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“[...] projetar é captar e inventar o lugar a um só 

tempo, em uma mesma ação. “ 

(Francisco Fanucci, Marcelo Ferraz e Marcus 

Cartum) 
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RESUMO 

Este trabalho aborda o estudo sobre a segregação socioespacial abordando conceitos, 
escalas e natureza desse processo, buscando aproximar a realidade brasileira através 
do estudo da topologia do território, problematizando como a urbanização acelerada 
aliada ao crescimento das cidades sem planejamento adequado, resultou na expansão 
e no agravamento de diversos problemas socioespaciais no tecido urbano, 
transformando tais cidades em campos de batalha e de exclusão, dominado pela 
acumulação financeira e subordinação do Estado ao poder do capital, concomitante a 
marginalização da população economicamente vulnerabilizada. 
Assim, busca-se a partir do estudo de caso do município de Atibaia/SP, evidenciar 
como a segregação socioespacial é um elemento central da produção do espaço 
urbano, definindo fronteiras e muros invisibilizados e reforçando a ideia de centro 
versus periferia. O trabalho propõe o desenvolvimento de um projeto 
arquitetônico/urbanístico de um Parque SESC Atibaia que pretende criar conexões de 
uso para diferentes sujeitos urbanos moradores da cidade de Atibaia/SP. 
  
Palavras-chave: Segregação socioespacial. Urbanização. Vulnerabilidade Social. 
Atibaia. Direito à cidade. Reconversão urbana. Projeto Arquitetônico. SESC.  
  



 

ABSTRACT 
 

This work addresses the study of socio-spatial segregation based on literature, 
pointing out concepts, scales and nature of this process seeking to approximate the 
Brazilian reality through the study of the topology of the territory, problematizing how 
accelerated urbanization combined with the growth of cities without adequate 
planning, resulted in the expansion and aggravation of various socio-spatial problems 
in the urban fabric, transforming such cities into battlefields and exclusion, dominated 
by financial accumulation and subordination of the State to the power of capital, 
concomitant to the marginalization of the economically vulnerable population. 
Thus, from the case study of the municipality of Atibaia/SP, it is sought to highlight 
how socio-spatial segregation is a central element in the production of urban space, 
defining invisible borders and walls and reinforcing the idea of center x periphery. The 
work proposes the development of an architectural / urban project for a SESC Atibaia 
Park that intends to be used for different urban subjects in the city of Atibaia / SP. 
 
Keywords: Socio-spatial segregation. Urbanization. Vulnerability. Atibaia. Right to the 
city. Urban reconversion. SESC. 
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1 INTRODUÇÃO 

A urbanização acelerada com o crescimento das cidades sem planejamento ou apesar 

deste, muitas vezes, através de diversos fatores, aprofundou as desigualdades e 

resultou na expansão e no agravamento de diversos problemas, transformando as 

cidades de maneira profunda e desigual, num cenário nacional dominado pela 

acumulação de riqueza pelas elites, da subordinação do Estado ao capital e da 

marginalização de populações economicamente vulnerabilizadas. 

Nesse contexto, a segregação socioespacial é um elemento central da produção do 

espaço urbano, é um mecanismo e estratégia do capital juntamente com Estado. No 

caso brasileiro, a segregação perdura desde as suas raízes de formação do território 

nacional até os dias atuais, marcado pela estratificação social, marginalização da 

população pobre e negra, dominação do capital financeiro sobre o Estado em prol de 

legislações segregacionistas e clientelistas e do planejamento do espaço urbano, já que 

a legislação e os investimentos urbanos são realizados para favorecer e valorizar 

determinados bairros e imóveis (MARICATO, 2015).  

Segundo Montaner e Muxí (2014) desde o começo do século XXI a cidade vai se 

transformando cada vez mais no lugar do negócio financeiro, do poder do capital, que 

buscam rendimentos cada vez maiores sem compromissos com investimentos 

adequados assim como com o bem-estar social. É importante ressaltar que qualidade 

de vida é vendida dentro desse mercado financeiro que a cidade se tornou, não é mais 

algo inerente dentro da política urbana.  

Frente a isso, as populações ainda lutam pelo direito à cidade, que no Brasil, assim 

como em vários outros países, não se estende a todos.   

O direito à cidade é um conceito francês que diz que seus moradores 
devem ter o direito à cidade enquanto festa urbana, ou seja, a cidade 
que expressa diversidade e que utiliza seus espaços mais valorizados 
para oferecer lazer, cultura e serviços à população. Acontece que a 
ocupação desse chamado espaço urbano é alvo de uma eterna luta de 
classes dentro das cidades. Historicamente, as populações menos 
favorecidas ocupam as periferias das cidades, onde o direito à cidade 
é mais negligenciado, pois falta, na maior parte das vezes, 
infraestrutura e urbanização. (MARICATO, 2013) 
 

No Brasil, o direito à cidade está descrito no Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001), 

no Art. 2º, incisos I e II, que dispõem sobre o direito a cidades sustentáveis. Esse 
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estatuto regulamenta os artigos referentes à política urbana no âmbito federal (Arts. 

