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O presente trabalho propõe a construção de uma habitação de 

interesse social por meio da refuncionalização de galpões atualemente 

subutilizados, guiando-se a contrapor as problemáticas a respeito da 

produção habitacional até os dias atuais, estudadas e apontadas nos 

capítulos a seguir. Projetada no bairro da Vila Guilherme em São 

Paulo para realocação de uma população economicamente carente 

residente atualmente em uma área de risco, o conjunto habitacional 

proposto manterá a estrutura dos galpões já existente e implantará 

novas unidades habitacionais juntamente com espaços públicos de 

lazer, comércio, um centro de cultura e salas para promoção do 

conhecimento. 

Em uma cidade como São Paulo onde diariamente novas construções 

são projetadas, projetar em construções abandonadas ou subutilizados 

abre-se um nicho de trabalho quanto a prática da refuncionalização 

ou retrot nessas edicações, uma vez que, com um olhar sensível, se a 

estrutura encontra-se integra há possibilidade de trabalho, não 

desperdiçando tudo que foi envolvido para construção daquela 

estrutura, e sim, dando uma nova vida e função para a construção. 

APRESENTAÇÃO 



        OBJETIVOS

1.1    DIREITO À HABITAÇÃO 
1.2   ORIGENS DA HABITAÇÃO SOCIAL
1.3 DESENVOLVIMENTOS DAS POLÍTICAS 
HABITACIONAIS

        DIRETRIZES GERAIS 
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HABITAÇÃO 

1.4
1.5



Fonte: https://fotospublicas.com/sem-teto-reivindicam-
centro-de-sao-paulo-moradia-digna/.

Figura 01: Manifestação de luta por moradia. 
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DIREITO À HABITAÇÃO

A Declaração dos Direitos Humanos de 1948 decreta o Direito à 

Moradia adequada como um direito humano universal e 

fundamental para a vida das pessoas e,propagado na 

Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda 

Constitucional nº 26/00, em seu artigo 6º, caput.     “Art. 6º São 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição.” 

Segundo FREITAS (2014), a garantia do direito à moradia 

compete ao Governo Federal, Estados e Municípios, sendo esta 

competência em comum “promover programas de construção de 

moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico” e o “combate às causas da pobreza e os 

fatores de marginalização, promovendo a integração social dos 

setores desfavorecidos”. O direito à moradia pode ser 

compreendo também como a elaboração de políticas públicas 

efetivas, com um vasto empenho orçamentário e ações concretas 

voltadas ao resgate de moradores de rua, à erradicação de 

favelas e de habitações em áreas de risco. Portanto, o Estado tem 

o dever de proporcionar, tanto de forma direta quanto indireta que 

todos tenham acesso a uma moradia digna e adequada, pois  o 

artigo 1º da Constituição Federal de 1988 estabelece que: “A 

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III – a 

dignidade da pessoa humana.”

Segundo o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

da ONU, a moradia adequada deve estar no centro das políticas 

urbanas. Considero que a, moradia adequada não deve se restrir 

apenas em quatro paredes e um teto para abrigo de variações 

climáticas, por exemplo. Significa o direito que todo cidadão tem 

de possuir acesso a um lar e a uma comunidade, com um local 

salubre, com condições mínimas à sobrevivência, como 

saneamento (água, tubulação para esgoto, coleta de lixo, 

pavimentação) e luz elétrica. Além de possuir segurança e 

acessibilidade aos serviços públicos básicos, como o ensino, a 

saúde, equipamentos de lazer e transportes coletivos. Para 

PAIVA (1998, p 50) “o direito a um pedaço de terra é o ponto de 

partida para a transformação de um indivíduo sem direito de 

usufruir a cidade em cidadão”. Tendo visto toda essa persepção 

mais ampla do direito à habitação, Bonduki (2000) afirma que a 

moradia de qualidade deve ser garantida a cada cidadão 

brasileiro com a presença do poder público, dando prioridade e 

realizando ações coordenadas.
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A Habitação Social, como instrumento de direito à moradia digna, 

sofreu longos e difíceis caminhos para se chegar no modelo atual. 

Em suma, o processo de urbanização foi o que alavancou, no 

contexto histórico e socioeconômico, o agravamento do problema 

habitacional. O processo de substituição da mão de obra escrava 

pelo trabalho livre e a industrialização, influenciaram no aumento 

da população urbana. Em 1901, aproximadamente 50 mil 

operários viviam no estado de São Paulo, o que resultou na 

construção de habitações operárias insalubres e baratas, 

construídas pelas indústrias, companhias ferroviárias e empresas 

de mineração. (RUBIN e BOLFE, 2014). No final do século XIX, 

ocorre a campanha de higienização das classes de baixa renda, 

que se relacionava com os problemas de cortiço, os quais 

aumentaram com o tempo devido a abolição da escravatura e 

altos custos dos aluguéis. (RUBIN e BOLFE, 2014). Durante este 

período e o da República Velha (1889-1930), a política urbana nos 

grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo visavam o 

embelezamento das cidades com o objetivo de atrair 

investimentos estrangeiros no setor industrial do país. Além disso 

os comércios e serviços expulsaram as residências dos centros 

urbanos. A postura adotada na década de 1920 pelo poder público 

para solucionar os problemas sociais foi a construção de 

habitações higiênicas, que caracterizava-se pela substituição dos 

casebres e cortiços em habitações.

ORIGENS DA HABITAÇÃO SOCIAL

Figura 02: Edifício Prestes Maia. 
Fonte: https://www.fundacionitau.org.ar/en-una-venta-
del-edificio-prestes-maia-911-de-julio-bittencourt/
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ORIGENS DA HABITAÇÃO SOCIAL

Fonte:http://mare.nce.ufrj.br/laurd/trabalhos/arqestr/planoA/o
bra.php?id=43

Figura 03: Conjunto de operários da Gamboa, no Rio de 
Janeiro.

Figura 04: Conjunto de operários da Gamboa, no Rio de 
Janeiro.
Fonte:http://mare.nce.ufrj.br/laurd/trabalhos/arqestr/planoA/o
bra.php?id=43

No mesmo período, começa a se propagar em 1922 os ideais do 

Movimento Moderno no Brasil, que no campo da Arquitetura e 

Urbanismo foi consolidado durante os Congressos Internacionais 

de Arquitetura Moderna (CIAM), da Cidade Jardim e as 

experiências europeias em habitação, que influenciaram a 

formulação de diretrizes para a habitação de baixa renda neste 

período. No início houve uma resistência quanto a adoção da 

Arquitetura Moderna no campo da habitação, devido aos altos 

custos dos materiais e escassez de mão de obra especializada. 

No entanto, as construções com características modernistas 

apresentavam grande atrativo formal e funcional, o que contribui 

para sua adoção por órgãos públicos no país. Neste período 

podemos observar que as habitações eram destinadas à classe 

média, no entanto, em 1932 os arquitetos Gregori Warchavchik e 

Lúcio Costa são os responsáveis pelo projeto das primeiras 

moradias modernas para trabalhadores no país, o conjunto de 

operários da Gamboa, no Rio de Janeiro, foi o primeiro exemplo. 

Já na era Vargas (1930 – 1945), que caracterizou-se pela 

consolidação da industrialização e o êxodo populacional do 

campo em direção às cidades, a vida urbana da população 

começa a ser afetada devido a escassez de infraestruturas e 

equipamentos, e um dos problemas de infraestrutura é a questão 

habitacional, onde se verifica um déficit nas inadequadas 

condições de moradia da população de baixa renda, além do 

saneamento básico e serviços primários a nova classe 

trabalhadora.
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O problema passa então a ser encarado de outra maneira, 

verifica-se que a iniciativa privada não era capaz de solucionar o 

problema e se fazia necessária a intervenção do Estado. A partir 

disso criou-se a ideia de que o Estado deveria garantir condições 

de habitação digna, sendo necessário o investimento de recursos 

públicos e fundos sociais. Em 1931, é realizado o I Congresso de 

Habitação em São Paulo, onde a importância da redução dos 

custos da moradia e a garantia do acesso da população carente à 

moradia digna, foram as pautas do encontro.

Os principais pontos de discussão no Congresso, foram as 

mudanças nas legislações como o Código de Obras, a questão do 

crescimento horizontal das cidades, o que gera altos custos de 

urbanização e manutenção de serviços para os cofres públicos, 

além de terem sido pensadas as medidas para combater a 

especulação e reduzir custos, o que facilitava o acesso da 

população de baixa renda a moradia digna. (RUBIN e BOLFE, 

2014). A partir deste Congresso uma série de políticas e órgãos 

governamentais surgiram ao longo dos anos até hoje, os quais 

eram e são responsáveis pela construção e financiamento das 

habitações populares.

ORIGENS DA HABITAÇÃO SOCIAL

09Fonte:Google Imagens. 
Figura 05: Desejo por moradia. 



No período da República Velha (1889-1930), a postura do Estado 

era a de não intervir na produção de moradia e na regulamentação 

do mercado de locação. Seguindo a doutrina do liberalismo, o 

Estado dava privilégio a iniciativa privada e recusava a 

intervenção direta no âmbito da construção de habitação 

(BONDUKI, 1994).

Com o crescimento das cidades neste período, principalmente 

São Paulo e Rio de Janeiro, a valorização imobiliária começa a se 

acentuar, constituindo assim uma importante opção de 

investimentos. Partindo deste contexto, se inicia um intenso 

processo de produção habitacional realizada pela iniciativa 

privada para locação, sendo a negociação do aluguel, entre 

locador e inquilino, livre e sem intervenção do Estado, o qual não 

previa no Código Civil qualquer regra na fixação do aluguel 

ficando a cargo dos primeiros a responsabilidade sobre os 

contratos.  Neste período, o Estado não assumia a 

responsabilidade de promover moradias a população, assim 

como a sociedade não reconhecia e não lhe atribuía essa função. 

Com o crescente processo de urbanização e a consolidação de 

um padrão de vida urbano-industrial, surge em 1933 a primeira 

iniciativa política social efetiva do Estado, os Institutos de 

Aposentadoria e Pensão (IAPs), que visava investir na produção 

direta de conjuntos habitacionais para os associados, ou seja, a 

classe de trabalhadores ligados à indústria e comércio. Porém 

cada IAP era regulamentada por leis específicas, o que dificultou 

uma política habitacional consistente. 

