
	

REFUNCIONALIZAÇÃO DE GALPÕES 
SUBUTILIZADOS PARA PRODUÇÃO DE HIS 

Apartamento 1 dormitório 25m²
16 unidades

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

45 unidades
Apartamento 3 dormitório 54m²

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

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:

TOTAL: 208 habitações 

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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Antigo uso: Atacadista Mart Center

Resumo de Dados do Terreno

Edificações presentes: Galpões

Uso atual: Estacionamento 

Área: 31.042 m²                                   
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Figura 33: Mapa Vila Guilherme. 
Fonte: Google Earth. 

Gleba de estudo 

Terreno 

Comunidade Jardim Coruja 

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

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

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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O BAIRRO - VILA GUILHERME

O bairro da Vila Guilherme localiza-se na Zona Norte de do município 

de São Paulo, com uma população de 54.331 habitantes 

(IFOCIDADE 2010) , sendo que, dados de 2015 apontam a presença 

de 17.750 residências no distrito da Vila Guilherme, sendo 406 delas 

localizadas em favelas (divididas principalemente entre as duas 

comunidades do bairro, o Jardim Coruja e a Sallus

O bairro é caracterizado pelo baixo gabarito (até dois pavimentos), 

tendo sua tipologia dividida entre o uso residencial, principalmente 

unifamiliar com baixo gabarito e a presença de grandes vazios 

urbanos de uso comercial e de serviços. Nestes pavilhões 

concentram-se principalmente empresas de transporte e comércio 

neste ramo, devido ao seu fácil acesso pela Marginal Tietê. 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), Hospital e UBS, 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.

Fortalecido quanto a oferta de serviços, o bairro não deixou de lado a 

natureza, na Vila Guilherme se localiza o Parque da Vila Guilherme - 

Trote, com cerca de 187.000 m² e, embora a presença do Parque do 

Trote, o bairro da Vila Guilherme  carece de equipamentos públicos e 

de lazer para a população local, bem como de equipamentos 

culturais. 

O PROJETO

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

conjunto, com sua linguagem arquitetônica e escolha dos 

materiais.  

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

Edificações presentes: Galpões

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

No bairro localiza-se a Favela Jardim Coruja, uma comunidade com 

cerca de 40 anos e que atualmente abriga cerca de 180 moradias. A 

comunidade é dividida pela Avenida Guilherme e uma parte dela 

ocupa a via projetada João Veloso Filho. A quase 30 anos 

comunidade encontra-se em processo de despejo, pela razão oficial 

da ocupação de via pública, e outro fator ainda impede a 

regularização fundiária é devido a localização da comunidade em 

uma área de risco - em meio a fios de alta tensão. A comunidade 

vivenciou três incêndios nos seus 40 anos de existência, todos 

causando muita destruição, o último, em 2017 , foi o único a não 

causar vítimas, mas destruíu muitas moradias. 

ÁREA DE INTERVENÇÃO - Galpões 

  

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. 

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. 

.  

 

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.  

A QUEM SE DESTINA - Comunidade Jardim Coruja 

Terreno 

Gleba de estudo 

  Comunidade 
Jardim Coruja 

O TERRENO - Antigo Mart Center 

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.

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, com sua linguagem arquitetônica e escolha dos materiais.  
 

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. 

O PROJETO 

  Os volumes da edificaç

coerente, preservando as áreas

áreas de comércio e serviços,
além de novos equipamentos.

garantir que cresça de maneira

Quanto às densidades, permitese o gabarito de até 5 pavimento

mbém uma espécie de arquibancada.

verdes existentes e prevendo

pação do bairro e

ais do que um item de travessia, ela tem caráter de espaço público, visto que serve
como área de estar, mirante ou ta

Fazendo um recorte apenas na área a ser trabalhada, podemos verificar nas 

imagens ao lado 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. 

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 alguns 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. 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.

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. 

 “ 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’

A  implantação foi pensada propondo sua 

i n s e r ç ã o  n o  b a i r r o  c o m o  u m a 

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. 

S e n d o  a s s i m ,  f o r a m  p e n s a d o s 

equipamentos e espaços públicos 

coletivos reforçando e oportunizando a 

coletividade e o senso comunitário, com 

quatro grandes diretrizes: 

IMPLANTAÇÃO E PARTIDO 
	

          Eixo de comércio, serviços e cultura

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. 

1  

    E s p a ç o s  p a r a  p r o m o ç ã o  d o 
desenvolvimento social e econômico dos 
moradores 

        Implantação das Unidades habitacionais 

  

 Centro de reciclagem 

Casa de Cultura Comércio 
Comunitário
Restaurante

Salas de oficinas 

2  

          Espaços coletivos de qualidade 

Horta Comunitária Praças, áreas de 
encontro e lazer

Passarelas -
Itens de 
conexão 

3  

    
         
  
  Devido ao módulo de  16.5 x 42 m, três 

blocos de dois pavimentos foram implantados 

em cada módulo, com espaçamentos entre eles 

de 7 metros, não influenciando assim na 

insolação incidente. O desenho da implantação 

preservou os espaços semi-públicos entre as 

habitações e as áreas públicas e gramados com 

vegetações baixas proporcionam privacidade 

aos apartamentos. 

4  
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O projeto das unidades iniciou-se com a condicionante de atender  as 

diversidades tipológicas e comportar o número total de famílias a serem 

realocadas possuindo 24 módulos pré definidos de 16,5 x 42 metros, e 

pé direito máximo de 6 metros, possibilitando assim blocos com 

somente dois pavimentos.

As 208 unidades habitacionais foram projetadas a partir de alguns 

critérios: ventilação cruzada e iluminação natural; quartos voltados a 

orientação norte, relações público privado que possibilitem as relações 

de vizinhança e que os moradores se apropriem do local, 

aproveitamento máximo dos ambientes e dinamismo nas fachadas, 

demarcado pelo uso de cores para cada tipologia de bloco. 

UNIDADES HABITACIONAIS 

Bloco 3 - Verde

25m²

Bloco 1 - Rosa 

Bloco 2 - Amarelo

Bloco PNE - Roxo 

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

Vigas painel pré moldadas

Vedação em blocos de 

alvenaria estrutural e 

esquadrias metálicas

Estrutura dos galpões existente 

1
2

3

4

1
2

3

4

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 das edificações e cobertura.  

Finalização com pintura direta sobre os blocos de concreto, 

demarcando as tipologias de cada bloco. 

2
3

4

1

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.

 

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. 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. 

SISTEMA CONSTRUTIVO E CORTE ESQUEMÁTICO DOS MATERIAIS 
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No corte é possível verificar que o 

terreno não possui desníveis 

significantes, bem como verificar as 

re lações de cheios e vaz ios 

propostas no projeto que, 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 estreite o distanciamento ente a 

comunidade realocada e a cidade, garantindo 

assim o direito a cidade e a moradias dignas
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