182 e 183 da Constituição Federal de 1988 – CF/1988). 

No Estatuto da Cidade, o direito a cidades sustentáveis é compreendido como “o 

direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, 

ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras 

gerações” (Art. 2o, inciso I). A ideia do direito à cidade expressa uma diversidade de 

direitos que na prática são subtraídos da população.  

Partindo dessa problemática, que envolve a segregação socioespacial e o direito à 

cidade, foi escolhido como estudo de caso, o município de Atibaia, localizada no 

interior do estado de São Paulo, conhecido nacionalmente por ser a “terra das flores e 

do morango” e pelas belezas naturais, mas que também é uma das cidades que 

sustentam a característica da segregação mais conhecida no Brasil: o centro versus 

periferia, sendo o primeiro dotado de infraestrutura urbana e o segundo 

marginalizado e excluído pelo poder público. Acrescenta-se ainda a cidade um 

movimento de condominização das terras, que acaba por segregar, por opção, a 

população de alto poder aquisitivo da cidade, vivendo em verdadeiros enclaves 

dotados de infraestrutura, enquanto a população socioeconômica vulnerabilizada vive 

às bordas sofrendo a exclusão do centro urbano.  

Nessa perspectiva busca-se propor um projeto urbano/arquitetônico na tentativa de 

trazer mais pessoas e suas subjetividades para o centro da cidade. A área escolhida 

para o desenvolvimento dessa proposta é o Balneário de Atibaia. O estudo urbano 

constatou ser este local um importante conector entre diferentes populações da cidade. 

Assim, a proposta projetual visará criar “teias” no sentido de buscar conectar essas 

diferentes populações ao espaço através de diversas formas, por meio das atividades 

que poderão ser oferecidas, assim como através do projeto arquitetônico/urbano 

proposto neste TFG – O Parque SESC Atibaia – e  dessa forma relacionar essas 

cidadelas que existem na cidade – sejam os condomínios, sejam as populações 

economicamente vulnerabilizadas, sejam os moradores do entorno do espaço público 

que não o utilizam.  Trata-se de abrir possibilidades estando ciente do campo restrito 

da arquitetura, mas esta proposta aposta no jogo das frestas dentro do possível.  
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2 SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL: CONCEITOS, ESCALAS E NATUREZA 

Em função do que se pretende nesta proposta fez-se necessária a abordagem da noção 

de segregação. 

O estudo da noção de segregação socioespacial vem sendo desenvolvido por diversos 

autores e pode ser abordado em diferentes escalas e naturezas. Bastos Filho (2017) 

aborda os processos advindos da urbanização em escala intra-urbana.  

O espaço intra-urbano [...] é estruturado fundamentalmente pelas 
condições de deslocamento do ser humano, seja enquanto portador da 
mercadoria força de trabalho - como no deslocamento casa/ trabalho, 
seja enquanto consumidor - reprodução da força de trabalho, 
deslocamento casa-compras, casa-lazer etc. (VILLAÇA, 2001, p. 20) 

 
É importante ressaltar que a segregação espacial atinge também zonas não urbanas, 

como zonas rurais e ou periféricas, motivadas pela condominização do campo (ou 

autossegregação da classe alta), expansão latifundiária e urbana e expulsão de 

pequenos produtores e/ou moradores rurais para os centros urbanos e/ou zona dos 

excluídos.1 Segundo Maricato (2000) os investimentos na zona periférica não são 

atrativos para a dinâmica do poder político assim como os excluídos também não são 

atrativos para o mercado, logo os investimentos públicos são quase sempre 

empregados na centralidade hegemônica e não contam com a participação dessa 

população excluída do direito à cidade.  

As origens do estudo da segregação estão atreladas a Escola de Chicago2 que em 

meados do século XX, procuravam explicar e/ou entender a escolha/preferência pela 

localização de diferentes famílias ou indivíduos de diferentes classes de renda 

(VIEIRA; MELAZZO, 2012). Essa condição era vista como um fator natural e de 

escolha da população, proporcionando uma certa ideia de equilíbrio entre as classes 

sociais. Dessa forma, essa corrente acreditava que a segregação era um fator natural, 

 
1 Zonas dos excluídos estão associadas a regiões das cidades onde o Estado já não atende de forma eficiente, 
logo essa população é excluída do direito à cidade.  
 
