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ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO INFORMAL
SÃO BERNARDO DO CAMPO | 2012 | 25.600,00 M2
CONTRATANTE | SECRETARIA DA HABITAÇÃO, PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
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Fruto de uma demanda da população local, o objetivo do Estudo Técnico foi indicar as possibilidades de 

consolidação ou não da ocupação, onde moravam 609 pessoas.

O trabalho foi dividido em quatro etapas, com acompanhamento bastante próximo da população: 

Levantamentos, Análise Integrada, Elaboração dos Cenários de Intervenção e Consolidação do Cenário 

Final a ser desenvolvido, posteriormente, em projeto executivo e obra. 

A presença de risco, a formação do solo e as altas declividades não favorecem a ocupação habitacional, 

mas, o desejo da população de permanecer no local condicionou as decisões do estudo e dos projetos.

O assentamento é um espraiamento da ocupação em direção à fronteira ambiental e ocupa um vale de 

encostas enérgicas. A proximidade com a Serra do Mar caracteriza o lugar como bastante complexo 

ao estabelecimento habitacional pela natureza do solo, pelas elevadas declividades e pela presença de 

diversas nascentes e corpos d’água. A abrangência da rede de serviços urbanos é incompatível com 

a oferta de infraestrutura urbana: à medida que se afasta dos núcleos consolidados, a infraestrutura 

torna-se rarefeita, até desaparecer completamente. O padrão das construções acompanha essa 

característica: aquelas mais próximas ao núcleo urbanizado são mais consolidadas, enquanto as mais 

distantes são, predominantemente, em madeira.

Após a etapa de análise integrada, alguns cenários de intervenção foram discutidos entre técnicos, 

moradores e poder público. Os cenários respondiam às possíveis intervenções, de acordo com a 

complexidade envolvida na consolidação ou não dos diversos setores do assentamento.

Entre as alternativas projetadas, optou-se a consolidação parcial e o reassentamento parcial dos 

moradores em novas unidades, na poligonal original do assentamento e em áreas a ela adjacentes. 

Dessa forma, ampliava-se a poligonal de projeto, incorporando as áreas mais consolidadas e 

infraestruturadas do entorno e buscando a equalização das condições urbanas até a ruptura do tecido 

na fronteira ambiental. 

ESCOPO E METODOLOGIA
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COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

• Levantamento urbano-habitacional, através do registro e caracterização das construções existentes;

• Acompanhamento da selagem dos domicílios e do cadastro social;

• Consolidação dos levantamentos geotécnicos, jurídicos e fundiários;

• Elaboração do Diagnóstico Integrado; 

• Elaboração de cenários de intervenção: projeto de arquitetura e urbanismo em nível viabilidade 

técnica e financeira;

• Consolidação do cenário de intervenção: desenvolvimento do projeto em nível Estudo Preliminar;

• Organização e mobilização para oficinas, plantões e reuniões coletivas;

• Compartilhamento e consolidação das informações relativas ao desenvolvimento do projeto;

• Gestão do cronograma de desenvolvimento, performance da equipe, atividades e aprovações;

• Apresentações públicas para discussão e desenvolvimento do projeto;

• Interlocução com a população moradora, equipe projestista, técnicos e órgãos municipais;

• Elaboração do termo de Referência para licitação e contratação do Projeto Executivo.

PRODUTOS CONTRATUAIS

• Registro das reuniões coletivas, oficinas e assembleias públicas;

• Formatação do Estudo Técnico de Viabilidade de acordo com os procedimentos e padrões solicitados 

pelos órgãos de financiamento PMSBC e Caixa Econômica Federal/ Programa de Aceleração do 

Crescimento PAC Urbanização de Assentamentos Precários e Programa Minha Casa Minha Vida 

MCMV:

Volume 1 | Levantamento de Dados

Volume 2 | Diagnóstico Integrado

Volume 3 | Cenários de Intervenção e Atividades Realizadas

Volume 4 | Termo de Referência para Licitação de Obra e Projeto Executivo do Cenário Escolhido

ATIVIDADES
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NÚCLEO PIRATININGA
PROJETO PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO INFORMAL, PROVISÃO HABITACIONAL E 
EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS
DIADEMA | 2012 | 15.000,00 M2
CONTRATANTE | SECRETARIA DA HABITAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
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ESCOPO E METODOLOGIA

O Núcleo Piratininga abriga 250 domicílios, na margem da Rodovia dos Imigrantes. Sua frágil estrutura 

urbana contrasta com o tecido do entorno, marcado por grandes terrenos de usos industriais/comerciais, 

glebas de conjuntos habitacionais e a rodovia, implantada 20 metros acima das construções existentes. 

