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Este trabalho trata de um projeto de habitação social por
meio da participação popular no bairro Santa Luzia, na Cidade da Estrutural. Santa Luzia hoje vive a “periferização da
periferia”, o que faz os moradores viverem em condições
precárias, agravadas pelas constantes ameaças de remoção devido sua localização, com a justificativa de contaminação do solo por causa do Lixão da Estrutural e por agravar o risco de degradação do Parque Nacional de Brasília.
“O Habitar das Mulheres Poderosas” surgiu da necessidade de dar continuidade ao Plano de Bairro e de reduzir
a escala de intervenção e análise. Pois ao entender a microescala e o cotidiano fornece aos moradores argumentos mais embasados para a rejeição do plano do governo
pelos moradores, e possibilita uma intervenção mais condizente com a identidade local. Levando em consideração
o direito à cidade e à moradia, foi feito um projeto de intervenções de microurbanismo para requalificação urbana da
área central do bairro, assim como uma assessoria técnica
das casas imaginadas pelas integrantes do coletivo, procurando soluções sustentáveis para o habitat e para a permanência das pessoas, dado o sensível contexto ambiental
que Santa Luzia se encontra.
No contexto de grilagem de terra e do adensamento da
Estrutural, a Chácara de Santa Luzia surgiu nos anos 1990
e hoje abriga cerca de 7 mil famílias (relatos dos moradores,
apud MIRANDA, 2016). O assentamento é constantemente
ameaçado de derrubada, pois além de estar em uma área

de Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE, se localiza
nos limites do Parque Nacional de Brasília e está ao lado do
antigo Lixão da Estrutural, dessa forma, o governo utiliza argumentos ambientais para retirar a população estabelecida
ali há mais de 20 anos.
A ocupação desta área demonstra a importância que a população dá por morar próximo à oferta de trabalho, pois o
bairro se encontra a 10km do Plano Piloto e parte significativa
da população trabalhava no Lixão quando este estava ativo.
Como qualquer outro cidadão das áreas regularizadas, os
moradores têm direito à condições de moradia dignas.
Por ser um terreno público, o Governo do Distrito Federal
foi condenado a pagar uma multa em 2017 pela ocupação de
Santa Luzia sem um plano ambiental. Foi decidido também
que a faixa de contenção do Parque é de 300m a partir da sua
grade, devendo ser removida a ocupação nessa área, porém
essa faixa se sobrepõe a maior parte de Santa Luzia. Como
resposta, a CODHAB/DF - Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal, responsável pela urbanização, vem desenvolvendo uma proposta de construção de um
prédio de 3 km nas bordas do terreno destinado ao parque
urbano da Estrutural, formando uma “barreira humana” para
o PNB. As famílias locais rejeitam o projeto porque ele possibilita só um tipo de moradia em contraposição à diversidade
de famílias e modos de morar que existem em Santa Luzia.
A proposta segue os padrões das políticas habitacionais
tradicionais, sendo um modelo engessado. Essa ideia hege-

LEVANTAMENTO //
QUESTIONÁRIO

PENSANDO O BAIRRO QUE
QUEREMOS

A primeira etapa do processo participativo aconteceu com as oficinas feitas para
o diagnóstico de Santa Luzia inteira, no contexto do Trabalho de Diplomação: Plano
de Bairro. Com elas, as informações sobre a condição urbana da área de reabilitação foram colhidas devido a forte presença das moradoras da área, e foram utilizadas nas análises deste presente trabalho, como o uso do solo, os padrões urbanos
e análise das dimensões sustentáveis. Ao longo do processo foram estabelecidos
laços até que foi decidido o grupo de moradores para trabalhar em conjunto: “As
Mulheres Poderosas”.
O intuito do processo participativo é que as pessoas participem também das
decisões dos projetos. Assim, na segunda etapa, foram pensadas oficinas que permitissem o grupo das Mulheres Poderosas decidir o que seria melhor para a comunidade de Santa Luzia a partir da vivência delas no espaço. Para entender o
contexto de moradia, foi necessário fazer levantamentos para entender os desejos
das moradoras para Santa Luzia e suas impressões sobre bairro.
Depois disso, aconteceu a oficina “Pensando o Bairro que queremos” para definição de diretrizes projetuais para o microurbanismo por meio do Jogo dos Padrões,
em que as Mulheres Poderosas puderam espacializar suas soluções em mapas,
que gerou a proposta de requalificação urbana. Ao final, foram dados dois cenários
para as moradoras escolherem, e aquele com menos interveções no existente foi
escolhido por elas.
A oficina seguinte entitulada “ A casa que desejo” serviu para as moradoras projetarem as casas dos seus sonhos com autonomia. A confecção das plantas aconteceu com folhas quadriculadas, com móveis em planta para a configuração dos
layouts. Ao final, 6 casas foram assessoradas tecnicamente neste trabalho.
A articulação pré-existente das Mulheres Poderosas facilitou o processo de troca.
A reflexão sobre os desejos e a realidade por meio da espacialização tanto urbana
quanto arquitetônica possibilitou que formas diferentes daquelas já idealizadas pudessem fazer parte do imaginário coletivo.