2 A “Escola de Chicago” ficou assim conhecida a partir de trabalhos de pesquisa sociológica realizados por 
estudantes e professores da Universidade de Chicago, entre os anos de 1915 e 1940, após uma forte onda 
migratória vinda de todo o mundo para os Estados Unidos da América. Seu grande diferencial foi a utilização 
de métodos empíricos, com pesquisas de campo e exploração de diversas fontes documentais, indo além dos 
trabalhos de mera investigação científica, preocupou-se em produzir conhecimentos úteis para os problemas 
sociais concretos e, com isso, quebrou paradigmas. (LEME, 2018) 
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comum e inerente do processo de urbanização das cidades, e que estava relacionada 

com a escolha individual do cidadão e assim minimiza a importância ou necessidade 

de se analisar e entender os atores, as causas e os fundamentos do processo (VIEIRA; 

MELAZZO, 2012). 

Outra fonte de estudo sobre a segregação socioespacial está associada a pensadores de 

influência marxista, advindos da Escola de Sociologia Urbana Francesa3 que entre os 

anos 1960 e 1970 se dedicaram a entender/compreender os processos desiguais e 

contraditórios da urbanização capitalista (VIEIRA; MELAZZO, 2012). Essa corrente de 

pensamento aponta para a segregação socioespacial como o resultado das contradições 

das relações sociais das lutas de classe no sistema capitalista (VIEIRA; MELAZZO, 

2012), ou seja, diferentemente da Escola de Chicago, que considera a segregação como 

um fator natural, essa corrente de pensamento observa a segregação como um fator 

gerado pelas relações entre capitalismo, Estado e sociedade.  

Dentro da perspectiva marxista podemos citar os estudos de pensadores tais como: 

Henri Lefebvre, Manuel Castells e Jean Lojkine, cada uma abordando uma perspectiva 

diferente do conceito segregação.  

Lefebvre4 problematiza a segregação como um fenômeno social e espacial (VIEIRA; 

MELAZZO, 2012, p. 165) tendo o espaço como mercadoria e os acessos a ele sendo 

diferenciados por classes.  

Ao que tange a segregação e ao estudo da cidade, Negri (2008, p. 138) afirma que na 

visão lefebvriana é pela alienação urbana que a segregação se generaliza por classe, 

bairro, idade, etnia, sexo, profissão etc.  

 

 
3 A produção do ambiente construído nos países capitalistas foi objeto prestigiado de estudos e pesquisas 
durante a década de 1970, após as revoltas estudantis do final dos anos de 1960. Merece destaque o esforço 
da chamada Escola Francesa de Urbanismo integrada por marxistas que tratavam de desenvolver e explicar 
a produção do espaço urbano e os conflitos entre capital e trabalho. Os estudos se detiveram em mostrar que 
a produção do espaço urbano, ou de um modo geral, do ambiente construído envolvia alguns tipos 
específicos de capitais. Os confrontos não se dão apenas no chão da fábrica como pretendia a herança histórica 
do movimento operário. (MARICATO, 2015, p. 21). 
 
4 Henri Lefebvre nasceu na França em 1901 e faleceu no mesmo país em 1991. Considerado um dos maiores 
intérpretes da obra marxiana na França, Henri Lefebvre foi responsável pela primeira crítica às concepções 
derivadas da Escola de Chicago, apoiando-se no quadro do materialismo histórico, foi o fundador da Escola 
Marxista Francesa. (SOUZA, 2005, p. 62, adaptado) 
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Segundo Lefebvre (1973), podemos pensar que as relações de 
produção encerram contradições nomeadamente às contradições de 
classe (capital/salário), que se amplificam em contradições sociais 
(burguesia/proletariado) e políticas (governantes/governados) até o 
nível da contradição do espaço: centro-periferias. (CANETTIERI et al, 
2015, p.6) 

 

Através dessas relações as contradições passam a ser produzidas pelas segregações 

das classes no espaço urbano da cidade, já que a “Segregação que produz uma 

desagregação da vida mental e social”. (LEFEBVRE, 2008 apud COLOSSO, 2016, p.83). 

Manuel Castells5, problematiza como as políticas públicas habitacionais constituem 

processos de segregação, em que o Estado, junto as elites e as próprias classes sociais 

menos favorecidas formam forças segregacionistas. Segundo Vieira e Melazzo (2012) 

Castells afirma que o processo de segregação é condicionado por fatores sociais, 

econômicos e ideológicos, posto que para o autor a segregação se baseia na separação 

das classes sociais dentro das cidades e influi diretamente ao acesso a bens e serviços.  