O entorno do assentamento foi construído em nível mais alto, o que lhe impõe o convívio regular com 

alagamentos que atingem até 2 metros de altura.

A substituição de parte da ocupação era consequência da necessidade de aterro e alteamento da 

depressão topográfica, para viabilizar o caminhamento das águas e eliminar os recorrentes alagamentos. 

A estrutura urbana resultante  abriga o reassentamento da população original, unidades de comércio, 

centro comunitário e áreas livres públicas para o lazer dos moradores.

O projeto também buscou intervir na reconfiguração da paisagem local. Na escala do bairro, a presença 

ostensiva da rodovia e grandes terrenos murados impunham o confinamento espacial para a ocupação 

a ser consolidada. A implantação de novos edifícios e áreas livres foi tomada como possibilidade de 

reorganização da paisagem, procurando construir transições mais suaves entre as várias edificações. 

A unidade habitacional era o elemento de projeto com mais parâmetros restritivos, por isso, foi projetada 

para que sua combinação resultasse em arranjos tipológicos distintos. A distribuição das linhas 

de infraestrutura e do sistema viário foi planejada para conformar lotes de dimensões e formatos 

variados, cujos recuos e faixas non aedificandi, por sua vez, condicionavam a disposição dos novos 

blocos e a conformação das áreas livres intra e extra-lotes.

Essa abordagem permitiu que os novos espaços públicos contribuíssem para a qualificação das áreas 

vizinhas, através da extensão dos passeios, da inserção de pequenas praças, estacionamentos e áreas 

para a prática de esportes. A proposta de um novo sistema de espaços públicos eliminou os pontos 

obstruídos do tecido, reforçando a permeabilidade visual e de acesso do assentamento. 

A nova rua principal, conexão das infraestruturas novas e existentes, organiza a implantação das 178 

novas unidades habitacionais e das 12 novas unidades comerciais, em edifícios térreo + 4 pavimentos. 

A distribuição dos novos edifícios e praças conetca-se à faixa livre da rodovia, incorporada como área 

verde e espaço coletivo de lazer.
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• Levantamento técnico das condições da infraestrutura urbana existente;

• Projeto Urbanismo e Paisagismo;

• Projeto dos edifícios habitacionais, unidades comerciais e equipamentos comunitários;

• Projeto das unidades e edifícios habitacionais de acordo com os parâmetros exigidos pelas linhas de 

financiamento (MCMV);

• Compatibilização dos projetos de engenharia e infraestrutura urbana;

• Projeto de Regularização Fundiária;

• Compartilhamento e consolidação das informações relativas ao desenvolvimento do projeto;

• Interlocução com a população moradora, equipe projestista, técnicos e órgãos municipais.

PRODUTOS CONTRATUAIS

• Projeto Básico Urbanismo;

• Projeto de Regularização Fundiária;

• Projeto Básico Paisagismo e Mobiliário Urbano;

• Coordenação dos Levantamentos Técnicos;

• Coordenação e Compatibilização Projetos Básicos Complementares:

Geométrico

Terraplenagem

Drenagem Urbana

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

• Projeto de Novas Unidades Habitacionais e Configuração Condominial em nível Estudo Preliminar 

para elaboração de Chamamento Programa Minha Casa Minha Vida MCMV;

• Memorial Descritivo Consolidado.

COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ATIVIDADES
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TERRITÓRIO CEU NOVO MUNDO 
INTERVENÇÃO URBANA PARA QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E CRIAÇÃO DE ROTAS SEGURAS
PARQUE NOVO MUNDO, SÃO PAULO | 2016 | 86.723,00 M2
CONTRATANTE | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PREFEITURA DE SÃO PAULO
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ESCOPO E METODOLOGIA

O Território CEU Novo Mundo propõe a reestruturação dos espaços públicos no entorno do Centro de 

Educação Unificada (CEU) Novo Mundo, equipamento de abrangência regional, que se integra à rede 

de equipamentos existentes, com o  objetivo de estabelecer uma conexão segura e confortável para 

crianças e pedestres em geral, afirmando o espaço público como espaço ampliado de educação para 

além dos edifícios escolares. 