DESENVOLVIMENTOS DAS POLÍTICAS HABITACIONAIS

Fonte: ALMEIDA, 2007. 
Figura 07: Conjunto Residencial Nova Tirol (IAPC-1957).

Fonte: https://soumaissus.blogspot.com/2015/04/breve-historia-dos-institutos-de.html.
Figura 06: Hospital Federal de Bonsucesso - HFB (APETEC - 1948).
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Considerando o cenário habitacional baseado no aluguel e sem 

intervenção do Estado, criou-se uma lei para regulamentar esse 

processo, a Lei do Inquilinato, em 1942. Tal lei restringia e fixava os 

valores dos aluguéis, o que estimulou a procura pela casa própria. 

Após a Lei do Inquilinato foram criados órgãos públicos para 

produzir e financiar as novas habitações populares. Foi então, que 

em 1946 surge a Fundação da Casa Popular (FCP), que tinha 

como objetivo o atendimento a população que não participava do 

mercado formal de trabalho e não tinha desta maneira acesso aos 

IAPs, assim como garantia ao governo maior respaldo popular, 

através do discurso do acesso à casa própria. No entanto, o 

projeto fracassou, devido a pouca representatividade na produção 

de moradias e o desinteresse e desorganização popular na 

formulação de uma política social efetiva. Paralelo a isso, surge 

em 1949, em São Paulo, a Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano (CDHU), um programa do estado de São 

Paulo junto a Secretaria da Habitação que pretende atender a 

população mais carente da metrópole e do interior, através da 

construção de moradias populares e a revitalização e 

reurbanização de áreas carentes. Após o fracasso da FCP, foi 

instituído em 1964 o Plano Nacional da Habitação e criado o 

Banco Nacional da Habitação (BNH) , que objetivava a gestão e 

financiamento de uma política que promovia a construção e 

aquisição da casa própria para as classes de menor renda, 

vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), que tinha 

por finalidade fornecer recursos que garantissem a execução do 

Plano Nacional de Habitação.

Conforme Bonduki afirma (2004), as décadas de 1960 e 1980, 

período de implantação da política habitacional gerenciada pelo 

BNH, foram caracterizadas pela produção em série e em grande 

escala de habitações, com o intuito de solucionar o déficit 

habitacional, sendo desconsiderado a real necessidade 

populacional. Em 1985 com o fim da Ditadura Militar, se instaura 

no Brasil a Nova República, o consenso sobre a crise do Sistema 

Financeiro da Habitação e a necessidade de se repensá-lo. O 

governo tomou diversas medidas que pretendiam uma profunda 

reforma, no entanto, a maioria das propostas giravam em torno de 

temas como descentralização, prioridade social e instrumentos de 

equilíbrio financeiro. Com a complexidade da questão e os 

diferentes interesses envolvidos, não foi possível chegar a um 

consenso sobre pontos básicos da reforma, decretando assim a 

extinção do Banco pelo governo, sendo suas funções e cargos 

transferidos à Caixa Econômica Federal e os recursos para atingir 

as novas metas passam a ser provenientes do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (FGTS). Em 1988, a Constituição Federal, 

torna obrigatória a implantação do Plano Diretor para municípios 

com mais de 20 mil habitantes, uma política pública que tem por 

excelência a aplicação dos princípios da função social da cidade e 

da propriedade urbana.   

DESENVOLVIMENTOS DAS POLÍTICAS HABITACIONAIS
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DESENVOLVIMENTOS DAS POLÍTICAS HABITACIONAIS

1889-
1930

Fim da República 
Velha Lei do Inquilinato

Restringia e fixava os 
valores dos alugueis, o 

que estimulou a 
procura pela casa 

própria. 

1942

1933

Instituto de Aposentadoria 
e Pensão (IAPs) 

Investimentos na produção 
direta de conjuntos 

habitacionais para os 
associados.

1946

Fundação Casa Popular
Atendimento a população que não 

participava do mercado formal de trabalho 
e não tinha desta maneira acesso aos 

IAPs. O Estado e os trabalhadores 
começam a custear moradias.

1949

Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU)

Programa do estado de São Paulo 
com foco na construção de moradias 

populares e a revitalização e 
reurbanização de áreas carentes.

1964

Banco Nacional da Habitação (BNHA) e Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH)

Objetivava a gestão e finança de uma politica destina 
a promover a construção e aquisição da casa própria 
para as classes de menor renda, vinculado ao SFH, 
fornecia recursos para Plano Nacional de Habitação.

1986

Caixa Econômica Federal

Passa a exercer as funções 
do BNH após sua extinção 

pelo governo.

1889
1930 194619461933

1942194 1949194

196419

198619

A questão habitacional, entre os anos de 1991 e 2000, ainda não 

estava resolvida, havendo neste período um aumento no déficit 

habitacional nas famílias com menores níveis de renda.  

Com o agravamento da crise habitacional e a problemática 

fundiária urbana, devido a essa nova política de gestão urbana, 

ocorre a retomada dos financiamentos de habitação e saneamento 

com base nos recursos promovidos pelo FGTS.

Em 2001, com a aprovação do Estatuto da Cidade, foi 

regulamentada a Política Urbana, sendo estabelecida, como uma 

de suas principais diretrizes, a garantia do direito a cidades 

sustentáveis. Nesse marco legal também foi vinculado o 

cumprimento da função social da propriedade urbana à ordenação 

do Município, expressos no plano diretor. O Estatuto da Cidade 

trazia ainda, como uma de suas principais diretrizes, a garantia do 

direito a cidades sustentáveis e criando instrumentos 

fundamentais e de grande importância para o desenvolvimento 

urbano com o cumprimento da função social da propriedade 

urbana sob a ordenação do Município, por meio do plano diretor. Já 

em 2003 é criado o Ministério da Cidade, rearranjando a política 

habitacional brasileira, sendo um órgão responsável por combater 

as desigualdades sociais, ampliar o acesso à moradia, 

saneamento e transporte, focando na inclusão dos setores 

excluídos do direito à cidade, o que segundo Bonduki (2008) fez 

com que houvesse uma elevação dos recursos (FGTS) destinados 

à produção habitacional de baixa renda. Em 2003, é instituída pelo 

Ministério das Cidades a Política Nacional da Habitação (PNH), 

cuja meta principal é garantir à população, principalmente de baixa 

renda, o acesso à habitação digna, contribuindo para a inclusão, 
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DESENVOLVIMENTOS DAS POLÍTICAS HABITACIONAIS

2018

Fundo de Garantia por tempo de 
Serviço (FGTS)

Crise habitacional e a problemática 
fundiária urbana ocorre a retomada dos 

financiamentos de habitação e 
saneamento com base nos recursos 

promovidos pelo FGTS.

1995

1988

Plano Diretor
Politica pública que tem por 

excelência a aplicação dos princípios 
da função social da cidade e da 

propriedade urbana, para cidades 
com mais de 20 mil habitantes.

2003

Ministério das Cidades
Politica habitacional brasileira, 

sendo um órgão responsável por 
combater as desigualdades sociais, 

ampliar o acesso a moradia, 
saneamento e transporte.

2007

Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC)

Busca promover a retomada dos 
investimentos em setores de estruturação 

do país, como a infraestrutura, 
saneamento, assentamentos urbanos 
precários e os setores de habitação.

2009

Minha Casa, Minha Vida (PMCMV)
Objetiva garantir a população de baixa renda, de 

áreas urbanas e rurais, o acesso a moradia digna. 
Com parcerias entre estados, municípios, empresas 
e entidades sem fins lucrativos, oferece subsídios e 

financiamentos atrativos para a população. 

2018
1988

1995 2007

20092003

 a gestão participativa e democrática e o desenvolvimento urbano. 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004). A Lei Federal 11.124, de 16 

de junho de 2005  criou o  SNHIS, que pretendia centralizar todos 

os programas e projetos destinados à habitação de interesse 

social e tem como objetivos: viabilizar para a população de menor 

renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e 

sustentável; implementar políticas e programas de investimentos e 

subsídios, promovendo e viabilizando o acesso à habitação 

voltada à população de menor renda; e articular, compatibilizar, 

acompanhar e apoiar a atuação das instituições e órgãos que 

desempenham funções no setor da habitação. Para tanto, também 

foi instituído pela mesma lei, o Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social (FNHIS), com o objetivo de centralizar e gerenciar 

recursos orçamentários para os programas estruturados pelo 

SNHIS. (LEI FEDERAL 11.124, 2005). Já em 2007, foi anunciado 

pelo Governo Federal a implantação do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC), dentro do Ministério do Planejamento, 

buscando promover a retomada dos investimentos em setores de 

estruturação do país. Em 2009, é criado pelo Governo Federal o 

Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), que segundo o 

Governo Federal,  objetivava garantir à população de baixa renda, 

de áreas urbanas e rurais, o acesso à moradia digna. O governo 

junto aos estados federativos, municípios, empresas e entidades 

sem fins lucrativos, fornecia à população condições especiais de 

financiamentos. Como será discutido posteriormente neste 

trabalho, o programa atua com críticas quanto a padronização das 

moradias entregues, a materialidade e falta de durabilidade, a 

indiferença quanto a região de implantação.
de implantação.
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2.1 RESULTADO DAS POLÍTICAS 
HABITACIONAIS
2.2 ARQUITETURA A SERVIÇO DA 
HABITAÇÃO SOCIAL

2. ARQUITETURA E A 
HABITAÇÃO SOCIAL 
NO BRASIL 
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RESULTADO DAS POLÍTICAS HABITACIONAIS

Como visto anteriormente, a partir do ano de 2009 iniciou-se a 

implantação de uma série de programas habitacionais para 

combater o crescente déficit habitacional no país. Porém, 

percebe-se que tais políticas públicas implantadas mascaram o 

problema ou criam uma nova problemática gerada pela falta de 

qualidade do produto entregue a população, com a implantação 

de obras padronizadas para reduzir os custos e agilizar as obras, 

não respeitando as particularidades das famílias e das regiões 

que são implantadas.