Jean Lojkine6 afirmava que a forma de organização do espaço urbano sob o modo de 

produção capitalista era resultado da organização/divisão social (VIEIRA; 

MELAZZO, 2012, p. 166).  Dessa forma, a segregação se origina do resultado da divisão 

do trabalho, atrelado ao papel do Estado e das classes dominantes. Lojkine apresenta 

três tipos de segregação socioespacial: a do centro versus a periferia, a de zonas de 

moradia privilegiadas versus as moradias populares e da divisão das cidades por 

zonas. Como adendo, no caso brasileiro, podemos observar esses três tipos de 

segregação trabalhando juntas. Nesse contexto, Jean Lojkine considera a existência dos 

três tipos de segregação socioespacial presentes na cidade capitalista:  

 
5 Manuel Castells nasceu na Espanha em 1942, emigrando para a França aos 20 anos. Doutor em Sociologia 
pela Universidade de Paris, em 1967, tem sido, sucessivamente, pesquisador do Laboratório de Sociologie 
Industrielle (Universidade de Paris), professor da Universidade de Paris – Nanterre, professor e consultor da 
UNESCO na Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais (FLACSO) e professor visitante do Centro de 
Desenvolvimento Urbano da Universidade Católica do Chile. (SOUZA, 2005, p. 63, adaptado) 
 
6 Jean Lojkine formou-se em Filosofia, em 1964, na Universidade Sorbonne. Doutorou-se em 1976, com tese 
orientada por Alain Touraine, Le marxisme, l’État et la question urbaine (1977), publicada no Brasil com o título 
O Estado capitalista e a questão urbana (1981). Coordenou pesquisas no Centre National de Recherche 
Scientifique (CNRS). Vinculou-se ao Centro de Estudos sobre Movimentos Sociais, dirigido por Robert Castel. 
Seu objeto de estudo é a sociedade contemporânea, suas leis e pressões, de natureza social ou extra-social, às 
quais os atores de transformação social são remetidos, voluntária ou involuntariamente. (SOUZA, 2005, p. 
63, adaptado) 
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1) a primeira segregação ocorre no nível da habitação, onde predomina 
a lógica de deportação das populações de baixo rendimento, opondo-
se à lógica do “emburguesamento” de áreas nobres e/ou renovadas;  
2) a segunda segregação é visível no nível de acesso e de qualidade dos 
equipamentos coletivos, em que é destinado a população excluída 
“subequipamentos”, opondo-se ao “superequipamento” dos 
conjuntos da alta classe;  
3) ainda existe a segregação no nível do transporte domicílio trabalho, 
obrigando as classes de menor rendimento utilizar precários 
transportes coletivos que contrastam com o uso do automóvel 
particular pelos burgueses (CANETTIERI et al, 2015, p. 8) 

 

Lojkine, segundo Vieira e Melazzo (2012) destaca o papel do Estado na 

produção/organização do espaço urbano – sempre a serviço do capital – introduz o 

conceito de segregação socioespacial, a importância do papel das políticas públicas, já 

que é o poder público que através do planejamento urbano, quem divide as cidades 

em zonas; criadas ou existentes, reforçando o que é visto no senso comum como 

"bairros de ricos", "bairros de pobres", "favelas" e que na verdade foram realmente 

consolidados na estratégia segregacionista do Estado e da classe dominante. Essa 

atuação está relacionada ao fato de que como apresenta Maricato (2015) que o Estado 

no ideário neoliberal se adapta as exigências das grandes corporações e do capital 

financeiro.  

Essa consolidação transforma a cidade em locais seguros versus os inseguros. Em 

Confiança e medo na cidade, Bauman (2009) apresenta como a cidade do nosso tempo se 

transformou em um território de medo e insegurança, que restringe o contato com o 

outro, resultando cada vez mais em um espaço urbano que promove a segregação e 

não o encontro das diferenças. Dessa forma, Bauman analisa a arquitetura da cidade e 

compara com o conceito de sociedade “líquida”7, e que isso é "consequência direta, 

embora imprevista, da decomposição do Estado social, que hoje se assemelha a uma 

rede de poderes constituídos, ou melhor, a um ideal, a um projeto abstrato" 

(BAUMAN, 2009, p. 12). Como Lojkine apresenta, o Estado está a serviço do capital e 

é um dos atores nesse processo segregacionista presente nas cidades. Estas se 

 
7 Ao apresentar sua teoria, Modernidade Líquida, Bauman nos permite conceber a sociedade enquanto 
geradora de mal-estar, percebido nas fragilidades dos laços sociais, na liquidez dos relacionamentos 
amorosos e sexuais, bem como no consumo desenfreado de mercadorias e serviços (DO NASCIMENTO e 
DA SILVA, 2019) 
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transformaram nesses territórios de medo e um dos motivos pode ser atribuído aos 

modos de produção e implementação do planejamento urbano, uma vez que esses 

obedecem a parâmetros das chamadas cidades internacionais e que pouco se 

assemelham as suas especificidades.  

De acordo com Maricato (2000) as diretrizes do Consenso de Washington8 em 1989, 

tornaram uma agenda inquestionável para a direção dos países emergentes, incluindo 

o Brasil. Nela, se encontra a soberania absoluta do mercado acompanhada da 

diminuição do Estado. Além disso, foi um modelo que visou uma nova relação de 

dominação entre os países ricos e os países pobres.  Teve como agenda principalmente 

as privatizações dos serviços públicos, em que inclusive, segundo Maricato (2000) foi 

reforçado no ideário nacional através de líderes de programas populares de auditório 

sendo remunerados para isso (tais como Hebe Camargo, Ratinho e Ana Maria Braga).  