A proximidade da área com estruturas viárias metropolitanas, impôs a presença de grandes glebas 

logísticas às áreas residenciais precariamente urbanizadas. A particularidade desse tecido leva à disputa 

do espaço viário por caminhões, ônibus, carros, bicicletas e pedestres, sempre com a prevalência dos 

primeiros. Essa disputa é agravada pela elevada densidade habitacional e construtiva das ocupações 

informais. Sem outra alternativa de áreas livres, a numerosa e jovem população ocupa o congestionado 

sistema viário, expondo-se ao risco de acidentes.

O projeto prioriza as formas de circulação não motorizada. Para isso, novas infraestruturas viárias 

foram previstas, deslocando o tráfego pesado do centro do bairro e afastando-o das áreas residenciais. 

A redistribuição dos fluxos permitiu a criação de uma nova rede de mobilidade e a consolidação das 

centralidades locais, tomadas como os pontos referenciais do novo sistema de espaços públicos. 

As áreas livres construídas pelos moradores foram incorporadas como os nós de articulação das rotas 

pedonais, onde o mobiliário urbano foi proposto de acordo com o uso atual predominante em cada lugar.

A configuração do Território CEU materializa-se, também, na qualificação dos passeios com reforma 

das calçadas e arborização e implantação de ciclovia. A eliminação de muros e barreiras visuais foi 

outro recurso de projeto aplicado para a criação de novos pontos de encontro. O diálogo entre algumas 

instâncias da administração municipal permitiu, por exemplo, que se viabilizasse a criação da Praça 

das Escolas. No limite Sul do CEU Novo Mundo, existem três equipamentos educacionais, que atendem 

distintas faixas etárias e que participarão das atividades do CEU em contra-turno. O recuo frontal 

desses edifícios –hoje murado– foi incorporado pelo redesenho do passeio público, transformando essa 

área livre em uma nova praça, espaço de acolhimento e apropriação coletiva, de gestão compartilhada.
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• Criação de rotas acessíveis e seguras para crianças e pedestres em geral;

• Reestruturação do tráfego viário local e reconfiguração das calçadas e passeios públicos;

• Implantação de ciclovia, sinalização viária horizontal e vertical e dispositivos para redução do 

contato entre pedestres e veículos;

• Adequação da infraestrutura urbana: drenagem, pavimentação, iluminação;

• Cadastramento arbóreo, Incremento da arborização urbana e áreas permeáveis;

• Criação e consolidação de áreas de permanência associadas a áreas de sombra e instalação de 

mobiliário urbano;

• Instalação de equipamentos de lazer, estar, para prática de esportes e para recreação infantil; 

• Compartilhamento e consolidação das informações relativas ao desenvolvimento do projeto;

• Gestão do cronograma de desenvolvimento, performance da equipe, atividades e aprovações;

• Apresentações coletivas para discussão e desenvolvimento do projeto;

• Interlocução com a população moradora, equipe projestista, técnicos e órgãos municipais.

COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ATIVIDADES

PRODUTOS CONTRATUAIS

• Projeto Básico Urbanismo, Sistema Viário e Acessibilidade;

• Projeto Básico Arquitetura;

• Projeto Básico Paisagismo e Mobiliário Urbano;

• Projeto Básico Estrutura;

• Projeto Básico Reconfiguração Geométrica;

• Projeto Básico Sinalização Viária;

• Projeto Básico Iluminação Pública;

• Projeto Básico Drenagem Urbana;

• Coordenação e Compatibilização Projetos Básicos;

• Coordenação e Fornecimento dos Levantamentos Técnicos;

• Memorial Descritivo, Orçamento e Cronograma Inicial de Obra.
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JARDIM JAPÃO
DIAGNÓSTICO INTEGRADO E PLANO URBANÍSTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE 
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS E PROVISÃO HABITACIONAL
SÃO PAULO | 2012 | 1.900.000M2
CONTRATANTE | SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PREFEITURA DE SÃO PAULO | B ARQUITETOS



15

ESCOPO E METODOLOGIA

O Jardim Japão é resultado de um dos três 1os. Prêmios no Concurso de Arquitetura e Urbanismo 

Renova SP, que selecionou projetos de urbanização integrada para 22 áreas, priorizadas pelo Plano 

Municipal de Habitação. Este trabalho refere-se às duas primeiras etapas contratadas, Diagnóstico 

Integrado e Plano Urbanístico. 

A poligonal, limitada por dois  eixos rodoviários - Rodovia Dutra e Marginal Tietê, é caracterizada pela 

elevada vulnerabilidade social da jovem e numerosa população e pelo isolamento urbano dos 14 

assentamentos informais e 02 conjuntos habitacionais, nos quais eram estimados 4.604 domicílios.