Segundo Bonduki, estas décadas de políticas habitacionais 

impulsionadas pelo Governo Federal demonstram os fracassos 

dos programas públicos e também do mercado atual na 

incapacidade diante do problema da produção habitacional social 

de qualidade, uma vez que o que tem sido oferecido para esta 

população, em sua grande maioria, não atende suas 

necessidades básicas, tanto quantitativamente quanto 

qualitativamente, além destes planos de habitação muitas vezes 

contribuírem para o processo de segregação sócio espacial pela 

moradia, favorecendo os agentes imobiliários.

Pode-se se caracterizar a atual produção habitacional de 

interesse social no Brasil com os seguintes aspectos abaixo:
1. Padronização de tipologias, excluindo de seu contexto as 

diferenças sociais e climáticas bem como a flexibilidade para 

adaptações futuras;

Como Rubano (2015) cita, é possível promover a cidadania e 

transformar cidades por meio da habitação social, mas será 

improvável enquanto o déficit habitacional for tratado apenas 

como uma meta numérica e produção de casas sem 

planejamento.

5. Desconsideração frequente pela topografia, insolação e 

conforto ambiental;
6. Desvalorização das áreas de convívio social, e a presença de 

pouca ou nenhuma área verde;

3.  A produção habitacional em áreas periféricas com conjuntos 

habitacionais de médio e grande porte, em pouco tempo de 

construção e com uso restrito de materiais, sem garantia de 

qualidade e sim de custos e prazos de construção;

2. A redução no tamanho das habitações objetivando maior 

quantidade de habitações e a redução de custos;

7. Programa de necessidades padronizados não atendendo à 

demanda dos perfis familiares que vem mudando nas últimas.

As unidades habitacionais foram padronizadas e reproduzidas 

para todos os perfis familiares e independentes dos locais de 

implantação, construindo novos conjuntos habitacionais e 

espaços sem identidade e qualidade. Resultado de uma política 

habitacional que prioriza quantidade e lucratividade, oriunda de 

uma associação inconsistente entre o setor público e privado.

4. Habitações e implantações não adequadas aos portadores de 

deficiências motoras e visuais, bem como aos idosos;
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RESULTADO DAS POLÍTICAS HABITACIONAIS 

Figura 08: Conjuntos habitacionais.
Fonte: http://www.ma10.com.br/2018/01/30/caixa-pode-incluir-eletrodomesticos-no-
minha-casa-minha-vida/

Na visão de Ermínia Maricato:

O mais importante não é apenas solucionar o déficit habitacional 

ofertando milhões de moradias de baixa qualidade, e sim, 

promover a cidadania e a inclusão social. Quebrando o paradigma 

que foi construído até os dias atuais, de moradias padronizadas 

de baixo valor arquitetônico. Pensando nos cidadãos que 

habitarão e nas consequências positivas que afetará toda a 

comunidade com a implantação de moradias dignas. Desta 

forma, é de suma importância proporcionar qualidade construtiva 

e valorizar a organização diversificada nos perfis familiares, 

trazendo aos projetos flexibilidade e adaptabilidade nas tipologias 

habitacionais.

‘A meu ver, o que falta para Minha Casa, Minha Vida 

é o que sempre faltou na maioria dos programas 

habitacionais brasileiros: uma visão mais estrutural 

do que deve ser o combate ao déficit. O combate ao 

déficit não pode se resumir apenas aos números. E 

desde os tempos do BNH, (...) a questão 

habitacional no Brasil foi quase sempre tratada 

como meramente quantitativa, e o sucesso ou 

fracasso do programas medido pelo número de 

unidades construídas. É óbvio que deveria ter 

outros fatores envolvidos, como a maior articulação 

deles com políticas urbanas e sociais.’ (MARICATO, 

2009, p. 26)

Fonte: http://www.caubr.gov.br/.
Figura 09: Conjunto habitacional e assentamento informal ao fundo. 
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ARQUITETURA A SERVIÇO DA HABITAÇÃO SOCIAL 

Ao longo dos anos a Arquitetura foi estigmatizada como “elitista”, 

com escassez de profissionais para atuarem em suas funções 

sociais. É preciso desmistificar a “Arquitetura para poucos”, e 

tornar visível à população de baixa renda a Lei de Assistência 

Técnica Pública e Gratuita para famílias de até três salários 

mínimos, em vigor desde 2008. 

Abrangendo desde domicílios "rústicos" (taipa e palha), favelas, 

cômodos com excesso de habitantes, habitações improvisadas e 

precárias em locais públicos vulneráveis, o déficit habitacional no 

Brasil, segundo uma análise realizada pelo Departamento da 

Indústria da Construção da Fiesp (Deconcic) calculado com base 

na metodologia da Fundação João Pinheiro (FJP) em 2014,era 

estimado em 6,2 milhões de moradias. Cabe destacar que, 83% 

das famílias que compõem o déficit habitacional possuem renda 

de até três salário mínimos - (CAU-SP). Esta grande parcela da 

população brasileira vive em más condições e não dispõem de 

renda para contratação de profissionais de Arquitetura ou 

Engenharia. Utilizando a autoconstrução, com pouco recurso e 

guiada pelo conhecimento adquirido para construção de suas 

moradias. A ausência de projeto de qualidade guiado por um 

profissional acarreta em problemas físicos nas moradias, e que 

podem gerar riscos a vida das pessoas. A assistência técnica tem 

que ser difundida a fim de organizar as futuras construções 

prevenindo problemas, e não somente corrigindo-os. 

Fonte: https://arqmente.wordpress.com/2016/09/20/obra-
formiguinha-favela/

Figura 10: Moradia oriunda da autoconstrução. 
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ARQUITETURA A SERVIÇO DA HABITAÇÃO SOCIAL 

Outra alternativa para esta população, quando se diz respeito ao 

acesso a moradia, é recorrer às habitações sociais. Este modo de 

produção habitacional de interesse social no Brasil, em sua 

grande maioria, se caracteriza como um “modelo pronto” de 

tipologias e baixa qualidade, tanto de projeto como de materiais 

empregados. Esta tipologia inflexível e genérica não permite 

modificações pelo núcleo familiar que muitas vezes quer reformar, 

quer mudar, imprimindo o perfil familiar que a habita. A Arquitetura 

dos programas habitacionais, seja por parte do setor privado ou 

pelos programas de habitações governamentais, são geralmente 

elaborados visando o baixo custo e proporcionando maior 

rentabilidade, e, em sua grande maioria, deixando de lado a 

qualidade arquitetônica dos imóveis. 

Através da assistência técnica a população de baixa renda, 

arquitetos e urbanistas tem uma oportunidade de atuação 

profissional para uma área pouco explorada e com grande 

potencial, desmistificando o estereótipo da Arquitetura elitista e 

cumprindo um papel social num país com o alto déficit qualitativo e 

quantitativo na área habitacional. A assessoria técnica pode ter 

um papel estratégico para criar um produto intermediário entre as 

habitações de interesse social e a autoconstrução, ou seja, uma 

produção habitacional que seja mais barata do que uma unidade 

habitacional pronta, e mais qualificada do que a autoconstrução, 

entregando aos moradores a possibilidade de interferir e adaptar 

sua moradia de acordo com suas necessidades. 

Fonte: http://www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/parque-novo-santo-amaro-v.
Figura 11:  Parque novo Santo Amaro V. 

Figura 12: Conjunto Habitacional Vicenzo Rivetti. 
Fonte:http://tribunadepetropolis.com.br/um-dia-depois-de-anunciar-suspensao-de-obras-no-
vicenzo-rivetti-construtora-volta-atras.
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ARQUITETURA A SERVIÇO DA HABITAÇÃO SOCIAL 

Os arquitetos devem estar ligados ao valor da sua consciência 

profissional, uma vez que é uma figura de importante função 

social, não só para elaboração de bons projetos habitacionais por 

meio do cuidado e respeito a aspectos técnicos, à funcionalidade 

e aos usos que o ambiente terá que influenciarão diretamente no 

bem-estar e qualidade de vida das pessoas que habitam, como 

também para projetar equipamentos urbanos que possibilitem o 

desenvolvimento social e econômico de uma população (creches, 

escolas, centros de comércio, praças, etc.), negando a 

segregação da população de baixa renda de tudo que a 

Arquitetura pode proporcionar, destinando a  esta população a 

garantia à acessibilidade, sustentabilidade, economia, segurança 

e ao conforto que podem ser garantidos pelo desempenho do 

arquiteto.

O CAU-BR ainda aponta que outro importante fator é, a 

importância da atuação de arquitetos e urbanistas em cargos 

públicos para que as políticas públicas possam dar conta das 

demandas relativas à urbanização e habitação. Em entrevista ao 

CAU-BR a Arquiteta Alis Josefides aponta que: “A escassez de 

profissionais arquitetos e urbanistas em muitas das 

administrações públicas resulta na precarização das políticas 

urbanas e habitacionais”. O estímulo ao desenvolvimento de uma 

carreira na esfera pública e a busca por espaço para o arquiteto 

nestes contextos, portanto, também é uma forma de batalhar pela 

causa da habitação.

Uma boa Arquitetura não requer necessariamente orçamentos 

significativamente maiores do que os usualmente praticados para 

garantia de espaços com qualidade arquitetônica e urbanística 

que gere forte impacto público e social, valendo-se mais de uma 

questão orçamentária de benefício/custo. Trabalhar com a 

população de baixa renda e Habitação de Interesse Social (HIS) 

entrega ao arquiteto o desafio de se projetar com orçamento 

limitado, colocando em cheque sua criatividade para se fazer 

“muito” com “pouco”, uma vez que os arquitetos dispõem de 

capacitação para criarem moradias de qualidade onde famílias 

possam viver confortavelmente, com espaços projetados para as 

atividades e necessidades humanas, tudo isso pensado para se 

adaptar dentro das diferentes realidades e orçamentos para os 

diferentes tipos de habitação.

