ESPAÇOS PÚBLICOS E ARQUITETURA HABITACIONAL SOCIAL
UMA PROPOSTA PARA A OCUPAÇÃO MACUCO - TIMÓTEO/MG

A PROPOSTA

PROPOSTA URBANA

A presente proposta para a ocupação Macuco coloca-se como um caminho possível
para legitimar as áreas de ocupações irregulares do município, levando melhores
condições de moradia, lazer e infraestrutura urbana através da criação e/ou
revitalização de espaços públicos e a implantação de habitações modulares através
da arquitetura social, visando aspectos sustentáveis, construtivos, funcionais e
culturais.
O assentamento irregular se encontra no bairro Macuco, localizado na região leste da
cidade de Timóteo, na Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Rio Doce.
O acesso ao bairro acontece pela Avenida dos Rodoviários, que ao longo do percurso
se transforma em Avenida Pinheiro e ao adentrar o bairro se transforma na Rua
Patativa, sendo a principal via do bairro, onde se localizam os comércios formais e
informais, além de ser a única via de circulação do transporte público.
A pavimentação no trecho da rua Patativa acontece apenas em seu início, antes
mesmo de adentrar a ocupação, deixando explícito a falta de atenção das políticas
públicas com o local.
Algumas carências urbanas e a ausência de espaços públicos não se limitam apenas
à área da ocupação, mas sim de todo bairro, além da precariedade das margens do
Córrego Macuco, curso de água que percorre toda a região.

Tomando como base os estudos realizados, as carências
e fragilidades na ocupação e no bairro, este projeto
estrutura-se em três eixos fundamentais de intervenção:

AMBIENTAL

Preservação do
curso d’água.

Recomposição
de
mata ciliar/criação de
área de preservação
no entorno do córrego
=Parque Linear.

Arborização das
vias e espaços
públicos utilizando
espécies nativas
do PERD.

Implantação
de
ciclovia ao longo
do Parque Linear,
ligando com a
Avenida Pinheiro.

Devido à carência de espaços públicos/áreas de lazer na região, áreas verdes existentes utilizadas para
implantação das unidades habitacionais, moradias populares com metragens reduzidas e preocupação com a
ventilação (por se tratar de um clima tropical quente), foram traçadas premissas para introduzir na área urbana
um novo conceito de habitação e construção, mesclando qualidade de vida e menor impacto ao meio ambiente.

1

4

Está localizado em uma Zona de
Interesse Social (ZEIS).

2

Abriga aproximadamente 89 famílias
com uma ordem de despejo há 6
anos.

5

Não possui infraestrutura necessária
para uma boa qualidade de vida.

VIABILIDADE
Participação da
comunidade local

assegurar que às famílias que
ganham menos de três salários
mínimos
tenham
acesso
à
assistência técnica pública e gratuita
na produção das suas moradias e,
em termos gerais, na produção de
cidade.

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E
CALÇADAS
Trechos totalmente precários, sem
condições de acessibilidade.
ÁREAS DE LAZER/VERDES
Carência destas áreas, não só na
ocupação, mas em todo o bairro
Macuco, além da precariedade
das existentes.

Implantação
de
rede de esgoto e
linha interceptora
de
esgoto
no
córrego ligando-se
à ETE da cidade.

Implantação
de
infraestrutura
básica
no
assentamento
Macuco.

Implantação
de
pista de caminhada
e
postos
para
permanência
de
pedestres ao longo
do Parque Linear.

Remoção
de
moradias em área
de risco ou áreas
de preservação.

Áreas destinadas
àimplantação e/ou
reinserção
de
Habitação
de
Interesse Social.

Áreas destinadas
à implantação de
equipamentos
urbanos.

UNIDADE EXPANSÍVEL

Visando a demanda de habitações que comportem os
diferentes grupos familiares existentes, foram criados
blocos
modulares
(módulos
de
1,50x1x50cm)
expansíveis e flexíveis.

EXPANSÃO PRETENDIDA PARA AS LATERAIS

EXPANSÃO COM CONTATO PARA A FACHADA

Conduzir o crescimento sem ruptura do conjunto da implantação.

Podendo ser incorporada à casa enquanto cômodos internos (quartos, escritórios,
salas), mas também como uso de áreas de lazer, área de churrasco ou área comercial.

Núcleo rígido
Áreas molhadas, serviços
e circ. vertical
Núcleo flexível

EXPANSÃO COMO IDENTIDADE

O assentamento irregular Macuco
se encontra em um lote pertencente
à prefeitura da cidade.

SANEAMENTO
Atualmente realizado através de
fossas ou improvisado pelos
próprios moradores, utilizando
linha de esgoto existente de um
galpão abandonado, desaguando
sem tratamento no córrego
Macuco.