O Diagnóstico Integrado identificou, entre as obras viárias inacabadas, dois tecidos urbanos distintos: 

um parcelamento industrial e um tecido intersticial, caracterizado pela habitação precária de elevada 

densidade e pelo isolamento frente às barreiras muradas. Essa justaposição foi apontada como uma 

das causas da vulnerabilidade social dos moradores, pois a presença das rodovias, aliada à carência 

econômico-social, favorecia a proliferação de atividades como o tráfico e a prostituição infantil. A 

constituição e a irregularidade fundiárias da área foram associadas ao processo de retificação do Rio 

Tietê, agravando os problemas de titularidade dos terrenos e associando a precariedade às atividades 

industriais e às transformações físicas executadas, expondo o conflito entre o papel metropolitano da 

área e a necessidade de qualificação do espaço local.

O Plano Urbanístico  previa a reestruturação da área, conectando-a ao bairro vizinho, a partir da 

transformação de usos industriais em áreas de uso misto. Essa possibilidade era dada pela presença 

de um grande terreno sob direito de preempção, no miolo no perímetro. A demolição dos galpões 

permitiria a desobstrução das divisas e a criação de novas vias e quadras, onde seriam instaladas 

habitações, comércio, equipamentos e áreas livres. Junto à Dutra, a Zona de Afastamento das Rodovias 

seria limitada por uma via perimetral de tráfego pesado, que concentraria os usos industriais. Esse 

cinturão viário liberaria a área central para a inserção de novos usos, vias e ciclovias ao longo dos 

córregos, onde se previa a ampliação das áreas permeáveis vegetadas.

O plano foi organizado em três eixos principais: viário e mobilidade ativa, usos e habitação e áreas 

verdes. Essas premissas orientariam os posteriores projetos de urbanização, novas habitações, 

equipamentos e áreas livres.
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COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ATIVIDADES

PRODUTOS CONTRATUAIS

• Levantamento e Diagnóstico Socioambiental;

• Levantamento e Diagnóstico Urbanístico;

• Levantamento e Diagnóstico Jurídico-Legal;

• Levantamento Fotográfico;

• Plano Urbanístico do Perímetro de Ação Integrada;

• Serviços de Apoio ao Trabalho Social.

• Vistorias técnicas e levantamento de dados urbanos, físicos e sociais;

• Análises urbano-ambientais na escala metropolitana e local;

• Mapeamento e caracterização principais conflitos e potencialidades da área;

• Síntese analítica para desenvolvimento das etapas propositivas;

• Elaboração de Plano Urbanístico para orientação dos posteriores projetos de urbanização dos 

assentamentos informais, conjuntos habitacionais deteriorados e provisão habitacional;

• Compartilhamento e consolidação das informações relativas ao desenvolvimento do projeto;

• Gestão do cronograma de desenvolvimento, performance da equipe, atividades e aprovações;

• Apresentações públicas para discussão e desenvolvimento do projeto;

• Interlocução com a população moradora, equipe projestista, técnicos e órgãos municipais.
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MARCONI CURUÇÁ
PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO INFORMAL
SÃO PAULO | 2016 | 26.895M2
CONTRATANTE | SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PREFEITURA DE SÃO PAULO | B ARQUITETOS
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ESCOPO E METODOLOGIA

O assentamento Marconi Curuçá é parte da poligonal Jardim Japão, mas seu tecido é uma exceção 

no bairro, pois é resultante do parcelamento de uma gleba pública para implantação de módulos 

habitacionais evolutivos durante a década de 1970. 

O assentamento é composto por 9 quarteirões retangulares, de vias e calçadas estreitas, com 

dimensões que não permitem a implantação de mobiliário urbano ou vegetação. Nesse traçado, foram 

implantadas unidades habitacionais básicas com núcleo hidráulico para posterior ampliação pelos 

moradores. O crescimento dos embriões, transformados em diversos domicílios, através do acréscimo 

de pavimentos sobre as construções originais, comprometeu a infraestrutura existente, sobretudo 

de drenagem, que, em muitos casos, foi conectada à rede de esgoto, afetando o funcionamento das 

instalações. Além disso, diversas ampliações das casas foram executadas avançando sobre o passeio 

público, principalmente as escadas para acesso independente aos andares superiores.

A necessidade de adequação da infraestrutura de drenagem e falta de declividade na área levaram à 

proposta de reconfiguração das vias. O novo desenho do sistema viário é baseado em único pavimento, 

sem diferenciação entre circulação de pedestres e veículos. Esse desenho, com caimento para o 

centro da via, possibilita a captação da água pluvial por uma rede de drenagem que permita melhor 

escoamento das águas. A substituição do pavimento também contribuiu para qualificação dos acessos 

às construções, adequando os níveis das soleiras existentes ao novo desenho do espaço público.