Figura 13: Projetos Quinta Monroy, Lo Barnechea, Monterrey e Villa Verde, exemplos de 
habitações flexíveis.
Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/785050/elemental-disponibiliza-desenhos-de-4-
projetos-habitacionais-para-uso-open-source
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3.1 AGLOMERADOS SUBNORMAIS
3.2 AUTOCONSTRUÇÃO COMO ALTERNATIVA

3. UMA ALTERNATIVA 
DE VIDA



AGLOMERADOS SUBNORMAIS 

As Favelas ou Aglomerados Subnormais, como denomina o IBGE, 

é a alternativa de vida para população carente que não tem acesso 

aos aluguéis nem aos programas habitacionais, e por meio da 

autoconstrução constroem suas moradias. Para o IBGE (2010), os 

aglomerados subnormais são constituídos por 51 ou mais 

unidades habitacionais que se caracterizam pela ausência de 

título de propriedade, uma vez que ocupam de maneira 

desordenada e densa propriedades alheias (públicas ou privadas), 

e possuem pelo menos uma das características: irregularidade 

das vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes, e/ou 

carência de serviços públicos essenciais (como coleta de lixo, rede 

de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública).

Este modo de habitar caracterizado por construções 

autoconstruídas, de baixa qualidade e improvisadas, 

historicamente, representam uma forma de moradia precária, e 

que, em sua grande maioria relacionam-se com a facilidade de 

mobilidade e proximidade do trabalho e resultam em ocupações 

em áreas de morro e loteamentos irregulares, não permitindo ao 

morador adquirir a posse legal da terra. Além de serem afetados 

com a ausência de infraestrutura e equipamentos urbanos ainda 

estão sujeitos a desocupações violentas, incêndios, enchentes e 

deslizamentos, que tiram vidas e provocam perda de patrimônio, 

do pouco que conseguem adquirir e construir com a 

autoconstrução.

Figura 14: Favela do Parque Cidade Jardim. 
Fonte: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/01/20/politica/1453318772_454

Figura 15: Favela de Paraisópolis. 
Fonte: http://institutobrazolin.com.br/favela-paraisopolis-sao-paulo-
march-2008
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AGLOMERADOS SUBNORMAIS 

ORIGEM 
O processo de surgimento das favelas ou favelização iniciou-se 

com inchamento das cidades que não conseguiram absorver toda 

a população oriunda da industrialização que ocasionou o êxodo 

rural ou quando a disponibilidade de renda não garantia o acesso 

à moradia digna para todos os seus habitantes, obrigando-os a 

buscar por alternativas de moradias preferencialmente em locais 

de fácil acesso ao mercado de trabalho, habitando áreas de morro 

ou loteamentos irregulares. (PENA, 2015). Desta forma, este tipo 

de ocupação caracteriza-se por se originar do crescimento das 

cidades e do aumento populacional e resultam na ocupação ilegal 

em núcleos habitacionais, com moradias autoconstruídas de 

baixa qualidade. 

O processo de favel ização revela as desigualdades 

socioeconômicas e se manifestam na produção do espaço físico 

das cidades, onde uma grande parcela da população 

economicamente carente passa a habitar áreas precárias e 

muitas vezes impróprias para morar, resultado de uma renda 

familiar insuficiente para garantir as mínimas condições de vida 

em qualquer outro lugar, contribuindo para a segregação urbana e 

cultural desta população. (PENA, 2015)

Segundo PEQUENO (2008), o processo de favelização no Brasil 

é marcado por três períodos fundamentais, sendo o primeiro 

momento que antecede o reconhecimentos da favela como parte 

da cidade, marcado pelas tentativas de remoção e pelo 

reassentamento de seus moradores num território distante; o 

segundo, com a caracterização da favela como local de miséria, 

tornando-a alvo de intervenções parciais, sem notar questões 

estruturais; e o último, a fase que vivenciamos na atualidade, 

onde são propostas intervenções integradas, abrangendo 

regularização, desenvolvimento social e fortalecimento 

comunitário além do reconhecimento do direito à cidade e à 

moradia.

Com o crescimento da favelização, a favela passa a ser 

reconhecida como lugar de pobreza e miséria. A medida que os 

assentamentos subnormais foram crescendo e se consolidando, 

passaram a constituir verdadeiros incômodos urbanos: como 

barreira física, impedindo a expansão do sistema viário; como 

agente da degradação ambiental, dada a falta de saneamento; 

como focos de insalubridade, devido às precárias condições de 

moradia; como antros marginais, fazendo da favela o lócus da 

exclusão social. (PEQUENO, 2008).

Para solucionar o problema citado, o governo não visou 

solucionar o interesse social e sim, remover favelas que 

ocupavam territórios privados e que poderiam receber 

investimentos e lucratividade, ou que de alguma maneira 

impediam o crescimento das vias da cidade.
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impediam o crescimento das vias da cidade. Com um discurso 

sanitarista essas famílias desalojadas eram reassentadas em 

conjuntos habitacionais distantes, o que promoveu a 

periferização das favelas, no entanto essa realocação não estava 

ligada a disponibilidade de infraestrutura e muitas vezes nem 

chegava a consolidação. As medidas não visavam solucionar de 

forma positiva para ambas as partes, deixando de lado o interesse 

e qualidade de vida dos moradores realocados. O distanciamento 

de questões sociais e técnicas provocam incompatibilidade nas 

ações voltadas aos assentamentos subnormais, uma vez que ao 

atuar em um espaço de forte identidade e laços interpessoais sem 

conhecê-las, cria-se projetos autoritários e inviáveis que não 

compatibilizam com a realidade e os anseios locais. 

Com toda a situação em torno do processo de favelização surgem 

diversas instituições de caráter assistencialista, públicas ou sem 

fins lucrativos, interessadas em dar apoio social às áreas de 

favela, que passam a agir em prol das comunidades, mobilizando 

moradores e mediando conflitos existentes. 

Figura 16: Periferização das favelas. 
Fonte: https://gazetadoestado.com.br/artigo/cidade-e-periferizacao-enfase-na-violencia-e-sua-
evolucao-do-espaco-urbano-de-goiania.
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DADOS

A pesquisa realizada pelo PNAD no ano de 2015 aponta que cerca 

de 27,5% dos domicílios urbanos do país não contam com os três 

serviços básicos de saneamento: conexão à rede de esgoto, 

coleta de lixo e água encanada. Na figura ao lado é possível 

verificar o crescimento no número de favelas no município de São 

Paulo, com a comparação entre os anos 2000 e o último censo no 

ano de 2010.

Figura 17: Dados estatísticos favelas 

2000 2010

1.172.043 1.307.152

2000 2010

1.172.043 1.307.152

2000 2010

291.983 361.831

Fonte: Centro de Estudos da Metrópole (CEM) - 2010
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Fonte: https://arcspace.com/feature/quinta-
monroy/.

Figura 19: Quinta Monroy - Antes e depois de 
ocupação.

Figura 18: Residências oriundas da autoconstrução.
F o n t e :  h t t p s : / / p t . w i k i l o c . c o m / t r i l h a s -
c a m i n h a d a / v i s i t a - p o m a r - d o - c a f e z a l -
1 4 2 5 6 7 2 4 / p h o t o - 8 8 4 0 0 5 1  / 
http://www.titus.kz/?previd=46504.

A autoconstrução quando assistida por um profissional 

capacitado, com sensibilidade para lidar com as demandas 

sociais e que atuem de forma coerente com esta realidade desta 

população, a autoconstrução pode ser eficaz e vantajosa 

economicamente, tanto para a construção de novas moradias, 

quanto reformas, ou ainda a favor da adaptabilidade em moradias 

sociais cujos projetos permitam esta flexibilidade, desta forma, os 

usuários podem modificar e ampliar espaços de acordo com as 

suas necessidades, promovendo mais identidade as moradias e 

potencializando as relações afetivas dos usuários com o espaço 

construído.

Para alcançar a qualidade em moradias oriundas da 

autoconstrução, é necessário o auxílio e acompanhamento de um 

profissional capacitado. E, embora esteja em vigor desde 2009, a 

Lei Federal 11.888 de Assistência Técnica Pública e Gratuita para 

o Projeto e a Construção de Habitação de Interesse Social 

garantida pelos municípios às famílias de baixa renda para o 

projeto ainda é pouco conhecida pelos cidadãos.

A autoconstrução na cidade informal tem sido a alternativa 

possível para população de baixa renda alcançar a casa própria. 

Esta arquitetura baseada no saber adquirido, sem o auxílio 

técnico de arquitetos ou engenheiros, na prática, é composta 

geralmente pela falta de conhecimento e experiência técnica, 

acarretando em irregularidades e má qualidade da construção, 

como o surgimento de problemas estruturais, térmicos, entre 

outros. Para Balthazar (2012), a autoconstrução não é apenas 

uma preferência dos moradores e sim, uma solução precária que 

resulta do contexto socioeconômico brasileiro, da concentração 

de renda e da falta de alternativas no mercado formal de 

moradias. Sendo assim, este tipo de habitação, principalmente 

quando localizadas em áreas de risco ou de super adensamento, 

no geral, é construída sem respeitar as normas para recuos, 

dimensionamento de ambientes, orientação solar, estratégias de 

conforto ambiental - entre outros - o que acarreta no surgimento 

de diversas patologias e, em alguns casos, apresentam riscos à 

segurança de seus moradores.
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Moradia digna e o direito a cidade são direitos de todos os 

cidadãos, abrangendo mais que um abrigo, sua inserção em uma 

malha urbana consolidada e provida de insfraestrutura - 

garantindo a cidadania e qualificando a vida urbana. Sendo 

assim, o projeto tem como ponto de partida a produção de 

moradias dignas, pensadas para os moradores do Jardim Coruja, 

dada as suas particularidades e tomando como premissa, manter 

a comunidade Jardim Coruja próxima ao local atual de moradia, 

procurando manter, dentro do possível as formas de vida, os laços 

de solidariedade, vínculos comunitários e os modos de 

apropriação do território existentes, ou seja a inserção da nova 

HIS na malha urbana já consolidada, procurando integrá-lo às 

áreas residenciais existentes no bairro, reduzindo o isolamento 

hoje observado com o restante das zonas de moradia. 