Vias
estreitas
transformadas em
vias
mistas,
valorizando
o
pedestre.

MÓDULO BASE DE HABITAÇÃO

POR QUE INTERVIR?

11.888 de assistência técnica,
3 Lei
da Constituição Federal, visa

Reestruturação de
vias
visando
acessibilidade.

SOCIAL

PROPOSTA ARQUITETÔNICA

AFASTAMENTOS FRONTAIS COMO ESPAÇOS PÚBLICOS
A implantação de espaços públicos também norteia a forma de
ocupação das quadras, onde os afastamentos são utilizados para a
criação de espaços de convivência, com áreas verdes e mobiliários
para permanência, priorizando os pedestres e a integração das
pessoas, trazendo assim, a calçada viva ou os ''olhos da rua''.

Bairro Macuco
Avenida Pinheiro - Rua Patativa

INFRAESTRUTURA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Atualmente realizada através de
iluminação clandestina.
DRENAGEM URBANA
Ausência de meios de drenagem
formal e alternativa, gerando
alagamentos de alguns trechos em
épocas de chuvas.

ASPECTOS BIOCLIMÁTICOS
Considerando o clima da região, a preocupação com a ventilação foi
uma das principais diretrizes do projeto. A permeabilidade criada pela
disposição das moradias, com corredores centrais e afastamentos
utilizados como áreas de lazer, permitem um melhor aproveitamento
da ventilação e iluminação natural.
Além da proposta de arborização e áreas verdes de todo o conjunto,
que contribui para a melhoria da qualidade do ar e permeabilidade.
CONEXÃO
Quarteirão que funcione como conexão ou ''corta caminhos''.

AFASTAMENTOS
LATERAIS
COMO
ESPAÇOS
COMPARTILHADOS POR DUAS MORADIAS
Em se tratando de moradias populares, com metragens reduzidas, os
afastamentos laterais foram tratados como uma área comum para
duas moradias, trazendo convívio e apropriações mais reservadas
para os moradores, além da formação de uma paisagem urbana viva,
feita de contato, uso e vizinhança.
*Melhor adequação a topografia do terreno.

Área de convívio e áreas
intimas, contendo 2 quartos
e planta livre

Módulo base
Expansão

Área de convivo para duas moradias
Acesso às moradias do 2º pavimento

Diferentes apropriações que trazem para a moradia a identidade de cada morador.
Configuração do quarteirão

Módulos base

Apropriações

Expansão

UNIDADE FLEXÍVEL
Os núcleos flexíveis e de expansão podem ser apropriados de
diversas maneiras, visando atender as necessidades de cada
família, conforme indica simulação abaixo.

70m²
*Medida máx. exigida no código das edificações para
moradias populares da cidade: 80m².

MÉTODO CONSTRUTIVO
Estrutura em sistema convencional de viga, pilar e laje
de concreto armado, com mão de obra existente:
processo particpativo da população.
Vedações em painel de concreto pré moldado, devido à:
rápida execução, velocidade da construção, maior
flexibilidade para alterações/ reutilização e assistência
técnica.

Núcleo rígido
Quarto
Salas de estar/jantar

Área para churrasco
Comércio
Área de convívio para
duas moradias

Acesso às moradias do
2º pavimento

MORADIAS
Moradias
improvisadas,
construídas sem técnicas, e que na
maioria das vezes não comportam
o grupo familiar.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Atualmente realizado através de
caminhões pipa.
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IMPLANTAÇÃO URBANA
SETORIZAÇÃO

A ideia central para a implantação urbana foi
constituir estruturas mais sólidas para as
apropriações existentes. Com isso foram criados
três eixos de atividades, chamados ''corredores
verdes'':
O eixo de esportes, onde será implantado o
Complexo de Esporte e de Lazer com piscinas
públicas, revitalização do campo existente, pista de
corrida, arquibancada, aparelhos para atividades
físicas ao ar livre e espaços para interação.
O eixo cultural, onde será proposta como diretriz
a requalificação do galpão da fábrica abandonada
para implantação de um Centro Social.

CONEXÕES

Conexões com a cidade (Parque Linear, linha
de ônibus e ciclovia)
Conexões com o bairro Macuco(corredores
verdes/eixos de lazer)

Áreas públicas
Áreas residencias

O eixo infantil, com parques destinados às
crianças, oferecendo suporte para a creche
existente e aos eventos realizados pelos
moradores.