A adequação das redes de infraestrutura urbana deve contribuir para diminuir a poluição das águas, o 

mau funcionamento das redes existentes e a sobrecarga das redes de esgoto, através de obras de para 

novas conexões domiciliares às redes de drenagem e esgoto. 

A reconfiguração viária proposta deve facilitar o tráfego de veículos de serviço (coleta de lixo, 

manutenção pública, ambulâncias e etc), ampliando a dimensão do leito carroçável. O desenho de 

“via compartilhada” com caimento central evita que se formem “pontos baixos” junto às soleiras e 

acessos das construções existentes e garante a ampliação da área de uso público para a readequação 

do sistema de iluminação pública. 
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COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ATIVIDADES

PRODUTOS CONTRATUAIS

• Levantamentos técnicos e vistorias;

• Identificação e caracterização das construções e domicílios a consolidar e regularizar;

• Desenvolvimento do projeto de adequação da infraestrutura urbana, principalmente drenagem e 

pavimentação;

• Desenvolvimento do projeto de reconfiguração viária das vias internas do assentamento para 

garantir intervenções na inraestrutura urbana e diminuir os conflitos de uso e apropriação do passeio 

público, via e estacionamento de veículos;

• Compartilhamento e consolidação das informações relativas ao desenvolvimento do projeto;

• Gestão do cronograma de desenvolvimento, performance da equipe, atividades e aprovações;

• Participação em reuniões e oficinas.

• Projeto Básico de Urbanismo 

• Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário 

• Projeto Básico de Terraplenagem 

• Projeto Básico de Pavimentação 

• Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água 

• Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários 

• Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem) 

• Projeto Básico de Iluminação Pública 

• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
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CIDADE NOVA + NOVA TIETÊ + SERAFIM POLI
PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO INFORMAL
SÃO PAULO | 2019 | 39.580M2 + 50.651M2 + 3.630M2
CONTRATANTE | SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PREFEITURA DE SÃO PAULO | B ARQUITETOS
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ESCOPO E METODOLOGIA

Os assentamentos Cidade Nova, Nova Tietê e Serafim Poli foram reunidos em um mesmo projeto 

de urbanização, o último elaborado no âmbito Renova SP, pois conformam uma unidade territorial, 

dada por sua continuidade espacial. Considerados como um único assentamento, apresentam-se 

como a maior e mais complexa área a urbanizar na poligonal Jardim Japão, com quase 100.000m2 e, 

aproximadamente, 1500 imóveis. 

A forma dos assentamentos corresponde à maior mancha que coincide com o antigo leito do Rio Tietê 

no Jardim Japão, característica determinante que se sobrepõe às particularidades de cada setor da 

ocupação. Esse fato confirma sua confusa constituição fundiária, num lugar em que os limites das áreas 

públicas e privadas – precárias ou não – apresentam-se de forma clara apenas através da presença de 

extensas divisas construídas e não através do parcelamento, dificultando as ações de projeto. 

Além disso, sua constituição física, em um terreno de baixíssima declividade, limitado por grandes 

glebas alteadas, também prejudica o funcionamento e as conexões das redes de infraestrutura urbana, 

especialmente de drenagem e esgoto. Apesar de a irregularidade fundiária caracterizar grande parte 

da ocupação da Várzea do Tietê, a presença de extensos e consolidados domínios privados dificulta 

intervenções de infraestruturação e reestruturação territorial, reforçando o isolamento físico das 

comunidades residentes.

A cristalização dessas estruturas urbanas e do conflito que sustentam foi anotada como causa dos graves 

problemas urbanos e sanitários locais, sem que, entretanto, encontrassem caminhos de solução no 

universo dos projetos do Jardim Japão, que demandariam acões estruturais em escala metropolitana. 