No entanto, como apresenta Maricato (2015), os Estados não foram diminuídos no 

ideal neoliberal, mas se adaptaram ao poder do capital das grandes corporações e do 

capital financeiro, influenciando diretamente na produção das cidades.   

Assim, a segregação socioespacial está estreitamente relacionada a forma como as 

políticas públicas são realizadas e sendo o planejamento urbano um dos instrumentos 

para realização de tais políticas segregacionistas. 

 

3 SEGREGAÇÃO À BRASILEIRA 

Após a abordagem do tema da segregação urbana entendemos ser importante para o  

desenvolvimento desta proposta, algumas menções de como esses processos vem se 

dando no Brasil. 

 

 
8 Com base no documento Washington Consensus de John Williamson, foi colocada em prática uma ampla 
estratégia de formação de quadros voltados para a tarefa de implementar o ajustamento das economias 
periféricas (WILLIAMSON, John. What Washington Means by Policy Reform. In: J. Williamson, ed. Latin 
American Adjustment: How Much Has Happened? Washington: Institute for International Economics, 1990). 
Sua fórmula resultou de uma reunião realizada em 1989 na qual tomaram parte o governo americano, 
representantes das organizações financeiras internacionais e representantes dos países “emergentes”. Para 
estes, a receita era uma só: estabilização macroeconômica com superávit fiscal primário, reestruturação dos 
sistemas de previdência, liberalização financeira e comercial e privatizações. Após isso tudo, a receita previa 
a retomada dos investimentos e o crescimento econômico, o que não ocorreu. Em Williamson, 1994, visava 
dar uma orientação política complementar para o exército de ativistas do neoliberalismo. (MARICATO, 2015, 
p. 74-75) 
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3.1 Topologia territorial do Brasil 

 
De acordo com Holanda (2014) toda a estrutura de nossa sociedade colonial teve sua 

base fora dos meios urbanos. Esse fato é importante uma vez que nos ajuda a 

compreender a topologia9 da formação das cidades no Brasil, cujos reflexos ainda se 

perpetuam.  

Os colonizadores portugueses instalaram aqui uma civilização de raízes rurais, em que 

toda a vida na colônia se concentrou diretamente como dependência dessas 

propriedades, em que “com pouco exagero pode dizer-se que tal situação não se 

modificou essencialmente até a Abolição. 1888 representa o marco divisório entre duas 

épocas; em nossa evolução nacional, essa data assume significado singular e 

incomparável” (HOLANDA, 2014, p. 85), já que após a libertação dos escravizados 

entre outros fatores, o país vai de encontro com o sistema republicano e assume uma 

nova face da produção do espaço urbano.  

Holanda (2014) aponta que para muitas nações conquistadoras, a construção de 

cidades foi um importante instrumento de dominação, e isso fica claro com a 

colonização portuguesa no Brasil.  

Em 1534, o governo português concluiu que era necessário colonizar, 

simultaneamente, todo o extenso território brasileiro. Essa colonização foi dirigida 

pela criação de capitanias hereditárias, que dava aos donatários poder hereditário para 

administrá-las com recursos próprios e repassar parte dos rendimentos de exploração 

à Coroa.  

De acordo com Diniz (2005) a regulamentação do sistema era realizada por meio dos 

documentos Carta de Doação e Foral10. O donatário aplicava a Justiça e podia dar 

 
9 Segundo o dicionário Houaiss da língua portuguesa, da edição de 2004, topologia é sf. 1. Descrição 
minuciosa de um local; topografia 2. MAT estudo das propriedades geométricas de um corpo não alteradas 
por uma deformação contínua ~ topológico adj. No caso desse capítulo, topologia se refere ao estudo, 
descrição, propriedades da conformação do território do Brasil, com ênfase nas dinâmicas espaciais urbanas, 
como forma de demostrar que mesmo ao longo dos séculos, certas características ainda são preservadas.  
 
10 A Carta de Doação era o documento que comprovava a doação das capitanias hereditários ao Capitão 
Donatário (o colonizador que tinha o direito de explorar a terra). Já a Carta Foral era o documento que 
estabelecia os direitos e deveres desses capitães donatários para com a terra.  
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sesmarias11 e cobrar impostos relativos a atividades agrícolas, de exploração entre 

outras, nessas terras.  

Os documentos de sesmaria são um dos primeiros registros de terras que surgiram no 

Brasil, logo após o estabelecimento das capitais hereditárias, como aponta Diniz (2005) 

e se deram legitimadas em registros públicos realizados em paróquias locais. Segundo 

Diniz (2005) a Igreja nesse período da Colônia encontrava-se unida oficialmente ao 

Estado e somente com a Proclamação da República, em 1889, que se separaram.  