1. Inclusão dos moradores na cidade formal, localizando-os em meio a uma infraestrutura

 presente;

2. Produção habitacional em áreas de vazios industriais;

3. Moradia digna e de qualidade, pensada respeitando as particulares dos moradores;

4. Equipamentos que visem o desenvolvimento social e econômico dos moradores

5. Mais do que produzir moradias de qualidade, possibilitar a prática do direito à cidade

1. Produção periférica de HIS 

2. Vazios industriais subutilizados e especulados

3. Moradias padronizadas visando lucratividade e quantidade

OBJETIVOS 

DIRETRIZES GERAIS 

Com base nos estudos 
a p r e s e n t a d o s 
an te r i o rmen te ,  f o ram 
traçadas diretrizes quanto 
a implantação e escolha do 
terreno para realocação 
d a s  f a m í l i a s  d a 
C o m u n i d a d e  J a r d i m 
Coruja, sendo eles: 
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4. O LUGAR
4.1 ÁREA DE INSERÇÃO DO PROJETO 

4.5 APROXIMAÇÃO COM A COMUNIDADE 
4.4 MOTIVAÇÃO PELO LUGAR   

4.2 LEVANTAMENTOS E DIAGNÓSTICOS

ARCO TIETÊ - PIU-ACT
4.3 PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA DO 



 ÁREA DE INSERÇÃO DO PROJETO 

O bairro Vila Guilherme, localizado na Zona Norte do Município de 

São Paulo, fundado em 12 setembro de 1912, compreende uma 

área territorial de 6.9 km² e apresenta uma densidade demográfica 

de 7.874 Hab/km², muito próximo da densidade demográfica de 

São Paulo, com 73,98 Hab/Ha. (INFOCIDADE, 2010). O bairro 

compõe a Prefeitura Regional da Vila Maria/Vila Guilherme 

juntamente com os distritos de Vila Maria e Vila Medeiros e, 

segundo o Atlas do Trabalho de Desenvolvimento da Cidade de 

São Paulo do ano de 2007, o bairro ocupa 37 posição entre os 96 

distritos de São Paulo quanto ao Índice de Desenvolvimento 

Humano. 

 

 

Com uma população estimada de 54.331 pessoas, segundo o 

INFOCIDADE 2010, o bairro de Vila Guilherme tem sua tipologia 

dividida entre o uso residencial, principalmente unifamiliar com 

baixo gabarito, e a presença de grandes vazios urbanos cujo uso 

concentra-se em pavilhões. Nestes pavilhões concentram-se 

principalmente empresas transportadoras, destacando-se neste 

setor na cidade de São Paulo, além da presença de diversos 

comércios e serviços como shopping centers (como exemplo o 

Center Norte e o Lar Center), o pavilhão de exposições Expo 

Center Norte, hipermercados, as faculdades Universidade 

Bandeirante de São Paulo (UNIBAN) e a Universidade Paulista 

(UNIP), entre outros serviços. O bairro também abriga o Terminal 

Rodoviário Tietê, maior rodoviária da América Latina e, embora se 

localize no bairro de Santana, em frente ao terminal se localiza a 

estação de Metro Portuguesa-Tiête.

Outro elemento importante na Vila Guilherme é o Parque da Vila 

Guilherme - Trote, onde antes se localizava a antiga sociedade 

Paulista de Trote. Com cerca de 187.000 m² é o primeiro parque da 

cidade de São Paulo totalmente adaptado para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, sendo um orgulho para a 

população local. Embora a presença do Parque do Trote, o bairro 

da Vila Guilherme  carece de equipamentos públicos e de lazer 

para a população local, como poderá ser visto . no Diagrama 01

N

Figura 20: Localização da Área de estudo na cidade de São Paulo. 
Fonte: Google Imagens - Modificado pelo autor. 
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Figura 33: Mapa Vila Guilherme. 
Fonte: Google Earth. 

Terreno 

Shopping Center Norte

Expo Center Norte

UNIP - Universidade

Shopping Lar Center 

UNIBAN - Universidade

Term. Rodoviário Tietê

 Supermercados

Comunidade Jardim Coruja 

Gleba de estudo 

LEGENDA

Estacionamento 



 

Há a presença de duas faces no bairro, de um lado ruas 

arborizadas e limpas, com estrutura presente, do outro, a presença 

de enchentes e pontos de alagamento , descarte de (Diagrama 03)

lixo e entulho nas vias, sendo estas áreas, localizadas próximas 

aos assentamentos informais. 

 

Segundo o Observatório Cidadão, os dados de 2015 apontam a 

presença de 17.750 residências no distrito de Vila Guilherme, 

sendo 406 delas localizadas em favelas. Este número cresceu 

significativamente nos últimos cinco anos que, em 2010 eram 

cerca de 94 moradias em favelas e atualmente possui cerca de 406 

habitações. 

 ÁREA DE INSERÇÃO DO PROJETO 

Figura 21: Calçadas arborizadas e bem cuidadas.
Fonte: Google Earth.

Figura 22: Calçadas com descarte de lixo e entulho - próxima a comunidade Jardim Coruja
Fonte: Google Earth.
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A questão das enchentes está diretamente relacionada as 

lagoas que formava a paisagem do bairro Vila Guilherme, como 

pode ser visto no mapa ao lado, e que posteriormente com a 

expansão da malha urbana os córregos que ainda restaram 

foram sendo canalizados dando espaço as construções. Resta 

a Vila Guilherme  esta memória esquecida e a necessidade de 

renaturalizar o bairro. 

 ÁREA DE INSERÇÃO DO PROJETO 

Figura 23: Córrego na Vila Guilherme. 
Fonte: Site Geosampa. 

Figura 24: Rio Tietê em 1930 onde atualmente se localiza o 
Shopping Center Norte.
Fonte: Site Geosampa. 31



LEVANTAMENTOS E DIAGNÓSTICOS 
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01

O bairro é bem servido quando a presença 
de equipamentos como escolas, faculdades, 
supermecados, entre outros, porém é um 
bairro com pouca vida noturna e sem uma 
centralidade bem definida. Também carece 
quando a presença de equipamentos 
culturais, por possuir apenas uma casa de 
cultura para servir todo o bairro. 



LEVANTAMENTOS E DIAGNÓSTICOS 

02

LEVANTAMENTOS E DIAGNÓSTICOS 
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Conectado ao bairro situa-se o Terminal 
Rodoviário Tietê, e a estação de metro 
Portuguesa, que distribuem o fluxo de 
pessoas para o interior do bairro, que é bem 
servido por linhas de ônibus. Suas principais 
avenidas possuem corredores de ônibus 
exclusivos mas que não fazem conexões 
com outras ruas de grande movimento. 
Quanto a ciclovias, as presentes no bairro 
não tem conexões, iniciando e terminando 
sem ligarem a lugar algum. 



LEVANTAMENTOS E DIAGNÓSTICOS 
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03

Como pode ser visto na página 29, a 
paisagem do bairro era composta por muitas 
lagoas e, com a expansão da malha urbana, 
os rios e córregos foram canalizados, 
restando apenas um córrego aberto. Esta 
característica histórica revela os motivos 
que fazem o bairro ter tantas áreas de 
inundação e pontos de alagamento, fazendo 
com que o bairro sofra com inchentes.









O terreno escolhido para implantação da 

Habitação se localiza dentro do perímetro do 

Projeto de Intervenção Urbana - Arco Tietê (PIU-

ACT), fazendo parte do Apoio Urbano Norte. O 

objetivo do PIU-ACT é promover o ordenamento 

e  a  rees t ru tu ração  u rbana  em á reas 

subutilizadas e com potencial de transformação 

do território do Arco Tietê - a planície fluvial ao 

longo do rio tiete, sobretudo localizadas na 

Macroárea de Estruturação Metropolitana. 

PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA DO ARCO TIETÊ - PIU-ACT

Alargamento de 
vias existentes 
para criação do 
apoio urbano 
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MOTIVAÇÃO PELO LUGAR 

O distrito da Vila Guilherme, como visto anteriormente, é um bairro 

com insfraestrutura presente e um setor de serviços variado. E 

nele localiza-se a Favela Jardim Coruja, uma comunidade que se 

encontra em processo de despejo devido a ocupação de via 

pública e não pode ser regularizado devido também por parte dela 

localizar-se em área de risco, sob fios de alta tensão. Em 

contrapartida ao desenvolvimento do bairro e a população à 

espera de uma intervenção  do Governo com soluções 

definitivas e planejadas para promover sua realocação para 

moradias sociais - negando o despejo direto e a demolição das 

moradias - tem-se uma grande área central e ociosa no bairro. 

Desta forma, percebeu-se o potencial neste terreno para realocar 

as famílias e proporcionar uma solução definitiva de moradia 

mediante este processo de despejo que já se estende por anos.  

Diante da problemática apontada quanto a ausência de uma 

solução definitiva para os moradores em processo de despejo, 

sabe-se que a desapropriação e o despejo forçado não resolverão 

o problema do déficit habitacional, e sim mudará o problema de 

lugar, uma vez que as famílias desocuparão aquela área indo para 

outro local na cidade. Desta forma a oferta de uma moradia 

definitiva é a solução cabível para a situação de desocupação 

relatada através da implantação de uma Habitação de Interesse 

Social no mesmo bairro, uma vez que, como será visto 

posteriormente, as famílias não querem abandonar o bairro.      

Figura 26: Imagem áerea Parque Vila Guilherme - Trote.
Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br. 

Figura  Comunidade Jardim Coruja ou 25:
J o ã o  V e l o s o .
Fonte: https://por.habitants.org/

Terreno 

Favela Jardim Coruja 
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MOTIVAÇÃO PELO LUGAR 

Após realizar as análises e o contexto da Vila Guilherme, 

ressaltou-se as potencialidades do bairro e as possibilidades de 

melhorias que a implantação da habitação no mesmo bairro 

poderia promover não só para os realocados mas também para 

toda a comunidade, garantindo assim não somente o direito de 

permanência no bairro, o que é de suma importância para a vida 

social e afetiva das famílias, mas também para melhoria da 

qualidade de vida urbana no bairro, uma vez que a implantação da 

Habitação de uso misto que será proposta no terreno se utilizará 

dos espaços públicos para devolver à comunidade uma área com 

a presença de comércios vicinais e áreas livres com a presença de 

equipamentos públicos, com o objetivo de integrar ao Parque do 

Trote - resgatando sua memória e incentivando seu uso, uma vez 

observado a falta de equipamentos de lazer 01) (Diagrama 

ofertados a comunidade.