As propostas de qualificação urbana do lugar concentraram-se na escala do bairro, aliando a adequação 

e a reconfiguração das redes de abastecimento, saneamento e mobilidade ao incremento de áreas 

de lazer, mobiliário urbano e vegetação, para minimizar o impacto espacial da elevada densidade 

construtiva e demográfica. As novas linhas de infraestrutura de drenagem orientaram a estruturação 

espacial e viária do lugar, configurando-se como novos eixos de equipamentos e espaços públicos 

livres.
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COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ATIVIDADES

• Levantamentos técnicos e vistorias;

• Identificação e caracterização das construções a remover, substituir, consolidar e regularizar;

• Desenvolvimento do projeto de adequação da infraestrutura urbana, principalmente drenagem;

• Desenvolvimento do projeto de reconfiguração viária das vias internas do assentamento para 

diminuir os conflitos de uso e apropriação do passeio público, via e estacionamentos: conformação 

de um “anel viário” para tráfego mais intenso, pelas vias mais largas e limítrofes do assentamento; 

viário secundário: menor velocidade nas centralidades locais; vias compartilhadas e pedonais;

• Novo sistema de áreas livres e espaços públicos; incremento de áreas verdes: largos e praças/ 

espaços de permanência e lazer com maiores dimensões; novos jardins; ruas, vielas e passeios 

públicos; instalação de mobiliário urbano nas áreas livres; 

• Compartilhamento e consolidação das informações relativas ao desenvolvimento do projeto;

• Gestão do cronograma de desenvolvimento, performance da equipe, atividades e aprovações;

• Participação em reuniões e oficinas.

PRODUTOS CONTRATUAIS

• Projeto Básico de Urbanismo 

• Projeto Básico de Paisagismo e Mobiliário Urbano

• Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário 

• Projeto Básico de Terraplenagem 

• Projeto Básico de Pavimentação 

• Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água 

• Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários 

• Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem) 

• Projeto Básico de Iluminação Pública 

• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
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TRÊS CMEIs EM GUARULHOS
PROJETO PARA TRÊS EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA INFANTIL (CMEI)
GUARULHOS | 2012 |1.938M2+1.740M2+1.513M2
CONTRATANTE | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PREFEITURA DE GUARULHOS/ FALCÃO BAUER 
COM BAROSSI NAKAMURA ARQUITETOS ASSOCIADOS
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ESCOPO E METODOLOGIA

A política de educação fundamental em Guarulhos era baseada nas CMEIs, estruturas que abrigavam, 

no mesmo edifício, creche (CM) e escola infantil (EI).  As CMEIs também abrigavam instalações de 

esporte e lazer, utilizadas pela comunidade em horários extra-aula, por diversos públicos e diferentes 

faixas etárias, exigindo atenção na concepção e organização dos espaços que deveriam promover a 

integração espacial e a apropriação por todos os usuários.

O projeto das 3 CMEIs foi solicitado no âmbito do programa PROINFÂNCIA/FNDE. O programa da 

unidade escolar para atendimento de crianças com idade entre 0 e 5 anos e 11 meses deveria ser 

distribuído em blocos funcionais: administrativo, serviços e pedagógico (creche e pré-escola). 

A CMEI Rua Prados está implantada em um terreno rebaixado em relação ao nível da rua principal, 

numa área de urbanização não consolidada. O desnível e as dimensões do terreno permitiram que o 

edifício fosse implantado em apenas um pavimento, em uma distribuição que protege as atividades 

externas das crianças da vista da rua. O edifício foi projetado em duas alas que conformam um “L” 

e correspondem aos diferentes programas creche e escola infantil, com salas de aula e berçários 

também abertos para uma área externa mais protegida e controlada.

A CMEI Boa Vista está implantada em um extenso terreno, na borda da ocupação urbana de Guarulhos. 

O corpo principal do edifício foi localizado no ponto mais distante da rua, procurando resguardar as 

crianças e suas atividades, enquanto as áreas mais próximas da rua e do acesso principal foram 

destinadas a abrigar espaços de lazer e esportes, que servem à toda população.

A CMEI Rua Mucambo faz divisa, a leste, com uma UBS (Unidade Básica de Saúde) e a sul com uma 

grande gleba não urbanizada. As dimensões do terreno e o desnível acentuado de aproximadamente 

quatro metros entre o passeio público e a divisa sul, conduziram a uma implantação em dois níveis. 

O acesso está localizado na rua Mucambo de menor movimento. Os blocos funcionais estão dispostos 

perpendicularmente ao acesso, unidos por uma cobertura metálica sobre as áreas de circulação e 

pátio. O uso pedagógico está localizado no pavimento superior, no nível da rua e tira proveito do recuo 

para a criação de solários associados à creche. Os usos administrativos, coletivos e serviços estão 

associados ao pátio na cota mais baixa.
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COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ATIVIDADES

PRODUTOS CONTRATUAIS

• Projeto Executivo de Arquitetura e Paisagismo;

• Coordenação e Compatibilização dos Projetos Executivos Complementares: Fundações, Estrutura, 

Instalações Prediais e Condominiais; 

• Memorial Descritivo, Orçamento e Cronograma Inicial de Obra;

• Formatação dos produtos de acordo com os padrões dos órgãos de financiamento FNDE.