mônica de que apenas o técnico tem conhecimento acerca
de um assunto é ultrapassada. A população de Santa Luzia é
efetivamente quem constrói o território e busca soluções para
os serviços que o Estado não lhe fornece, criando um bairro
auto-organizado e emergente. É ela quem detém a força de
mudar a realidade, então entender essa potencialidade da
autoconstrução e alinhar o conhecimento técnico ao conhecimento empírico é a solução para que eles de fato se sintam
contemplados pelas propostas de ordenamento territorial.
Nesse contexto este presente trabalho é feito para servir de
ferramenta para a comunidade, de forma que ela possa negociar com o governo as soluções sustentáveis para os problemas da área. Tem como objetivo desenvolver habitações
no contexto de comunidades saudáveis, a partir das diretrizes e demandas do grupo “Mulheres Poderosas”, de forma
emergente e participativa, que dialogue com os anseios da
comunidade e com os padrões já existentes na comunidade.
O desenvolvimento deste trabalho complementa o projeto
de Plano de Bairro de Santa Luzia (2019) e teve ajuda do
EMAU CASAS - Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo
Centro de Ação Social em Arquitetura Sustentável. O objetivo
principal dessa rede é fortalecer a comunidade e gerar conhecimento para que se reverta a decisão de remoção total
de Santa Luzia, como prevista no projeto do governo, além
de produzir estudos na área da arquitetura e urbanismo social e práticas sustentáveis para uma nova forma de planejar
a cidade.

A CASA QUE DESEJO

Dani

“Grupo que começou como um grupo de
economia solidária e se tornou um grupo de
mulheres que realizam tudo que sonham”
“É um grupo de acolhimento e
emponderamento feminino, que trabalha
também em prol da comunidade”
Explicação do próprio grupo sobre sua definição, resposta concedida dia 31/10/2019

Padrões urbanos de Santa Luzia

Levantamentos feitos nas casas das Mulheres Poderosas
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Proposta 02: menos mudanças na conﬁguração do bairro
Remoção para abertura de via
Remoção por insalubridade
Remoção para instalação de
infraestrutura
Novo lote
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O projeto de requalificação dialoga com o espaço já
existente uma vez que se utiliza da via compartilhada,
padrão já existente, para a solução das ruas. Com isso,
a possibilidade de plantio de árvores não segue a lógica tradicional (árvore nacalçada), o que possibilita que
a área seja mais arborizada. Em relação às remoções,
elas aconteceram em casos extremamente necessários,
e poucos lotes foram removidos para criação de espaços
públicos de convívio, pois a rua já tem esse papel.
Potencializando as qualidades locais, foi proposto um
urbanismo que não alterasse drasticamente a morfologia da comunidade. Dessa forma, foram propostos
espaços de encontro nos terrenos residuais, a remoção
de becos em que as condições de habitação eram precárias e por isso criou-se em uma nova tipologia, as casas
sobrepostas, para que se pudesse abrigar as pessoas
que pudessem ser removidas, de acordo com o Plano
de Bairro, e novos moradores. A escolha dessa tipologia aconteceu para que não se mudasse a forma de viver pelos moradores e como eles se relacionam com a
casa. Também visa aumentar o densidade no próprio
terreno, pois este se encontra no centro de Santa Luzia,
mantendo as condições de salubridade e habitabilidade
das construções.
As três praças da área foram pensadas em rede, de