O terreno possui grandes potencialidades - embora atualmente se 

encontre subutilizado com a função de estacionamento - e como 

foi visto anteriormente, o bairro situa-se dentro do perímetro do 

Projeto de Intervenção Urbana do Arco Tietê – PIU-ACT, o que 

promoverá melhorias urbanísticas e desenvolvimento para todo o 

distrito, além de sua localização central e sua proximidade ao 

Parque do Trote. 

Figura 27: Portão de integração já existente entre o Parque e o 
terreno.
Fonte: Acervo pessoal. 
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APROXIMAÇÃO COM A COMUNIDADE 

Dividida pela Avenida Guilherme, uma parte da comunidade ocupa a via 

projetada João Veloso Filho, sendo esta ocupação de via uma das duas 

razões que impossibilitam a tão desejada regularização fundiária, 

atualmente a via continua prevista no projeto do PIU-ACT. Outro fator 

que impede a regularização fundiária é que a comunidade se localiza em 

uma área de risco, em meio a fios de alta tensão - não se regulariza áreas 

de risco.

 A favela do Jardim Coruja a mais de 30 anos encontra-se em processo 

de despejo, pela razão oficial de ocupação de via pública, e a população 

desde então aguarda uma medida definitiva de realocação de todos os 

moradores. 

A comunidade do Jardim Coruja completa em 2018 quase 40 anos. 

Fundada em 1979, atualmente na comunidade vivem cerca de 180 

moradias que abrigam em média 200 famílias. Este levantamento foi 

realizado pela associação de moradores do bairro no ano de 2017, uma 

vez que o último contato da prefeitura foi realizado em 2012, posterior a 

um dos incêndios que afetaram a comunidade. 

O assentamento já vivenciou três incêndios, um nos anos 2000 atingindo 

8 moradias e fazendo uma vítima - os moradores reconstruíram as 

próprias moradias na mesma área - outro em 2012 atingindo 50 moradias 

e fazendo duas vítimas, o último incêndio ocorreu em 23 de fevereiro de 

2017 e não fez vítimas. 

Figura 28: Comunidade Jardim Coruja. 
Fonte: Google Earth. 

Figura 29: Comunidade Jardim Coruja que ocupa a via projetada João Veloso Filho. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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APROXIMAÇÃO COM A COMUNIDADE 

Segundo a moradora entrevistada - líder comunitária - as 

famílias são compostas principalmente por pai/mãe e 

filhos, mas também apresentam famílias compostas por 

mães e/ou avós que cuidam sozinhas dos filhos e netos.  

A fonte de renda da comunidade é variada, muitos 

moradores trabalham com recicláveis (carroceiros 

homens e mulheres), outros tem pequenos comércios 

na comunidade (como bares e costureiras), há também 

moradores autônomos que trabalham de casa vendendo 

bolos e salgados e outros trabalham nos comércios 

(bares, restaurantes, entre outros). 

Atualmente a comunidade conta com fornecimento 

regularizado de água e esgoto, porém, o fornecimento de 

energia ainda não é regularizado, e os “gatos” e 

“gambiarras” feitos pelos moradores facilitam os 

desastres causados pelos recorrentes incêndios na 

comunidade. 

Como foi visto anteriormente, as ruas do entorno a 

comunidade alagam, porém, o Jardim Coruja não sofre 

com enchentes dentro da comunidade como em outros 

assentamentos do bairro. 

Os moradores, para seu lazer, frequentam o Parque do 

Trote e a Casa da Cultura ou ‘Casarão’ como intitulam os 

moradores, que há dois anos foi reformado e integrado a 

Praça Viva, localizada em frente ao Casarão. A Casa da 

Cultura oferece diversas atividades e oficinas para os 

moradores, como aulas de luta, exposições, bailões, 

entre outros, e na praça são realizados eventos, feiras e 

atividades ao ar livre. 

Durante este processo de despejo as famílias tiveram a 

ajuda de organizações (Confederação Nacional das 

Associações de Moradores - Conam; Centro Gaspar 

Garcia de Direitos Humanos - CGGDH; Central dos 

Movimentos Populares - CMP e da Associação de 

Moradores Jardim Coruja) que se envolveram para 

ajudá-los neste processo para que as famílias não 

fossem prejudicados e garantissem seus direitos 

perante o despejo. Ainda hoje, quando precisam de 

ajuda, recebem doações de igrejas do bairro, cruz 

vermelha - que após os incêndios passaram a ajudar 

famílias da comunidade sempre que precisam -  pastoral 

da criança ajuda,  entre outros tipos de ajuda da 

comunidade. 
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APROXIMAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 “ A prefeitura lembra ‘da gente’ quando chega época de eleição, nós não somos vistos como seres 

humanos, somo vistos como títulos - eleitores - só enxergam comunidade em época de eleição! O 

povo favelado não é bem vindo pela comunidade e prefeitura, somos sempre alguém que atrapalha! 

Nunca conseguem dar uma solução, já temos quase 40 anos de comunidade e ainda estamos aqui, 

sem solução. Mas nós estamos bem, porque se for para pegar a gente e levar pra qualquer lugar, 

mandando para qualquer fim de mundo, onde não tem emprego, não tem creche, onde vai mexer com 

a mente e com o emocional dos nossos, nós preferimos ficar aqui mesmo! Pelo menos aqui estamos 

bem, tem tudo que precisamos, muito comércio, feiras livres, escolas, creches, bancos, saúde - além 

da UBS presente no bairro possuímos fácil acesso a bons hospitais emergênciais (Pronto Socorro 

Cometa/PS Santana/Hospital José Storopolli). A comunidade aguarda uma solução definitiva, que 

não seja levar as famílias para locais que os excluam da vida comunitária.  É ruim morar num 

barraco? É! Passa por discriminação? Passa! Somos vistos com indiferença? Somos! Mas muitas 

vezes pagamos por erros de outros, somos taxados por atitudes de poucos! As vezes as pessoas 

nem são da nossa comunidade, mas como estão perto, já dizem que a pessoa é daqui. Trazem lixo e 

colocam na nossa calçada. Roubam no bairro e a culpa já é do pessoal favelado.”

Depoimento da moradora e líder comunitária 

Heleneir Pingo - ‘Pingo’
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5.1 ÁREA DE INTERVENÇÃO 
5.2 PARQUE DA VILA GUILHERME - TROTE
5.3 LEGISLAÇÃO INCIDENTE

5. O TERRENO



ÁREA DE INTERVENÇÃO 

Com a premissa de manter a comunidade Jardim Coruja próxima ao local 

atual de moradia e inserir a nova HIS na malha urbana já consolidada, 

procurando integrá-lo às áreas residenciais existentes no bairro, reduzindo 

o isolamento hoje observado com o restante das zonas de moradia, 

escolheu-se o terreno atualmente subutilizado e com grande potencial por 

se localizar em meio a infraestrutura presente, malha urbana consolidada e 

bem localizado -  Próximo ao local onde atualmente localiza-se a 

comunidade Jardim Coruja. 

O terreno escolhido tem uma área total de 179.290 m², está localizado entre 

a Avenida Nadir Dias de Figueiredo, Avenida Guilherme e a Rua Chico 

Pontes, no Bairro Vila Guilherme. O terreno possui galpões onde antes 

funcionava o centro atacadista de Moda - Mart Center, e atualmente teve 

seu uso modificado para um estacionamento, sem nenhuma função social 

para o bairro. Como pode ser visto na Figura 34, o terreno situa-se em uma 

área de ZEMP, uma vez que o bairro não possui áreas de ZEIS 

desocupadas.

Como pode ser observado na imagem da página ao lado, a gleba para 

implantação do projeto fica mais próxima a ocupação de caráter residencial 

do bairro, que aliado a proximidade com as edificações tombadas do 

Parque da Vila Guilherme - Trote, que impõem um limite de gabarito 

máximo de 25 metros, proporcionam harmonia com o baixo gabarito 

proposto no projeto (4  pavimentos). Desta maneira as edificações não 

Para implantação do projeto o terreno foi subdividido e uma gleba com área 

de 31.042 m² foi destinado para a produção da Habitação de Interesse 

Social, como pode ser visto no mapa da página ao lado.

Figura 30: Foto terreno de estudo. 
Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 31: Foto terreno de estudo. 
Fonte: Google Earth . 

Figura 32: Foto terreno de estudo. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Área: 31.042 m²                                   

Antigo uso: Atacadista Mart Center

Resumo de Dados do Terreno

Edificações presentes: Galpões

Uso atual: Estacionamento 
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Figura 33: Mapa Vila Guilherme. 
Fonte: Google Earth. 

Terreno 

Gleba de estudo 

Comunidade Jardim Coruja 



ÁREA DE INTERVENÇÃO - Galpões 

Fazendo um recorte apenas na área a ser trabalhada, podemos 

verificar nas imagens abaixo a presença de 24 galpões em estrutura 

pré moldada que são divididos em dois blocos cada um com 12 

galpões e com espaçamento entre eles de 21 metros. 

 

Os galpões já possuem sua estrutura de cobertura, com ripamento 

metálico, vigas pré moldadas, calhas em concreto e telhas metálicas. 

.  

Os galpões em estrutura pré moldada que antes abrigavam o antigo 

Mart Center ainda continuam presentes no terreno, e com uma 

estrutura preservada. 

  



ÁREA DE INTERVENÇÃO - Galpões 

Os galpões são modulados e cada módulo possui 16,5 x 42 metros, 

com pilares de 50x50 centímetros e um pé direito de 6 metros. Após os 

dois primeiros módulos, cada galpão recua-se 4,5 metros, como pode 

ser visto na imagem ao lado. Os 24 galpões ainda são divididos em 

dois blocos, que são espaçados 21 metros e mantém as mesmas 

medidas dos galpões. 

Estrutura
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Com o recuo dos galpões os pilares acabam se desalinhando e as 

vigas que passam a desencontrar os pilares e se apoiam  em  uma 

viga transversal a ela.  