• Levantamentos técnicos e vistorias;

• Estudo das diretrizes, padrões e componentes construtivos elaborados pelo agente financiador e 

pela Contratante;

• Desenvolvimento dos projetos para os equipamentos, com programas de necessidades similares,  

de acordo com as diretrizes da política pública estabelecida pelo município e pelo agente financiador;

• Compartilhamento e consolidação das informações relativas ao desenvolvimento do projeto;

• Gestão do cronograma de desenvolvimento, performance da equipe, atividades e aprovações;

• Participação em reuniões e oficinas.
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ALVARENGA PEIXOTO
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO INFORMAL
SÃO BERNARDO DO CAMPO | 2013 | 30.500M2
CONTRATANTE | SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
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ESCOPO E METODOLOGIA

A Urbanização integrada do Núcleo Alvarenga Peixoto prevê ações de natureza físico-urbanística e 

ambiental para urbanização, posterior regularização fundiária e atendimento das 259 unidades 

habitacionais cadastradas, com população estimada de 917 moradores. O projeto foi desenvolvido 

tendo como premissa a eliminação do risco habitacional e recuperação ambiental do sítio com a 

desobstrução, recuperação e estabilização geotécnica do córrego que margeia o assentamento.

O projeto Alvarenga Peixoto foi desenvolvido com o programa de necessidades já equacionado pela 

Contratante e, portanto, as etapas iniciais de análise não ocuparam a maior parte do escopo. Para 

além da consolidação parcial, do redesenho de novas conexões e das linhas de infraestrutura, o projeto 

concentrou-se na liberação do córrego existente, principal elemento de articulação urbana e espacial 

do assentamento e seu entorno. O projeto prevê a consolidação de parte das unidades habitacionais 

existentes e a substituição daquelas em situação mais precária ou em risco. A topografia característica 

do terreno permitiu a implantação de 4 blocos habitacionais de tipologia padrão com 8 pavimentos e 

acesso a partir da via principal, em cota intermediária.

A substituição das construções que ocupavam o leito do córrego viabilizou ações de recuperação 

ambiental, através da implantação de um parque linear que articula os espaços públicos de permanência 

e de uso recreativo propostos. O novo parque linear, além de promover adequação ambiental do corpo 

d’água, configura-se como referencial urbano articulando o assentamento ao entorno.

Também foi organizada nova rede de mobilidade, através da abertura de vias e passeios, associados à 

pavimentação das vias existentes do entorno. As redes de bastecimento e saneamento foram adequadas 

e ampliadas, garantindo a universalização dos serviços.

A solução para estabilização geotécnica composta por taludes e pequenos arrimos e o incremento 

das áreas livres de uso coletivo caracterizam a intervenção, exigindo desde o início, intenso trabalho 

conjunto entre os diversos envolvidos, para que as soluções técnicas propostas resultassem em espaços 

construídos e livres qualificados.
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COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ATIVIDADES

PRODUTOS CONTRATUAIS

• Projeto Executivo de Arquitetura e Urbanismo;

• Projeto Executivo de Paisagismo e Mobiliário Urbano;

• Projeto Executivo Geométrico, Pavimentação e Dreangem Urbana; 

• Projeto Executivo de Terraplenagem, Contenções e Estabilização das margens do córrego; 

• Projeto Executivo de Redes de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário;

• Projeto Executivo de Fundações e Estrutura;

• Projeto Executivo de Instalações Prediais e Condominiais; 

• Coordenação e Fornecimento dos Levantamentos Técnicos;

• Coordenação e Compatibilização Projetos Executivos;

• Memorial Descritivo, Orçamento e Cronograma Inicial de Obra;

• Formatação dos produtos de acordo com os padrões dos órgãos de financiamento PMSBC e Caixa 

Econômica Federal/ Programa de Aceleração do Crescimento PAC Urbanização de Assentamentos 

Precários e Programa Minha Casa Minha Vida MCMV.