PERMEABILIDADE

INFRAESTRUTURA BÁSICA

Iluminação pública com modelos de postes
propostos
Regularização de vias
Drenagem urbana: formal e informal

EIXOS DE ATIVIDADES

IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES
HABITACIONAIS

Eixo de esportes
Eixo cultural
Eixo infantil

Áreas permeáveis
Áreas semipermeáveis
Corredores verdes permeáveis/eixos de lazer

Locais onde foram implatadas as moradias

A ciclovia conecta esses três eixos da rua Patativa
(única via onde o transporte público circula), ao
Parque Linear, consequentemente ao restante do
bairro e à Avenida Pinheiro, visando a melhoria da
mobilidade urbana.

01

15

Em destaque, o Parque Linear implantado às
margens do Córrego Macuco, sendo um importante
eixo de preservação, conexão, permeabilidade e
lazer.
02

PISOS
Intertravado drenante na cor cinza natural
20x10cm

15
04

Intertravado drenante na cor vermelha 20x10cm
Placas de concreto drenante na cor cinza
natural e junta aberta com vegetação baixa
60x120cm

03
01

12

Degrau de escada em concreto pré fabricado

15
05

Grama amendoin
12
Piso em grade de aço galvanizado - pintura de
preta

01

12

12

04

ILUMINAÇÃO
Postes modelo duplo (H. via=7m e H.
pedestres=3m) com lixeira acoplada. corpo em
chapa de aluminio fundido e luminátia tipo globo
para pedestres
Poste para pedestres com corpo em chapa de
aluminio fundido (H=3m)

02
13

12

06

15
06

Arandela

15

01

04
07

02

05
15

SETORIZAÇÃO

01
06

01 Pista de caminhada suspensa com piso em
grade de aço galvanizado

04

01

02 Ponto de suporte para o pedestre com piso em
grade de aço galvanizado

02
15

14

03 Praças livres para diversas apropriações
01

05

04 Ciclovia

03
05 Ponte metálica com piso em grade de aço

06

06 Área de jardins para permanência e descanso

07
04

07 Corredores verdes como conexão
06
08 Arquibancada
09 Pista de corrida
10 Praça com quadra de futebol
11 Complexo de esporte e lazer

04

12 Vias mistas priorizando o pedestre
13

13 Implantação de habitação de interesse social

18

11

14 Creche existente
15 Reestruturação da mata ciliar

13

16 Área de atividades físicas ao ar livre
12
17 Lanchonete

12

17
18 Diretriz para requalificação de galpão de fábrica
abandonada para implantação de Centro Social
09

ARBORIZAÇÃO
PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL
DO RIO DOCE
Árvores propostas
-Grande porte:Jatobá, peroba rosa.
-Médio porte: Pau de oléo, jacarandá, ipê

07
10
16

amarelo.
-Pequeno porte: Canela, roxinha, angico.
04

N

0

10m

20m

30m

08
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MAPA CHAVE

CICLOVIA BIDIRECIONAL
REVEGETAÇÃO COM
ESPÉCIES NATIVAS

REVEGETAÇÃO COM
ESPÉCIES NATIVAS

VISTA SUPERIOR

PISO EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO
PINTADO DE PRETO COM VEGETAÇÃO
BAIXA

VISTA LATERAL

150

INTERTRAVADO
DRENANTE NA COR
VERMELHA 20x10cm.
BASE
SUBLEITO
COMPACTADO

60

POSTE
55

PISTA DE CAMINHADA EM ESTRUTURA
METÁLICA SUSPENSA. PISO EM GRADE
DE AÇO GALVANIZADO PINTADO DE
PRETO

150

60

MODELO DE
PROPOSTO

PARALALEPÍPEDO
ASSENTADO
SOBRE
COLCHÃO DE AREIA
BASE
SUBLEITO COMPACTADO

Seção 02

120

VISTA FRONTAL

SEGUINDO A
INCLINAÇÃO DO
TERRENO NATURAL

BANCO E
JARDINEIRA
PROPOSTOS

5

CORTE AA
0

CORES

300
290

5

55
50 5

Seção 01

300

MODELO DE POSTE
PROPOSTO
CALÇADA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO

60

300

700

Corte AA

ESTRUTURA DE MALHAS DE COCO COM
VEGETAÇÃO HELOPHYTA PARA
CONSOLIDAÇÃO DAS MARGENS DO RIO

120

1m

2m

BANCO EM MÓDULOS PROPOSTO

3m

ESCALA 1/50

Corte BB

OS ESPAÇOS PÚBLICOS

JARDIM DE CHUVA

Os espaços públicos foram projetados visando unir a simplicidade de áreas que
possam ter diversas apropriações (inclusive as que já acontecem atualmente),
com a preservação da natureza, permeabilidade, conexão e valorização do
pedestre, para assim, solucionar problemas existentes no local e legitimar a
ocupação como parte do bairro, atendendo toda a região.
Segundo entrevistas com os moradores, as atividades frequentes da ocupação
são: rodas de conversa das brigadas populares da cidade, festas para as
crianças, campeonatos de esportes na quadra existente, skate, caminhada ou
simples momentos de convivência entre vizinhos. Com isso, foram requalificados
espaços já existentes e projetados espaços simples que podem se adequar a
estes diversos usos, além da implantação do Complexo de Esporte e Lazer do
Macuco, incentivando as atividades.
Como as linhas de ônibus circulam apenas pela rua principal, Patativa, foi
proposta uma ciclovia ao longo do Parque Linear, que conecta os chamados
''corredores verdes'' até a saída do bairro. Em diversos trechos dessa ciclovia
foram implantadas estações de bike, melhorando a mobilidade urbana.
Devido aos recorrentes alagamentos, todas intervenções foram propostas
visando a permeabilidade, com áreas verdes, pisos permeáveis e
semipermeáveis, jardins de chuva, além da drenagem urbana implantada no
local, antes inexistente.

PISTA DE ROLAMENTO

140

300

CALÇADA

PISTA DE ROLAMENTO

60

300

40

SERVIÇOS

100

60

VIA MISTA

380

SERVIÇOS

60

PLACAS
DE
CONCRETO
DRENANTE NA COR CINZA
NATURAI E JUNTA ABERTA
COM
VEGETAÇÃO
BAIXA
60x120cm

GRAMA AMENDOIN

MODELO DE
PROPOSTO

POSTE
MODELO DE BANCO PROPOSTO
MODELO DE
PROPOSTO

POSTE
EIXO
i=2% i=2%

PARALALEPÍPEDO
ASSENTADO
SOBRE
COLCHÃO DE AREIA
BASE
SUBLEITO COMPACTADO

ARBORIZAÇÃO
COM ESPÉCIES
NATIVAS
PONTE EM ESTRUTURA
METÁLICA, PISO EM GRADE
DE AÇO GALVANIZADO
PINTADO DE PRETO

CALÇADA

SERVIÇOS

JARDIM
SEÇÃO 01
ÁGUA

ÁGUA
ESGOTO

DRENAGEM

0

1m

2m

3m

PISO INTERTRAVADO
BASE
SUBLEITO COMPACTADO

ÁGUA

SEÇÃO 02

ÁGUA

ESGOTO

0

DRENAGEM

1m

2m

3m

MODELO
DE POSTE
PROPOSTO

MURO DE
GABIÃO
MODELO
DE POSTE
PROPOSTO

CORTE BB
0

1m

2m

3m

SEGUINDO A INCLINAÇÃO
NATURAL DO TERRENO
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Para remoção de moradias foram utilizados os seguintes critérios:
Situadas em áreas de risco ou preservação;
Não comportam o grupo familiar;
Precariedade construtiva.

MAPA CHAVE

Para reinserção das moradias foram utilizados os mesmos lotes
dos usuários e/ou áreas verdes.

01

Estar e jantar

02/03 Quartos

06 Banheiro

CORTE CHAVE

07 Varanda

1º PAVTO
TÉRREO

04

Cozinha

08 Expansão

05

Área de serviço

09 Área comum

AS UNIDADES HABITACIONAIS
A proposta das unidades habitacionais flexíveis e expansíveis foram planejadas
buscando aliar as necessidades dos moradores, baixo custo, conforto,
identidade, lazer e qualidade de vida.
Por se tratarem de blocos modulares, podem se adequar em diversos terrenos,
tornando um caminho possível para a implantação em outros lotes da cidade.
Na ocupação Macuco, foram removidas 30 moradias, com famílias de 3 a 6
pessoas, e reinseridas no mesmo lote ou em áreas verdes.
Cada moradia possui 70m² com: o núcleo rígido, onde se situam as áreas
molhadas e a circulação vertical (quando necessário), o núcleo flexível, contendo
as áreas de convívio e intimas, inicialmente com 2 quartos (porém com planta
livre), uma área de expansão que pode ser apropriada da melhor maneira por
cada morador, e uma área de convívio para cada duas moradias, visando a
permeabilidade da implantação e a interação dos moradores (que é muito
recorrente).
As utilizações das cores no projeto estimulam a diversidade estética nas
unidades, sendo ainda mais características após a futura ampliação, onde cada
família terá livre escolha de usos, cores e materiais de vedação.
Outro fator relevante para as fachadas são os cobogós de concreto, realizando a
função de elemento para proteção solar e potencializador da privacidade, além
do recuo das fachadas evitando a incidência solar direta.
Para os terrenos implantados foram desenvolvidos três tipos de unidades: a
unidade PCD garantindo a acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida e as unidades escalonadas tipo 01 e tipo 02, visando
a melhor adequação ao terreno. Em cada lote foram implantados apenas dois
pavimentos com moradias devido à altimetria existente no local.

