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NÚCLEO SIRIEMA
I Seminário Nacional sobre Urbanização de Favelas

PROCESSO DE PROJETO

O quadro de ocupação urbana encontrado na área, o qual 

mescla precariedade construtiva das habitações com áreas de 

preservação permanente, defi niu a necessidade de remoção total 
das habitações existentes. Em sua porção inferior, a ocupação mais 

consolidada encontrava-se em área de preservação que deveria ser 

liberada para dar lugar a um projeto de recomposição fl orestal. 
Em sua porção superior, a ocupação caracterizada por habitações de 

grande precariedade não apresentava condições de consolidação e 

demandava remoção total. 

Partindo dessa constatação, um processo de 

desenvolvimento coletivo de projeto foi realizado buscando 

envolver os moradores na tarefa de produzir novas habitações 

adequadas às necessidades do local e da população. Para tanto, 

ofi cinas de projeto e leitura do espaço construído, que 

incluíam estratégias de educação ambiental e geração de 
renda, foram realizadas como meio de aprimorar a organização 

social das famílias. Em geral, as atividades desenvolvidas foram 

estruturadas de modo a suscitar discussões que tivessem a dimensão 

“macro” como ponto de partida e a “micro” como ponto de 

chegada: da cidade para o núcleo, do coletivo para o individual, 

do público para o privado, etc. A opção por esse procedimento 

teve o intuito de compensar a tendência dos moradores de focar 

exclusivamente o problema da casa, obscurecendo – ou mesmo 

esquecendo – aspectos importantes como a concepção das 
áreas livres, das redes de infra-estrutura e das relações do 

assentamento com contexto mais amplo da cidade. 

As preferências colocadas pelas famílias apontaram a baixa 

aceitação à idéia de convivência em edifícios verticalizados bem 

como a possibilidade de gestão coletiva de espaços condominiais. 

Em boa medida, tais preferências refl etiram as difi culdades de 

sociabilidade vigentes na realidade local, colocando o desafi o 

de pensar o projeto a partir da diminuição de espaços 
semiprivados – como corredores de circulação e escadas coletivas 

–, além da busca por diminuir a incidência de vizinhança 
vertical. As crianças foram incorporadas em algumas atividades 

desenvolvidas especifi camente para elas, percorrendo os locais com 

máquinas fotográfi cas e desenhando as áreas e equipamentos de 

lazer onde gostariam de brincar.

 O Núcleo Siriema está assentado em 

terreno público de 5.124,50 m², localizado na 

região Norte do município. Trata-se de região de 

ocupação recente sobre uma área da cidade dotada 

de infra-estrutura precária. 

 O núcleo encontra-se parcialmente assentado 

sobre Área de Preservação Permanente, 

confi gurada a partir de raio de 50 metros da 

nascente de um afl uente direto do Rio Jundiaí. 

Esta APP ocupa área de 1.052 m² da porção sul da 

gleba, o que implica em condições específi cas para 

sua ocupação. Sua topografi a possui declividade 
média de 20% e conta com alguns pontos 

críticos de risco de desabamento. As redes de 

infra-estrutura, apesar de servirem a Rua Siriema, 

se distribuem internamente ao núcleo de forma 

improvisada e irregular. 

 A gleba encontra-se atualmente ocupada 

por cerca de 65 famílias de baixa renda, 

as quais residem em habitações precárias auto 

construídas. Em cota inferior da gleba encontra-

se uma ocupação mais consolidada, constituída 

de residências erguidas em concreto armado e 

alvenaria de vedação. Já em sua parte superior 

encontra-se uma ocupação mais rarefeita e precária 

constituída de residências na maioria dos casos 

erguidas em madeira. 

A proposta de ocupação da área buscou 

respeitar a geografi a do terreno, tirando proveito 

da mesma a fi m de viabilizar uma ocupação ao 

mesmo tempo de alta densidade e baixa 
verticalização. A solução de dispor as edifi cações 

de forma linear paralelamente às curvas de nível 

possibilitou a criação de dois acessos em níveis 
distintos. Esta solução permitiu que tanto as 

unidades habitacionais localizadas no pavimento 

térreo como as localizadas no primeiro pavimento 

pudessem ser acessadas em nível, eliminando 

a necessidade de escadas de acesso coletivo. 

Duas tipologias duplex foram implantadas no 

segundo pavimento a fi m de viabilizar seu acesso 

apenas através de um lance de escada e permitir 

o aumento do número de unidades habitacionais 
implantadas.

As unidades habitacionais foram agrupadas de 

duas formas distintas, de acordo com sua posição 

na implantação:

• 03 unidades habitacionais tipo duplex 
sobrepostas, organizadas em quatro pavimentos, 

além de uma área de uso múltiplo sob uma das 

unidades. Cada unidade possui 2 dormitórios, sala, 

cozinha, banheiro e área de serviço, totalizando 

48,71m ² de área construída, e as unidades de 

uso múltiplo possuem 23,89m² composta por um 

ambiente único além de um banheiro.

• 04 unidades habitacionais, organizadas em 

quatro pavimentos. O pavimento térreo possui 01 

unidade habitacional com 03 dormitórios e área 

construída de 52,52m², podendo ser substituída 

por uma unidade adaptada para portadores 

de necessidades especiais com 2 dormitórios. O 

primeiro pavimento possui 01 unidade de 02 
dormitórios e mais uma área de estudo, 

além de sala, cozinha e banheiro, com área 

construída de 51,86m². Por fi m, no segundo 

pavimento localizam-se 02 unidades duplex de 

48,71m² dispostas lado a lado, com acesso por um 

corredor externo.

Além das unidades habitacionais, um centro 
comunitário foi implantado na cota mais alta 

do terreno para que seja possível a organização de 

um centro de referência para o bairro, viabilizando 

futuras formas de organização popular e de 

geração de renda.

A solução de parcelamento do solo e de posse 

da terra foi estabelecida de forma que as áreas 
coletivas fossem demarcadas como áreas 
públicas, a serem gerenciadas pela prefeitura 

local. Dessa forma, os custos de manutenção serão 

de responsabilidade pública, não incidindo sobre a 

renda dos moradores da área. Já a propriedade das 

habitações será concedida através de um termo de 

Concessão de Direito Real de Uso, no qual 

a propriedade permanece nas mãos da prefeitura 

local, mas o direito de uso é transferido ao morador 

mediante condições de manutenção do imóvel. 

Dessa forma, o empreendimento passa a cumprir 

de forma mais efi ciente sua função social de prover 

habitação de qualidade à famílias de baixíssima 

renda.

 Uh duplex - 2 dormitórios 
 Equipamento comercial
 Uh horizontal - 3 dormitórios
 Uh horizontal - 2 dormitórios
 Uh duplex - 2 dormitórios
 Uh duplex - 2 dormitórios 
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