Núcleo Morro do Sabão, 500 famílias, Taboão da
Serra. Foram realizados levantamentos e mapeamentos
das condições habitacionais, organizados em um índice de
precariedade habitacional (IPHAB), que atribuiu notas para
as condições de acesso das moradias à infraestrutura, às
características físicas da moradia (material de construção,
instalações, ventilação, etc) e às condições de ocupação
(famílias por domicílio, habitantes por cômodo, habitantes
por banheiro).

PÚBLICO versus PRIVADO
E TIPOLOGIA COM ACESSOS INDIVIDUALIZADOS

íNDICE DE PRECARIEDADE HABITACIONAL
E TIPOLOGIA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA

1 diagnóstico de precariedade habitacional

DIAGNÓSTICO

2 demarcação das casas removidas

O IPHAB embasou o plano de
remoção e os projetos urbanísticos com
áreas de provisão habitacional no próprio
assentamento. Para as diferentes situações de
implantação definiram-se tipologias variadas,
entre as quais um edifício que enfrenta
a topografia, incorporando a contenção
nos pavimentos inferiores ao nível de
acesso. Dessa forma, evitam-se as soluções
convencionais de terraplenagem com platôtalude, de modo que as áreas de convívio se
realizam em áreas planas.

3 projeto urbanístico
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Núcleo Siriema, terreno público de
5.124,50m², Várzea Paulista, 75 famílias.
Assentamento com alta precariedade das
moradias e ocupação de Área de Proteção
Permanente (APP) de nascente. O projeto teve
como diretriz a remoção total das unidades com
reassentamento no mesmo local, com reservas
de áreas verdes e institucionais.

PROJETO DE URBANIZAÇÃO

UHs de madeira a serem removidas

As famílias apresentaram baixa aceitação à ideia de convivência
em edifícios verticalizados bem como à possibilidade de gestão coletiva
de espaços condominiais. Em boa medida, tais colocações refletiram
as dificuldades de sociabilidade vigentes na realidade local, colocando
o desafio de pensar o projeto a partir da minimização de espaços
condominiais – como corredores de circulação e escadas coletivas –,
diminuindo os custos de manutenção.

UHs de alvenaria a serem removidas

lotes limitados à projeção da edificação

áreas coletivas de propriedade pública

INFRAESTRUTURA VERDE
E TIPOLOGIA ISOLADA EVOLUTIVA

LOTES CONDOMINIAIS
E PROVISÃO HABITACIONAL EM MIOLO DE QUADRA

APP de nascente - 50m

SITUAÇÃO EXISTENTE

A proposta de intervenção
é resultado da sobreposição da
localização das áreas de risco e
Áreas de Proteção Permanente,
e das três dimensões do IPHAB
(habitabilidade, infraestrutura
e ocupação), viabilizando
áreas de provisão para o
reassentamento das famílias
dentro do próprio núcleo.
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Assentamento precário Capelinha, 154.600m²,
cerca de 830 famílias, Área de Proteção e Recuperação de
Mananciais da Bacia Billings, São Bernardo do Campo. É
cercado por áreas de preservação ambiental e está isolado
da malha urbana. Há um sistema viário precário que ainda
assim estrutura grande parte do acesso às moradias, porém
algumas grandes quadras contam com áreas de acesso
restrito.

PROJETO DE URBANIZAÇÃO

imóveis precários
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3

Assentamento Batistini, cerca de1.900 famílias,
Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da
Bacia Billings, São Bernardo do Campo. Ações incluíram
selagem e cadastramento socioeconômico, projetos de
urbanização, de produção habitacional no núcleo e em área
de reassentamento contígua, de edificações comerciais e
de uso comunitário; recuperação ambiental e regularização
fundiária. A macro-drenagem incluiu soluções de
infraestrutura verde, tornando visíveis cursos d’água
e trazendo a memória dos elementos naturais. No setor do
assentamento que já apresentava parcelamento regular do
solo (lotes de 4x10m), foram desenvolvidas tipologias que
abriram as quadras para passagem de pedestres e unidades
isoladas, evolutivas.

1 descaracterização de nascente,
ocupação desordenada com vielas

2 canalização do córrego sob
canteiro central subutilizado

3 estrangulamento da canalização,
local crítico de alagamento

1 recuperação ambiental, novas
habitações e melhoria nos acessos

2 alargamento e requalificação
da praça central

3 substituição da tubulação e praça
com afloramento do córrego
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remoções isoladas

produção pulverizada

Tipologia evolutiva, a ser implantada em lotes resultantes de
remoções isoladas nas quadras de parcelamento regular. O programa inicial
da unidade térrea, conta com 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e
lavanderia e pode ser ampliado em mais 2 pavimentos, chegando a até 3
dormitórios, com garagem, comércio ou domicílio sobreposto, com entrada
independente.
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