Painel coletor para
aquecimento solar

Fachadas recuadas visando
evitar incidência solar direta
N

Ventilação cruzada através
de
elementos
vazados
(veneziana) e aberturas

Calha para captação de água
pluvial do telhado

0

MÓDULO BASE SEM EXPANSÃO
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UNIDADE ESCALONADA TIPO 01 - 70M² + ESPANSÃO

UNIDADE ESCALONADA TIPO 02 - 70M² + ESPANSÃO

235

UNIDADE PCD - 70M² + EXPANSÃO (TÉRREO)

Terça metálica
Telha de fibrocimento
i=10%

78

Viga metálica

30

10

Pontalete

Painel de concreto pré
moldado com EPS
150x610cm

Cobogó de concreto
20x20x15cm

Porta de correr de vidro
laminado 140x270cm
Painel de concreto
pré moldado com EPS
150x270cm,
com
aberturas para janelas
Acabamento na cor
grafite

Guarda corpo de
alumínio H=110cm
Pintura eletrostática
preta

300

Painel de concreto pré moldado
com EPS 150x270cm

Porta de metalon 80x210cm

Perfil metálico de
alumínio 8x6cm

270

Painel de concreto pré moldado
150x610cm
Porta de correr 140x270cm
Esquadria em alumínio
Pintura eletrostática preta

Perfil metálico de
alumínio p/ acabamento
externo

30

10

Laje estrutural de
concreto armado com
pintura suvinil na cor
azul
Viga estrutural de
concreto armado
Peça de arremate para
fixação da janela

300

150

Vedação em painel de
concreto pré moldado
com EPS. Acab. com
pintura suvinil azul

Vedação em painel de
concreto pré moldado
com EPS. Acab. com
pintura suvinil azul

120

Janela báscula com
estrutura em aluminio
com pintura
eletrostática preta
140x150cm

Argamassa colante
e piso cerâmico
Contrapiso de
concreto 5cm

Bancada de mdf

10

Laje de concreto

Viga de cintamento
Porta de correr 140x270cm
Esquadria em alumínio
Pintura eletrostática preta

Barreira de vapor
Brita

Peça de ajuste pré moldada

Janela báscula 140x150cm
Esquadria em alumínio
Pintura eletrostática preta
Porta de metalon 80x210cm
Painel de concreto pré moldado
com EPS 150x300cm
Cobogó de concreto 20x20x15cm

Painel de concreto pré moldado com
EPS 150x610cm

Painel de concreto pré moldado
com EPS 60x300cm
1

2
300

3
300

4

5

300

1

2

300

300

3
300

4
300

5

1

2
300

300

3
300

4

5

300

1

2

300

300

3
300

4

5

300

CX. 1500L

CX. 1500L

PAINEL DE
CONCRETO PRÉ
MOLDADO COM EPS

TELHA DE
FIBROCIMENTO
I=10%

CX. 1500L

CX. 1500L

PERGOLADO
METÁLICO
COZINHA
+ 267,10

PASSARELA COM
PISO EM TELA
METÁLICA
COZINHA
+ 265,10

QUARTO
+ 265,10

QUARTO
+ 265,10

QUARTO
+ 265,10

15
14
13
12
11
10
09
08

COZINHA
+ 262,00

QUARTO
+ 262,00

QUARTO
+ 262,00

16

07

17

06

18

05

18

04

03

02

PLATÔ
+ 262,00
01

01

02

03

04

05

17

06

16

07

QUARTO
+ 265,10

COZINHA
+ 265,10

SALA
+ 266,10
COZINHA
+ 265,10

15
14
13
12
11
10
09
08

15
14
13
12
11
10
09
08

SALA
+ 263,00
QUARTO
+ 262,00

QUARTO
+ 262,00

COZINHA
+ 262,00

CONVÍVIO
+ 262,00

EXPANSÃO
+ 266,10
16

07

17

06

EXPANSÃO
+ 266,10

18

05

18

04

03

02

PLATÔ
+ 263,00
01

01

02

03

04

05

17

06

16

07

SALA
+ 266,10

15
14
13
12
11
10
09
08

COZINHA
+ 264,00

PLATÔ
+ 264,00

SALA
+ 263,00

COZINHA
+ 262,00

CORTE CC
0
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