• Levantamentos técnicos e vistorias;

• Identificação e caracterização das construções a remover/ substituir e a consolidar;

• Desenvolvimento do projeto de reestruturação urbana, a partir das premissas acordadas entre a 

Contratante e moradores: 128 novas uhs, espaços públicos, áreas de lazer e parque linear;

• Criação de parque linear, articulação das ações de recuperação ambiental e universalização das 

redes de infraestrutura urbana;

• Reparcelamento e criação de áreas condominiais residenciais para atendimento aos parâmetros 

das linhas de financiamento (PAC e MCMV) e implantação de tipologias habitacionais padrão;

• Compartilhamento e consolidação das informações relativas ao desenvolvimento do projeto;

• Gestão do cronograma de desenvolvimento, performance da equipe, atividades e aprovações;

• Participação em reuniões e oficinas.
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URBANIZAÇÃO DAS FAIXAS DE DUTOS
ESTUDO TÉCNICO PARA URBANIZAÇÃO DAS FAIXAS DE DUTOS
FAIXAS DE DOMÍNIO DE DUTOS, BRASIL | 2020 | 14.000KM
CONTRATANTE | TRANSPETRO SA
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ESCOPO E METODOLOGIA

O Estudo Técnico para Urbanização das Faixas de Dutos deve subsidiar a contratação de projetos 

de urbanização e seus respectivos termos de referência, para trechos específicos das das faixas. A 

integração urbana das faixas com o entorno imediato representa uma inflexão no tratamento dessas 

infraestruturas, apostando que sua apropriação pelas comunidades vizinhas deve reforçar a segurança 

da população e das próprias instalações, minimizando o risco de acidentes. Esse Estudo foi inédito no 

Brasil e coube ao Transversal, desenvolver uma metodologia específica para responder à demanda. 

Apesar das severas restrições que incidem sobre essas linhas, sua extensão, por todo o território 

nacional, carrega imenso potencial de estruturação e articulação espacial, o que impunha um projeto 

que as considerasse a partir de um potencial sistema urbano. 

A análise das diversas situações urbanas atravessadas pelas faixas de dutos foi realizada através de 

levantamentos, visitas técnicas e consulta aos envolvidos na manutenção das faixas e na comunicação 

com as populações locais. Considerando as restrições impostas pela  infraestrutura de dutos, foram 

apresentadas diversas soluções de urbanização passíveis de implantação, com escalas, programas 

e usos distintos. Sua viabilidade de aplicação foi testada a partir da elaboração de critérios de 

implantação. Foram desenvolvidos projetos referenciais, em situações hipotéticas, para demonstrar 

as estratégias adotadas para implantação das diversas soluções. Como os contextos de intervenção 

–e sua abrangência– são muito diversos, foi elaborada uma seleção de materiais de fácil aquisição e 

manipulação, disseminados no contexto nacional. Dedicou-se especial atenção ao desenho dos pontos 

de contato entre a faixa e o entorno existente. Nos pontos de acesso às faixas, são previstas intervenções 

paisagísticas a partir dos elementos já existentes, de modo a reforçar a integração espacial da faixa 

com seu entorno imediato e criar novas referências na paisagem. As soluções de urbanização foram 

agrupadas de acordo com sua abrangência, público alvo preferencial e o grau de recursos necessários 

para sua implantação: intervenções na escala do bairro ou da cidade; intervenções de abrangência 

local e intervenções pontuais.
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• Caracterização das faixas de dutos e dos diferentes contextos urbanos e sociais;

• Apresentação de soluções de urbanização aplicáveis às faixas de dutos; 

• Elaboração de critérios e formulários para adoção de soluções de urbanização adequadas a cada 

situação;

• Elaboração de estratégias de urbanização e intervenção sobre as faixas de dutos;

• Elaboração de projetos referenciais para aplicação localizada;

• Elaboração de componentes a serem aplicados no conjunto das intervenções: identidade visual, 

seleção de materiais, mobiliário urbano e sistema de sinalização;

• Compartilhamento e consolidação das informações relativas ao desenvolvimento do projeto;

• Gestão do cronograma de desenvolvimento, performance da equipe, atividades e aprovações;

• Apresentações e reuniões para desenvolvimento e aprovação do projeto.

PRODUTOS CONTRATUAIS

• Relatório Técnico I: Soluções Técnicas de Urbanização para Faixas de Dutos;

• Relatório Técnico II: Critérios para orientar a adoção das soluções de urbanização nas Faixas de 

Dutos;

• Check-List: Formulário para orientar a adoção das soluções de urbanização nas Faixas de Dutos em 

cada contexto específico (arquivo aberto formato XLS);

• Memorial Descritivo, Estimativa de Custos e Projetos Conceituais para 03 soluções de urbanização 

para Faixas de Dutos em dimensões distintas, definidos pela Contratante.

COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ATIVIDADES
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