise a

carência de lazer no bairro. Assim referenciei a arquitetura do centro comunitário

nas tendas de circo e previ que esse local serviria para a realização de aulas de

teatro e dança para a comunidade
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Nessa mesma praça encontra-se o posto policial e a praça dos esguichos
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–
Foi implantado um parque urbano linear, na extremidade leste do terreno. Este parque conta com várias áreas temáticas:

área de quiosques e food trucks, áreas de parque infantil, áreas de academia livre públicas, skate área, área de

piquenique, campo de futebol, teatro de arena e lago artificial.

A intenção do lago é contribuir para a umidade do ar, não realizei estudos suficientes para implantação de uma piscina

natural no lugar do lago, é necessário analisar a viabilidade econômica e a manutenção.
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Ao longo de praticamente toda a Av. Tiradentes, o térreo é

comercial. Esse fato é muito importante principalmente na região de divisa

com o condomínio Terra Park, pois como o muro tira qualquer possibilidade

de dinâmica urbana daquele lado da rua, o lado mais próximo do terreno

precisa ser bem movimentado para que haja uma compensação e

propicie uma melhor segurança.

O uso comercial também é muito importante para a área próxima ao

parque, para atrair maior quantidade de pessoas e assim justificar uma

área tão grande destinada ao lazer: ela precisa ter constância de pessoas.

Na tipologia de quadras com pátio interno, quase todos os edifícios

tem térreo comercial, a escala é regional, o comercio é virado para a rua,

externo.

Nas tipologias de edifícios de 3 pavimentos e casas escalonadas, o

comercio é no interior da quadra, nas pequenas praças formadas pela

implantação dos edifícios, com escala mais local. A tipologia de casas

escalonadas possibilita o uso comercial nas áreas de ampliação da casa,

que também podem ser de uso residencial.

Também foi criada uma via de pedestres com uso comercial voltado

para a mesma.

Além de barraquinhas, quiosques e food trucks na área do parque.
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• O projeto foi pensado para causar

o menor impacto possível para sua

implementação, assim, as vias

seguem sempre que possível as

curvas de nível, facilitando a

drenagem natural.

• Foram previstas inúmeras áreas

verdes permeáveis, além da

utilização de pisos permeáveis em

pontos mais secos do projeto.

• Jardins de chuva ao longo da

avenida Tiradentes em conjunto

com o canteiro central totalmente

permeável

• Trincheiras de infiltração no parque

linear em pontos de maior desnível.

• Utilização de tipologias de edifícios

que se adaptam ao terreno,

requerendo uma menor

movimentação de terra.

• Painéis solares nas tipologias

unifamiliares

• Captação de água da chuva,

tratamento das aguas servidas,

coleta de lixo seletiva, incentivo à

reciclagem

• Agricultura urbana

• Incentivo ao uso de transportes

alternativos
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