Esses registros de terras apresentam informações, sobre o local onde as 
pessoas viviam e, frequentemente, revelam dados pessoais e 
familiares, se a propriedade foi herdada, doada ou ocupada, quais os 
seus limites, se havia trabalhadores e como era constituída a mão-de-
obra, em que região ficava tal propriedade, entre outras informações. 
(DINIZ, 2005, p. 1) 

 

É importante aqui destacar sobre como se dava a distribuição da terra nesse período. 

Diniz (2005) apresenta que era distinguível o direito de caráter jurídico e o poder real 

de usufrui-la. A terra, portanto, continuava a ser patrimônio do Estado português. “Os 

donatários possuíam o direito de usufruir da propriedade, mas não tinham o direito 

como donos.” (DINIZ, 2005, p. 3) 

Maricato (1997) aponta que os interesses dos colonos se confundiam com os interesses 

locais, já que eram os mesmos que faziam grandes investimentos com recursos 

próprios nas melhorias de vilas, acessos, entre outros. Mesmo depois de quase cinco 

séculos até hoje esses interesses se confundem entre empresas e políticos na 

administração das cidades e no seu planejamento. 

Maricato (1997) menciona a importância dos centros urbanos no período colonial, 

mesmo que as dinâmicas econômicas estivessem ligadas ao campo, uma vez que eram 

as cidades coloniais que tinham o papel fundamental de viabilizar os interesses 

mercantilistas europeus na relação com a colônia (MARICATO, 1997, p. 8). É 

importante destacar que não havia uma rede de cidades, mas sim polos que 

concentravam certas atividades de cunho administrativo e mercantil.  

 
11 A sesmaria era uma subdivisão da capitania, que tinha o objetivo de ser aproveitada. A ocupação da terra 
era baseada em um suporte mercantil lucrativo para atrair os recursos disponíveis – já que a Coroa não 
possuía meios de investir na colonização –, consumando-se numa forma de solucionar as dificuldades e 
promover a inserção do Brasil no Antigo Sistema Colonial (DINIZ, 2005, p. 3) 
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A criação dos núcleos urbanos, segundo Maricato (1997) vinha sempre acompanhada 

da construção da capela que ocupava lugar de destaque, ou seja, desde a formação do 

espaço urbano/rural do Brasil, a religião católica acompanha essa estruturação e 

articulava princípios para essa ordenação espacial em que o papel do Estado e da Igreja 

se confundiam. Nesse período, o surgimento de povoados no Brasil ficou restrito no 

litoral, ao longo dos dois primeiros séculos coloniais.  

O pequeno núcleo de casas ao redor da capela (também chamado de 
patrimônio) poderia evoluir para a situação de paróquia ou freguesia, 
para depois se tornar uma vila (e mais raramente cidade), que deveria 
apresentar uma matriz ou capela ampliada, além da casa de Câmara e 
Cadeia (MARICATO, 1997, p. 10) 

 
Sucintamente será mostrado os aspectos anteriores ao século XIX, já que segundo 

Maricato (1997) após esse período que o tema da urbanização brasileira é mais 

destacável na produção do espaço urbano no país.  

Durante os períodos anteriores ao século XIX, floresceram diferentes sociedades no 

Brasil colônia. Elas compartilhavam certas características, como a escravização, mas 

possuíam cada qual suas especificidades de acordo com a região e atividades 

econômicas desenvolvidas. De acordo com Holanda (2014) os principais exemplos são 

a sociedade do Nordeste açucareiro, dos séculos XVI e XVII, e a do sudeste minerador, 

principalmente da região de Minas Gerais, do século XVIII, em que a primeira é 

caracterizada como uma sociedade agrária, estratificada e escravista e a segunda 

formada pela massa migratória em busca de minérios, estando organizada em 

pequenos núcleos urbanos.  
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Figura 1. Economia do Brasil colônia. 

Disponível em: < https://network.grupoabril.com.br/wp-
content/uploads/sites/4/2016/08/economia-do-brasil-colonia.png>. Acesso em 14 out. 2020. 

 

Maricato (1997) aponta que com a queda do açúcar e a ascensão da exploração do ouro, 

as cidades antes concentradas no litoral, com exceção de São Paulo, começaram a 

avançar para o interior, impulsionadas também pela expansão pecuária e bandeiras.   

Uma sociedade mais diversificada, ligada a atividades urbanas, 
desenvolve-se nos centros ligados à exploração aurífera pequeno 
artesanato, prestação de serviços, pequeno comércio e comércio 
ambulante, administração civil e militar -, além da população pobre 
livre e, naturalmente, dos escravos, antes quase restritos à atividade 
rural (MARICATO, 1997, p. 13) 

 
Durante esse período, segundo Maricato (1997) havia ausência de normas urbanísticas 

e que apenas entre 1750 e 1777 que foi instituída uma política de urbanização, com 

incentivo à criação de vias que deveriam seguir as mesmas normas utilizadas no 

território português, lideradas pelo marquês de Pombal, tais como um sistema de ruas 

e praças organizadas em forma de xadrez, instituição de lotes, regras para fachadas, 

entre outros.  