forma a terem destinações diferentes entre si. Uma tem
uma horta comunitária, outra é um local de estar e de
encontro e a outra praça é um playground para as crianças, em que se descentraliza um pouco as atividades da
Rua do Lazer, indo para dentro da região, aumentando
assim o número de espaços de brincar.
Foi proposto também o sistema de drenagem verde
para que diminuir a quantidade de água que é despejada na rua pelo entorno da poligonal e também para
amenizar o impacto da água da chuva de forma a não
empossar água, além de devolvê-la ao meio ambiente. O sistema usado foi o jardim de chuva integrados
e valetas que fazem drenagem urbana. O sistema ocupa a via como forma de reduziar a velociade do carro.
Foi pensado também em utilizar blocos intertravados
para fazer a pavimentação da rua uma vez que já existe uma fábrica deles em Santa Luzia, potencializando a
economia local, e possibilitando a infiltração de água no
solo.

Diagrama de intervenção
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Projeto de requalificação urbana

PADRÕES
valetas centralizadas para drenagem urbana

bloco intertravado como pavimentação

jardins de chuva para drenagem urbana

arborização em condizente com espaço
disponível

horta

PEC

rede tradicional de esgoto residencial

Tipologias

conectar vias

casa térrea unifamiliar
sobrado unifamiliar
uso misto unifamiliar
casas sobrepostas multifamiliar

iluminação norturna com energia solar
resíduo reciclável destinado aos catadores e
resíduo não recilável destinao ao papalixo
manutenção da hierarquia viária existente

espaços residuais qualificados em praças

parquinho
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praça
vias de uso compartilhado

casas sobrepostas para realocação de moradores

Projeto de requalificação urbana: tipologias e usos dos espaços públicos
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PADRÕES GERAIS

Entende-se que independente da atuação de um técnico em locais periféricos, as pessoas vão construir suas habitações, vão expandir suas residências
e vão autoorganizar seu espaço de vida. A tendência em assentamentos informais é a verticalização das construções com o intuito de aumentar a residência
e adequá-la às nessidades das famílias. Dessa forma, o trabalho procurou
contribuir com a assessoria técnica das casas já imaginadas para que as Mulheres Poderosas pudessem possuir um prejeto de casa que seja seguro, salubre, e com qualidade arquitetônica. Por isso, poucas alterações na disposição
dos cômodos aconteceram depois do olhar técnico.
As soluções arquitetônicas foram pensadas de forma a alinhar o conhecimento popular na construção civil com a idealização da residência pelas moradoras, se utilizando de estratégias convencionais para que a casa seja feita
facilmente. Um exemplo disso foi a adoção do sistema estrutural laje-viga-pilar.
As casas imaginadas pelas moradoras foram adequadas às estratégias bioclimáticas das fachadas para que a resiência tenha conforto ambiental, presando
pela ventilação em todos os comôdos e a avertura para iluminação natural. Em
relação às plantas, procurou-se integrar o máximo possível dos cômodos para
que não houvesse perda de espaço com a construção das paredes.
Ainda em relação às fachadas, os murais de gradil fazem referência à dinamicidade das fachadas de Santa Luzia, ao mesmo tempo que se reutiliza de
material residual da construção civil, que ainda pode ser encontrado no Lixão
da Estrutural.
Assim, foram feitas as casas nas seguintes tipologias: uso misto com comércio embaixo e residência em cima, casas térreas e sobrado. Cada casa
foi pensada de forma exlcusiva para cada moradora, colocando em projeto as
decisões tiradas em oficinas de discussão sobre a habitação e formas de viver.
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estrutura convencional viga-pilar
estrutura independente (permite mudanças na disposição das casas)
fundação de bloco estaca
telhado de 1 água

casas
sobrepostas

telha cerêmica francesa (i=25%)
uso de paredes hidráulicas entre os pavimentos
reutilização de materiais
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uso de cobogó para permeabilidade
cozinha integrada com sala
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CASA
ROSÂNGELA

A casa térrea de lote 6x13m aproveita todo o terreno, enconstando-se no muro de divisa. A solução adotada pela moradora para solucionar o problema da ventilação e iluminação foi
a criação de um poço de ventilação, que corretamente dimensionado serve aos quartos e a o banheiro.
Também forçar a ventilação cruzada, foi pensado em uma
cobretura em três partes, de forma a aumentar a pressão do
vento.
O material escolhido para a fachada foi o tijolinho, com jardins para enfeitar a entrada.
A casa é unifamiliar para Rosaângela, o marido os filhos e o
cachorro
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CASA
VALMIRA