  

.  
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PARQUE DA VILA GUILHERME- TROTE 

A antiga Sociedade Paulista de Trote ou SPT como era conhecida 

foi inaugurada em 1944, teve seu declínio iniciado na década de 80 

e, no ano de 1991, seu terreno foi então subdividido e uma área foi 

destinada a criação do Parque da Vila Guilherme, restando 

somente a ala norte para as atividades da SPT. No entanto seu 

declínio persistiu e a SPT encerrou suas atividades por completo e, 

no ano de 2004 o Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo 

(CONPRESP) realizou o tombamento de parte da Sociedade 

Paulista do Trote, mediante seu valor histórico, urbano e 

arquitetônico e sua origem atrelada à ocupação e urbanização do 

bairro . No ano de 2005 á área passou a pertencer a Prefeitura de 

São Paulo e diante de sua importância e  reconhecimento para a 

população, a área foi então totalmente incorporada ao parque, 

dando origem ao novo Parque do Trote. Atualmente o Parque é 

muito frequentado pela comunidade e por bolivianos, pelo fácil 

acesso do bairro que moram, o bairro de Pari. 

Quanto a questão do tombamento a  RESOLUÇÃO 

Nº15/CONPRESP/2013, define a área envoltória ao Parque onde 

incidem seus artigos, relatando que este perímetro não incide todo 

o terreno proposto para implantação do projeto, como pode ser 

observado na imagem ao lado. 

TOMBAMENTO

 Artigo 1° - TOMBAR a área que anteriormente pertenceu à SEDE DA 

SOCIEDADE PAULISTA DE TROTE e seus remanescentes, situada na 

Avenida Nadir Dias de Figueiredo n° 1329 (Cadlog 019305), no bairro da 

Vila Guilherme, Subprefeitura da Vila Maria / Vila Guilherme, 

correspondendo ao Setor 064, Quadra 207, Lotes 0011-6, 0017-5, 0018-3 

e a parte do Lote 0019- 1 que faz divisa com o Lotes 0017-5 e 0018-3 , do 

Cadastro de Contribuintes da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento 

Econômico, correspondendo às matriculas às matriculas n.ºs 42.998, 

12.815,57.654 e 32.019 do 17º Registro de Imóveis da Capital.

Artigo 1° , Item I - Para os itens I a IV do Artigo 4º - o gabarito máximo 

admitido para as edificações e/ou obras civis será de vinte e cinco (25) 

metros de altura, medidos a partir da cota existente no ponto médio da 

testada do lote até o ponto mais alto da cobertura, inclusive 

contabilizando elementos como caixa d’água entre outros; bem como, 

para os lotes com dimensão igual ou acima de 300 (trezentos) metros, 

deverão atender a taxa de permeabilidade de 30% (trinta por cento) e 

implantação de pelo menos um elemento arbóreo a cada 25 (vinte e 

cinco) metros quadrados de área permeável.
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Fonte: Resolução 15/13 - Tombamento do Parque do Trote/Anexo II
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LEGISLAÇÃO INCIDENTE 

De acordo com a Lei de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo, o terreno do 

antigo Mart Center está localizado em uma Zona Eixo de Estruturação e 

Transformação Metropolitana Prevista (ZEMP), um subsetor das Zonas Eixo 

de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM), e segundo o Artigo 

8º da Lei 16.402/16 a ZEMP  tem como objetivo:

O Plano Diretor estabelece a área do terreno escolhido como Macrozona de 

Estruturação ( 34)  e Qualificação Urbana Figura  e Macroarea de Estruturação 

Metropolitana (Figura 35).

Promover usos residenciais e não residenciais com 

densidades demográfica e construtiva altas, bem como 

a qualificação paisagística e dos espaços públicos, de 

modo articulado ao sistema de transporte coletivo e 

com a infraestrutura urbana de caráter metropolitano.

Figura 34: Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana
Fonte: PDE do Município de São Paulo, 2014

Figura 35: Macroarea de Estruturação Metropolitana
Fonte: PDE do Município de São Paulo, 2014

Como visto anteriormente, o terreno situa-se dentro do perímetro do PIU-ACT, 

parte dele também situa-se na área envoltória do Tombamento da Sociedade 

Paulista de Trote, desta forma, por se tratar de uma edificação de uso misto, 

seus Índices Urbanísticos se aplicam conjuntamente com a zona de uso que 

está localizado, a ZEMP.

Plano Diretor PIU-ACT Tombamento

C. A Máximo 2 2 -                   

Taxa de Ocupação 0,7 0,85 -                   

Área Permeável 15% 15% 30%

Gabarito 28 28 25

Cota Parte Máxima de 

Terreno por Unidade (m²)
20 40 -                   

Índices Urbanís�cosParâmetros

Urbanís�cos

Tabela 01: Índices Urbanísticos. 
Fonte: Produzida pelo Autor.  
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ZEMP ZEPAM

Figura  36 :  Recor te  do 
zoneamento de São Paulo.
Fonte: Mapa LPUOS.

TERRENO DE 
INTERVENÇÃO 
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6. O PROJETO



Figura 37: Dia-a-dia da comunidade.
Fonte: Acervo pessoal.

53



O PROJETO

A intervenção proposta consiste na produção de um conjunto 

habitacional como uma centralidade para o bairro, inserindo-o na 

cidade formal e localizado em meio a uma infraestrutura presente,  

garantindo além de moradias dignas e de qualidade, a oferta de 

comércio, lazer e cultura, além de assegurar a principal fonte de 

renda da comunidade: A reciclagem.

Desta forma, pretende-se que além dos moradores, a comunidade 

também frequente o local, diminuindo o sentimento atual dos 

moradores do Jardim Coruja: A exclusão. Assim garantindo a eles 

o direito a cidade e oferecendo qualidade de vida à população 

como um todo. Tudo isso, sem restringir as habitações a muros e 

cercas, a restrições de entrada com guaritas, e sim, promover as 

relações de rua, de vizinhança e o sentimento de pertencimento, 

com um espaço democrático e inclusivo. Utilizando-se apenas de 

técnicas de implantação e desenho do espaço público para 

garantir privacidade as unidades habitacionais. 

Como visto anteriormente, o terreno possui uma estrutura de 

galpões as quais permanecem integras, desta forma, o projeto tem 

como partido manter os galpões e reutilizar a estrutura 
presente refuncionalizando-a para HIS. Tudo isso, ligado 

a premissa a cerca da sustentabilidade, onde dispõem-se de uma 

estrutura presente e integra, a qual será mantida e aliada a outras 
 

estratégias, como a criação de um centro de reciclagem e escolha 

do materiais que proporcionem obras mais limpas, tudo ligado a 

ideia principal de reutilizar e reaproveitar, evitando desperdícios, 

aderindo a sustentabilidade não somente com técnicas como de 

reuso de água e painéis solares, mas sim, aplicando o termo a 

própria forma de construção e projeto.

Desta forma, o projeto matem e valoriza a linguagem industrial no 

conjunto, proposta em sua linguagem arquitetônica e escolha dos 

materiais.  
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IMPLANTAÇÃO E DIRETRIZES 

A  implantação foi pensada propondo sua inserção no bairro 

como uma centralidade, dada a condicionante principal do 

terreno adotada como partido: a sua estrutura existente - 

influenciando tanto para o desenho do espaço público, criando 

estratégias de fluxo positivas entre espaços públicos, semi-

públicos e privados, bem como no layout das unidades 

habitacionais. Sendo assim, foram pensados equipamentos e 

espaços públicos coletivos reforçando e oportunizando a 

coletividade e o senso comunitário, com quatro grandes 

diretrizes: 
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IMPLANTAÇÃO E DIRETRIZES 

      Espaços  co le t ivos  de 

qualidade 

             

 Horta - Bem localizada, surge 

c o m o  u m a  o p o r t u n i d a d e  d e 

produção de alimentos de forma 

sustentável no local de moradia, bem 

como lazer e fortalecer as relações 

de vizinhança entre os moradores.

1  

 Praças, áreas de encontro e lazer -  Importante 

elemento de conexão e encontro entre o público interno e 

externo do conjunto habitacional com espaços de 

qualidade, além de dispor de equipamentos públicos e 

brinquedos para o lazer e o encontro de pessoas. 
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Passarelas - Mais do que um item de 

travessia, ela surge como elemento 

de integração e de conexão entre os 

blocos. Promovendo continuidade 

aos espaços semipúbl icos de 

transição entre os apartamentos e as 

áreas externas, possibilitando que os 

moradores se apropriem desses 

espaços e  es tabe leçam suas 

relações. 

IMPLANTAÇÃO E DIRETRIZES 
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Eixo central - No térreo do conjunto, em sua área central entre 

as habitações, criou-se um eixo de caráter público, visando atrair 

a população externa para o conjunto, ofertando comércios, 

serviços e lazer, com equipamentos e serviços públicos para o 

público interno e externo do conjunto habitacional. 

          Eixo de comércio, serviços e cultura2  

IMPLANTAÇÃO E DIRETRIZES 

 Comércio - Visando manter a morfologia de ocupação 

urbana do entorno, a implantação das salas comerciais no 

conjunto além de atender a demanda interna e externa ao 

conjunto, o aluguel das salas será uma estrategia de geração de 

renda para manutenção do conjunto, atendendo as demandas 

imediatas, de pequena escala de bairro. 

 Casa de cultura - A presença de equipamentos culturais 

é uma das carências do bairro, sendo assim, ele surge como um 

elemento cultural importante para toda a comunidade do bairro 

da Vila Guilherme, uma vez que abrigará oficinas de produção 

artística e culturais. O local terá quatro grandes salões 

principais, sendo eles: Salão de apresentações (música, dança, 

teatro, cinema), exposições (museu), oficinas (artes e oficios) e 

um salão de leitura/biblioteca, formentando a vivacidade do 

conjunto e agregando socialmente para todo o bairro e seus 

coletivos e grupos.  

  Restaurante comunitário - diante de todas as atividades 

presentes, um restaurante comunitário foi instalado, visando 

suprir essa demanda. 
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IMPLANTAÇÃO E DIRETRIZES 

 Salas multiuso - salas preparadas para oferta de 

cursos/aulas/oficinas, entre outros, que favoreçam para o 

desenvolvimento social e econômico dos moradores  (oficinas  

de costura, marcenaria, etc).