Nesse período Reis Filho (1968 apud Santos 1993) inclui como elementos explicativos 

da urbanização no que chama de “o sistema social da Colônia”, os seguintes 

elementos: a organização político-administrativa (capitanias e o governo geral e 

organização municipal), as atividades econômicas rurais (agricultura de exportação e 

subsistência) e as camadas sociais, como os proprietários rurais e as atividades 

econômicas e urbanas e os seus agentes, tais como comercio, funcionalismo, 

mineração, entre outros.  
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Santos (1993) aponta que a partir do século XVIII, a urbanização se desenvolve e a 

“casa da cidade torna-se a residência mais importante do fazendeiro ou do senhor de 

engenho, que só vai a sua propriedade rural no momento do corte e da moenda da 

cana” (R. BASTIDE, 1978, p. 56 apud SANTOS, 1993, p. 19), mas que só no século XIX 

que ela atinge a maturidade.  

Com a chegada da família real portuguesa em 1808 no Brasil, houve um impacto 

econômico, social e político grande na colônia, soma-se a isso ao poder do capitalismo 

em sua nova fase (capitalismo industrial) e da Revolução Industrial pela qual o mundo 

passava, principalmente a Inglaterra. É nesse contexto, que segundo Maricato (1997) 

se deu no Brasil a passagem de colônia para um país independente - em 1822. Maricato 

(1997) salienta que a primeira Constituição de 1824 demonstrou a elite como detentora 

do poder, uma vez que os direitos individuais dos cidadãos estavam sujeitos a 

condição patrimonial, ou seja, a sociedade continua subordinada ao sistema 

patrimonialista.  

Dentro dessa efervescência política que desenrola por todo o império, Maricato (1997) 

destaca principalmente os fatores como o fim da escravização com a emergência do 

trabalho livre e a institucionalização da terra como propriedade privada (já que como 

mencionado anteriormente, a terra era propriedade da Coroa, e os colonos de alto 

poder aquisitivo, tinham o direito ao seu uso) para melhor compreender o processo 

que está na raiz do desenvolvimento urbano brasileiro. 

Segundo Maricato (1997) a abundância de terras no Brasil dispensou o rigor na 

aplicação de regras que regulavam as concessões de sesmarias que vigorou até 1822.  

No período de 1822 a 1850, com a indefinição do Estado em relação à ocupação da 

terra, essa se dá de forma ampla e indiscriminada (MARICATO, 1997, p. 23) sendo 

nesse período então que se consolida o latifúndio brasileiro e sendo esse o resultado 

da concessão das sesmarias. 

A segregação do espaço no Brasil já começa a criar suas raízes a partir desse momento 

de maneira mais consolidada, uma vez que foram mantidos grandes obstáculos às 

camadas menos favorecidas da população, através do conluio entre a elite e o Estado 

no tocante ao acesso à terra. 
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A promulgação da Lei Eusébio de Queirós, que pôs fim ao tráfico de 
escravos, deu-se duas semanas antes da promulgação da Lei de Terras 
(1850), restritiva do acesso de pequenos agricultores à propriedade da 
terra. A obtenção de lotes passou a se dar por meio de compra e venda, 
não mais por posse e cessão, como ocorria desde os tempos coloniais. 
A medida dificultou o acesso à pequena propriedade rural e estimulou 
a expansão dos latifúndios em todo o país. (MENDES, 2009, p. 173) 

 
Segundo Maricato (1997) a Lei de Terras teve impacto sobre a ordenação dos núcleos 

urbanos, já que distingue pela primeira vez na história do país o que é solo privado e 

o que é solo público. As novas dificuldades impostas ao acesso à terra, o novo 

tratamento, em que essa se torna uma mercadoria mediante a visão capitalista que é 

adquirida graças ao capitalismo industrial terá reverberações no processo de 

urbanização das cidades, da segregação territorial e da formação das periferias.  

Maricato (1997) apresenta que o processo de industrialização no Brasil deu-se 

integrado à expansão da cultura do café que toma impulso a partir de 1830, sendo, 

portanto, o domínio desta cultura que estimula o crescimento urbano/industrial do 

país. Com a república, a partir de 1889, o Estado e a Igreja são separados e os valores 

positivistas de conhecimento técnico e racionalidade são refletidos no slogan: Ordem 

e Progresso.  

