
Área bastante adensada tanto populacional quanto construtiva

Maior parte das edificações são de usos residencial

Assentamento precário

Possui infraestrutura urbana de água encanada, energia elétrica e sistema de

esgotamento sanitário em quase 100% das residências

 Reorganizar espacialmente uma ocupação já consolidada, como é o caso da

Comunidade Moura Brasil, situada na cidade de Fortaleza - CE, traz consigo uma série

de problemáticas, tanto no sentido dos espaços inexistentes, como no sentido

humanitário com as pessoas que ali residem, visto que, um relato desses moradores é

que não desejam sair do local onde moram, mas sim que haja melhorias na comunidade

onde já residem.

 A proposta de projeto para a Moura Brasil é a reorganização espacial, tanto viária

quanto habitacional de parte da comunidade, com a implantação de novas quadras e

novas tipologias habitacionais no mesmo lugar onde hoje é um aglomerado subnormal.

Para tanto, propõem-se um plano de remoção seriada e, logo após a conclusão do

projeto, o retorno dos moradores à comunidade.

Foi escolhida a parte leste da comunidade por ser a que possui uma maior

desorganização espacial .

 A comunidade Moura Brasil necessita de intervenção em vários setores como

educacional, saúde e infraestrutura urbana. Porém, a necessidade mais urgente está

ligada ao setor habitacional, onde muitas famílias convivem diariamente com padrões

ínfimos de qualidade de vida, resultado da falta de planejamento urbano e de políticas

públicas voltadas para população carente.

 O projeto de intervenção para uma fração mais necessitada da comunidade foi pautado

no conceito de reurbanização e reorganização espacial de quadras habitacionais, lotes

e vias, objetivando o aumento da qualidade de vida através da sensação de

pertencimento ao seu local de moradia e da promoção de dignidade na população

residente. Para tanto, propõem-se quadras habitacionais abertas e com diversidade de

atividades, onde não somente o indivíduo mora, mas também tem a opção de trabalhar

e ter o momento de convívio com a comunidade.

 Inicialmente ocorre uma primeira parcela de remoção e realocação em locais próximos

à área de intervenção, pagos com aluguel social. A segunda etapa de remoção só

ocorrerá após a construção total da nova quadra habitacional com todo o seu programa

de necessidades implantado. Após a construção da segunda quadra habitacional,

ocorre a remoção da terceira parcela de famílias, que voltam para a comunidade após a

construção da terceira nova quadra habitacional. Por fim, ocorre e quarta e última

parcela de remoção e inicia-se a construção da quarta e última quadra proposta.

Finalizada a obra, as famílias retiradas na quarta etapa de remoção retornam à

comunidade. As imagens ao lado detalham o esquema listado acima bem como um

esboço da implantação do programa de necessidades nas novas quadras habitacionais

propostas.

Fonte:  Google Earth (2021) .  Editado pela autora (2021)
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ETAPAS DE REMOÇÃOETAPAS DE REMOÇÃO

IMPLANTAÇÃOIMPLANTAÇÃO 4 novas quadras habitacionais
3 novas vias compartilhadas
4 playgrounds
15 residenciais multifamiliares totalizando 360 apartamentos
29 residenciais de uso misto
14 residenciais acessíveis
129 vagas de estacionamento
TOTAL DE HABITAÇÕES = 403 UN

RUA ADARIAS LIMA

RUA ADARIAS LIMA

RUA INTERNA

RUA INTERNA

RUA SÃO JANUÁRIO

RUA SÃO JANUÁRIO

Tv
. J

O
Ã

O
 F

E
LI

P
E

Tv
. J

O
Ã

O
 F

E
LI

P
E

N
O

V
A

 V
IA

 0
1

N
O

V
A

 V
IA

 0
1

N
O

V
A

 V
IA

 0
2

N
O

V
A

 V
IA

 0
2

N
O

V
A

 V
IA

 0
3

N
O

V
A

 V
IA

 0
3

VENTILAÇÃO PREDOMINANTEVENTILAÇÃO PREDOMINANTE

QUADRA 01QUADRA 01 QUADRA 02QUADRA 02 QUADRA 03QUADRA 03 QUADRA 04QUADRA 04

 Visando melhorar os fluxos na área de intervenção, foi proposto o redimensionamento de quatro vias existentes e que são limites

da área de intervenção, bem como a criação de três novas vias entre as novas quadras habitacionais, todas com passeios de 2,00

m  de cada lado e caixa carroçável de 7,00 m, com 2 vias de mão dupla.
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VIA 01VIA 01

CRUZAMENTO DA VIA 01 COM RUA SÃO JANUÁRIOCRUZAMENTO DA VIA 01 COM RUA SÃO JANUÁRIO

  

PLAYGROUD NA QUADRA 02PLAYGROUD NA QUADRA 02

 A partir das novas quadras habitacionais corretamente dimensionadas e da abertura

de 3 novas vias de acesso, tornando o espaço mais fluído e atrativo à população,

pensou-se em como realocar as famílias de forma digna, salubre e em espaços

dimensionados corretamente conforme as leis que regem as habitações de interesse

social. Nas imagens a seguir têm-se o novo desenho urbano da área de intervenção de

46.067,90 m² já com as 403 novas tipologias habitacionais e 4 novas áreas de lazer

implantadas.
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 Para as unidades habitacionais optou-se por três tipologias diferentes, uma

multifamiliar, uma unifamiliar de uso misto com o espaço para comércio no pavimento

inferior e residência no pavimento superior, e uma residência plana acessível  A unidade

de uso misto visa contemplar as famílias que já tinham seus pequenos comércios

informais na região. 

 No residencial multifamiliar é proposto 4 pavimentos com 6 apartamentos cada. Dois

quartos, sala, cozinha e banheiro faz parte do programa de necessidades do

apartamento. Todos os cômodos têm janelas para ventilação natural advindas de áreas

externas ou de fossos de ventilação e brises em alvenaria que protegem a edificação

durante todo o ano. Ao todo são propostos 15 residenciais multifamiliares totalizando

360 apartamentos.

TIPOLOGIASTIPOLOGIAS

 As plantas baixas, cortes e fachadas do residencial de uso misto mostra o comércio no térreo com espaço para depósito e

banheiro inseridos em um terreno de 9,73 m de frente por 8,59 de fundos. O pavimento superior conta com 2 quartos, sala, cozinha

e banheiro. Nas 4 novas quadras residenciais serão implantadas 29 unidades de residencial uso misto.

O pavimento térreo conta com um estabelecimento comercial, banheiro, quintal e varanda. No pavimento superior, a residência

contém sala, 2 dormitórios, cozinha e banheiro = 112,00 m²
A Lei 13146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - decreta

que 3%  do total de residências em Conjuntos Habitacionais de Interesse social,

sejam acessíveis. 

Nas 4 quadras foram propostas 14 unidades dessa tipologia, com sala, dois quartos,

cozinha e banheiro acessível. As esquadrias, bancadas e layout foram

dimensionados para que o cadeirante possa transitar livremente conforme previsto

na referida Lei.

Todas as unidades foram implantadas com as fachadas principais voltadas para o

sul e receberam um brise de alvenaria na vertical e horizontal na porta de entrada

da residência, gerando proteção solar durante todo o ano.

Essa unidade conta com sala, 2 dormitórios, cozinha, área de serviço, área externa

e banheiro acessível = 60,11 m²

Residencial Multifamiliar com 4 pavimentos  e 24 apartamentos = 1399,44 m²
Apartamento de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro = 45,58 m²