          Espaços para promoção do desenvolvimento social 
e econômico dos moradores 

3   Centro de reciclagem - Equipamento fomentando um 

dos principais geradores de renda dos moradores - A reciclagem. 

O centro de reciclagem localizado no terreno proporcionará que 

processo de reciclagem do material recolhido pelos moradores 

seja realizado no próprio local, pelos moradores, abrindo assim 

mais oportunidades de trabalho e renda. 
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IMPLANTAÇÃO E PARTIDO 

     

          Eficiência na implantação das Unidades Habitacionais 

 Devido ao módulo de 16.5x42 metros, três blocos de dois     

pavimentos foram implantados em cada módulo, com 

espaçamentos entre eles de 7 metros, não influenciando assim 

na insolação incidente entre eles. O desenho da implantação 

preservou os espaços semi-públicos entre as habitações e as 

áreas públicas e espaços gramados com vegetações baixas 

proporcionam privacidade aos apartamentos. 

4
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Condicionado a vegetação existente no Parque 
do Trote o acesso se manteve ao mesmo já 
ex is tente .  A praça implantada será  a 
responsável pelo eixo de conexão entre a 
comunidade e o parque. 

Uma das principais fontes de renda da 
comunidade, a decisão projetual de assumi-lo e 
trazê-lo para fachada principal do conjunto, sem 
deixar de lado a privicidade, por ser um local de 
trabalho e geração de renda e sem segregá-lo ou 
escondê-lo, utilizando-se de canteiros e 
vegetações para promover privacidade. 

Área central e privilegiada do 
conjunto, será o responsável 
pe la  v i t a l i dade  e  v i da 
noturna, promovendo a 
sensação de segurança aos 
frequentadores e moradores. 

Uma praça coberta por uma 
estrutura de pergolado faz a 
conexão ent re  os  do is 
blocos, trazendo ainda mais 
ambientalidade e conexão 
entre os volumes.. 

Eixo central que conecta as 
ruas Chico Pontes e São 
Quirino conectando todo o 
terreno, como proposta, a 
implantação de comércios e 
serviços com um calçadão 
c e n t r a l ,  p r o m o v e n d o 
vitalidade e agregando a 
centralidade proposta na 
área de intervenção. 
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Praça e acesso ao parque 

Centro de reciclagem

D e c i d i u - s e  m a n t e r  a 
vegetação existente na 
calçada do terreno por serem 
árvores de grande porte e já 
enraizadas pelo tempo em 
que se encontram no local. 

O terreno é plano, mas 
possui um desnível em 
relação a rua (pode ser visto 
na implantação da página 
56), esse desnível é vencido 
pelo muro do contenção 
mantendo o terreno plano. 

IMPLANTAÇÃO ESQUEMÁTICA
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UNIDADES HABITACIONAIS 

Com a premissa de projetar unidades habitacionais pensadas 

dadas as particularidades das famílias a serem realocadas, do 

contexto do terreno e o uso de estratégias de conforto, tendo como 

resultado final moradias dignas e de qualidade, pensada para as 

pessoas, foi o ponto de partida para o projeto e e o desenho das 

unidades habitacionais. 

Iniciando com a condicionante de possuir um módulo pré definido 

de 16,5 x 42 metros, e pé direito máximo de 6 metros, 

possibilitando assim blocos com somente dois pavimentos que 

comportassem o número total de famílias a serem realocadas e 

atendessem as diversidades tipológicas do diferentes perfis e 

composições familiares.  

Tendo em vista o que foi falado anteriormente, o projeto seguiu 

algumas diretrizes: 

-  Orientação norte para os quartos: dormitórios das unidades 

orientados para fachada norte. 

 - Ventilação cruzada e iluminação natural em todos os 

ambientes 

-  Relação público-privado: espaços de transições semi públicos 

entre a porta das habitações e as áreas publicas, fortalecido pelo 

desenho no térreo e passarelas, compondo locais que os 

moradores possam se apropriar e reforçar a relação de vizinhança.  

além dos apartamentos possuírem conexão com o espaço público, 

Apartamento 1 dormitório 25m²
16 unidades

Apartamento 2 dormitórios 46m²   
64 unidades
Apartamento 2 dormitórios 48m² 
72 unidades

45 unidades
Apartamento 3 dormitórios 54m²

11 unidades
Apartamento 2 (46m²) e 3 (54m²)dormitórios PNE

A diversidade tipológica proposta possui apartamentos de 1, 2 e 

3 dormitórios e condicionado pela estrutura existente, três blocos 

foram projetados, como sera mostrado a seguir, resultando em:

tendo conexão com o exterior, promovendo mais segurança e 

vitalidade na rua.
- Dinamismo na fachada: uso de cores para identificação dos 

blocos e disposição das janelas esquadrias para permitir 

movimento e dinâmica nas fachadas principais 
- Aproveitamento máximo dos ambientes: algumas tipologias 

permitem que os ambientes sejam adaptados para um novo uso 

ou possuam função dupla, como os sanitários com a pia na parte 

externa, porém privativa, permite melhor aproveitamento da 

função. 

TOTAL: 208 habitações 
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UNIDADES HABITACIONAIS 

BLOCO 1 - Caracterizado pela cor rosa, o bloco é 

composto por unidades apenas duas de dois 

dormitórios com 48m².
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UNIDADES HABITACIONAIS 

BLOCO 2 - Caracterizado pela cor amarela, 

o bloco é composto por 1 unidade de dois 

dormitórios com 46m² e uma unidade de 3 

dormitórios com 54m². 
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Blocos Adaptados - Caracterizados pela cor roxa, as 

unidades de 2 dormitórios (46m²) e 3 dormitórios (54m²) tem 

suas plantas adaptadas e na implantação não compõem 

blocos, foram implantadas individualizadas no térreo e no 

segundo pavimento localizam-se as plantas originais não 

UNIDADES HABITACIONAIS 
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UNIDADES HABITACIONAIS 

25m²

BLOCO 3 - Caracterizado pela cor verde, o bloco é 

composto por uma unidade de apartamentos de 2 

dormi tó r ios  de  46m²  e  duas  un idades  de 

apartamentos de 1 dormitório com 25m². 
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A 

SISTEMA CONSTRUTIVO E CORTE ESQUEMÁTICO DOS MATERIAIS 

A decisão por manter a estrutura presente no terreno acarretou em 

decisões projetuais que se guiam à ideia principal de reutilizar, 

reaproveitar e evitar desperdícios,  sendo assim, desde a forma de 

construção até decisões de projeto (escolha dos materiais, 

técnicas de conforto e sustentabilidade, implantação de um centro 

de reciclagem, entre outros) se voltam a essa premissa principal. 

Com o partido de manter a estrutura integra pré existente, seguiu-

se uma linguagem arquitetônica de trabalho utilizando-se de 

elementos pré fabricados de laje e passarelas, também visando a 

rapidez na execução e diminuição de desperdícios, contando que 

o canteiro de obras é coberto devido a estrutura de cobertura 

existente. Para alvenaria de vedação optou-se por trabalhar com 

uma estrutura independente a pré existente, então trabalha-se 

com blocos de concreto estruturais aparentes, como acabamento 

os blocos receberão, em alguns trechos, pintura direta sobre ele. 

71

Sem escala

Buscando trazer leveza ao conjunto 

composto por blocos rígidos de 

concreto e estrutura pré moldada, as 

passarelas foram afastadas 1 metro 

das edificações promovendo leveza 

ao conjunto habitacional. 

As passarelas em estrutura metálica 

será treliçada, evitando o uso de 

pilares para sustentação se apoiando 

na estrutura dos blocos e vencendo 

os vão com as próprias estruturas de 

treliça. 



Com base na estrutura pré-existente e nas fases de construção 

que vizam otimizar o tempo de obra, criou-se uma sequencia de 

trabalho ressaltando o que já existe, o que será acrescentado e o 

que será suprimido ou substituído, subdividido em quatro fases 

até a fase final de acabamentos: 

DIAGRAMA DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS 

Manter estrutura existente: A estrutura dos galpões 

existentes será mantida até a terceira etapa da 

obra: garantindo a execução da obra mesmo 

diante das interpéries climáticas. 

Início das execução dos dois pisos e das lajes. 

Telhas em fibrocimento 

Calhas em concreto 

Vigas pré moldadas 

Pilares pré moldados 

50x50 cm 

1
2

3

4
Após concluído os 2 pavimentos, retira-se a 

cobertura existe, adiciona-se as vigas para 

vedarem até a cobertura, e adiciona-se a nova 

cobertura termoacústica apenas em cima dos 

blocos. 

Estrutura existente e 

bloco montado 

Viga pré moldada para 

vedação 

Telhas termoacústicas

Laje painel pré moldadas

Vedação em blocos de 

alvenaria estrutural e 

esquadrias metálicas

Estrutura dos galpões existente 

1
2

3

4

1
2

3

4

Início das execução dos dois pisos e das lajes. 

Estrutura dos galpões existente 

1
2

3

4
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DIAGRAMA DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS 

Fase de acabamentos e resultado final: 

manteve-se a estrutura de pilares, vigas e 

calhas, e após concluída a execução dos blocos 

adicionou-se as vigas para vedação e a 

cobertura nova. Tendo como resultado final 

apenas a eliminação da cobertura antiga, e a 

adição de novas telhas para cobertura.  

Finalização com pintura direta sobre os blocos de concreto, 

demarcando as tipologias de cada bloco. 

2
3

4

1
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Com o presente trabalho, buscou-se além de realocar 

as famílias da comunidade Jardim Coruja, proporcionar 

o sentimento de pertencimento a cidade e mais, criar 

uma nova centralidade para o bairro, com a oferta de 

serviços, comércio, lazer e cultura. Com o intuito de que 

a cidade frequente o bairro e se estrei te o 

distanciamento ente a comunidade realocada e a 

cidade, tudo isso sem perder as relações de vizinhança 

e a privacidade entre as habitações. Garantindo assim o 

direito a cidade e a moradias dignas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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