A casa térrea de lote 4x13m aproveita todo o terreno, enconstando-se no muro de divisa em todos os lados. A solução
adotada em projeto para a questão da iluminação e ventilação
do quarto dos fundos e o banheiro foi a abertura zenital, que
corretamente dimensionado serve aos quartos e a o banheiro.
Por causa da grande inclinação que seria necessário para
instalar um telhado de telha cerâmica, adotou-se como cobertura telha de alumínimo elevada, usando o ar como um isolante
térmico.
A moradora pediu para que se fizesse uma cozinha americada, que por causa do espaço limitado, virou uma bancada
integrada com a sala.
A casa é unifamiliar para Valmira e o filho.
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1- Sala
2- Cozinha
3- Sacada
4- Quarto
5- Banheiro
6- Área de Serviço
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1- Sala
2- Cozinha
3- Sacada
4- Quarto
5- Banheiro
6- Área de Serviço
7- Comércio
8- Depósito
9- Garagem
10- Salão de beleza
11- Depilação

CASA
AUCIONE

A casa tem a tipologia de comércio embaixo, casa em cima,
em que no térreo se encontra um salão de beleza, e o primeiro
pavimento são é espaço do morar. A casa já foi pensada para
ter iluminação e ventilação natural de todos os lados, por isso
tem um recuo três, dos quatro muros. A moradora pediu para
que fosse projetado uma sacada e uma horta em frene à pia
da cozinha, para pegar as hortaliças frescas e colocá-las na
comida.
As aberturas se encontram voltadas para fachada norte, então foi preciso que se protegesse essa fachada e a solução encontrada foi o uso de pergolado, marcando também a horizontalidade da fachada. Aqui o revestimento da fachada escolhido
pelas moradoras foi o grafiato salmão, enquanto pra parte interna, a cor escolhida foi a cor gelo.
A casa se destina à família da Aucione, composta por ela, o
marido, uma filha, e dois cachorros.

1- Sala
2- Cozinha
3- Sacada
4- Quarto
5- Banheiro
6- Área de Serviço
7- Comércio
8- Depósito
9- Garagem
10- Escritório
11- Ateliê
12- Churrasqueira

4

5

4

5

5
5

1

4

5

1

1- Sala
2- Cozinha
3- Sacada
4- Quarto
5- Banheiro
6- Área de Serviço
7- Garagem
8- Canil
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CASA
VALQUÍRIA

A casa tem a tipologia de comércio embaixo, casa em cima,
em que no térreo se encontra um espaço para ateliê e o primeiro e segundo pavimento são o espaço do morar. A casa já foi
pensada para ter iluminação e ventilação natural de todos os
lados, por isso tem um recuo dos muros. Um espaço de lazer
se encontra no segundo pavimento.
Os quartos estão dispostos na fachada oeste,então foi preciso criar mecanismos de conter os raios solares e a solução
proposta são os pergolados, que marcam a horizontalidade da
fachada.
O tijolinho foi escolhido ser para o revestimento da fachada.
A escada escolhida pela moradora foi a escada caracol.
A casa se destina à família da Valquíria, composta por ela, o
marido, três filhos, gatos e cachorros.

1- Sala
2- Cozinha
3- Sacada
4- Quarto
5- Banheiro
6- Área de Serviço
7-Sala de TV
8- Closet
9- Garagem
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CASA
VANESSA

A casa tem a tipologia de sobrado, casa em cima, em que no
térreo se encontra as áreas de convívio e em cima os quartos. A
casa já foi pensada pela moradora para ter iluminação e ventilação natural de todos os lados, por isso tem recuo dos muros.
Um espaço de lazer se encontra no segundo pavimento.
A casa se destina à Vanessa, seu filho e seu cachorro.

1- Sala
2- Cozinha
3- Sacada
4- Quarto
5- Banheiro
6- Área de Serviço
7- Sala de TV
8- Lazer
9- Comércio
10- Garagem
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CASA
DANI

A casa tem a tipologia de comércio embaixo, casa em cima,
em que no térreo se encontra oespaço para uma loja, e as áreas em comum da casa, enquanto nos pavimento são o espaço
quartos. Se a casa fosse construída nas dimensões que a moradora propôs, a casa não teria salubridade, por isso, criou-se o
poço de ventilação, o que gerou um elemento de diferenciação
na fachada.
A casa se destina à Dani, ao marido e aos filhos.
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