 
As transformações socioeconômicas e tecnológicas pelas quais passaria 
a sociedade brasileira durante a segunda metade do século XIX iriam 
provocar o desprestígio dos velhos hábitos de construir e habitar. A 
posição cambial favorável conseguia através das exportações 
crescentes de café possibilitaria a generalização do uso de 
equipamentos importados que libertariam os construtores do 
primitivismo das técnicas tradicionais a isto acrescenta-se a 
modernização dos transportes, com o aparecimento de linhas férreas 
ligando o interior ao litoral e de linhas de navegação nos grandes rios 
interiores. Equipamentos pesados, como máquinas a vapor serrarias 
etc., teria uma possibilidade de serem empregados em vastas regiões, 
auxiliando-as a romper com a rotina dos tempos coloniais. (REIS 
FILHO, 2014, p. 44) 

 
O crescimento urbano acarretou numa inédita demanda por moradia, transporte e 

demais serviços urbanos. Os traços da segregação começam a se manifestar e serem 

perceptíveis nas visadas dos centros urbanos. A concentração de pobreza, a ausência 

de saneamento básico, o desemprego, a fome, os altos índices de criminalidade, as 

epidemias, a insalubridade e o congestionamento habitacional nos cortiços (figura 2) 
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eram vistos como inclusive imorais e ameaças à ordem pública (MARICATO, 1997, p. 

27, adaptado) em vez de se buscar outras formas de soluções para esses problemas 

urbanos.  

Reformas urbanas foram empreendidas a fim de simbolizar um novo Brasil que 

buscava suprimir o seu passado colonial e imperial – que na visão dos republicanos 

estava associada ao atraso - e almejaria a República - vinculada ao moderno, a 

modernidade de época. No entanto essas políticas tiveram caráter excludente e 

buscaram ocultar a pobreza nas cidades.  

 

 
Figura 2. Barracão de madeira (“cortiço”) componente da estalagem existente nos fundos dos prédios 

n. 12 a 44 da rua da Sé. 
Rio de Janeiro, 27 mar. 1906. Foto Augusto Malta. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. 
Disponível em: <http://oswaldocruz.fiocruz.br/index.php/biografia/trajetoria-cientifica/na-

diretoria-geral-de-saude-publica/reforma-pereira-passos>. Acesso em 15 out. 2020 

 

Segundo Villaça (1999 apud Maricato, 2000) entre 1875 e 1906, a elite brasileira 

apresentava condições hegemônicas suficientes para debater abertamente sobre um 

plano de obras urbanas. No entanto, como afirma o autor, "foi sob a égide do 

embelezamento que nasceu o planejamento urbano brasileiro" (VILLAÇA, 1993, p. 193 

apud MARICATO, 2000, p. 137), tendo uma inspiração fundamentalmente europeia. 

No Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito Francisco Pereira Passos se utilizou de 

políticas higienistas e empreendeu uma verdadeira expulsão dos pobres da zona 

central da cidade entre 1902 e 1906. O prefeito teve poderes autoritários para 

desapropriar, demolir, contratar e construir sem nenhuma possibilidade de o cidadão 

contestar. (figura 3 e 4). 
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De Almeida Vasconcelos (1988) apresenta que a Reforma do Rio de Janeiro12 é a 

primeira grande intervenção estatal realizada no século XX no país, já que visava dar 

uma nova imagem a capital do Brasil e dar continuidade a guerra aos cortiços iniciada 

pelo prefeito Barata Ribeiro em 1893. Com essa “modernização” das áreas centrais, 

surgem as primeiras favelas13 no Brasil (1897), essas se ampliam com os movimentos 

migratórios e a exclusão da população pobre, principalmente pessoas negras, recém 

libertas pela Lei Áurea de 1888. Segundo Weimer (2012) o processo de “libertação” dos 

escravizados por ocasião da abolição, quando foram brutalmente expulsos das 

cidades, fez com que a situação dos bairros marginalizados se tornassem graves, visto 

que os terrenos planos já estavam tomados fazendo com que essa população ocupasse 

os morros da periferia da cidade.  

 

 
Figura 3. Demolições exercidas pela Reforma Pereira Passos no centro do Rio de Janeiro No século XX.  
Disponível em: <https://projetocriticidades.wordpress.com/2013/05/16/reforma-pereira-passos/>. 

Acesso em 15 out. 2020 

 
12 Essa reforma urbana do Rio de Janeiro, chamada de "Regeneração", foi a mais importante em razão de a 
cidade ser na época capital federal, outras contudo, seguiram o mesmo caminho, que foi inspirado na reforma 
de Paris, executada pelo urbanista barão de Haussamann, sob o comando de Napoleão III, entre 1850 e 1870. 
Manaus, Belém, Porto Alegre, Curitiba, Santos, São Paulo passam pelas obras que conjugaram saneamento 
com embelezamento e segregação territorial. (MARICATO, 1997, p. 29) 
 
13 A origem do termo “favela” se relaciona à Guerra dos Canudos (1896-1897), que ocorreu no sertão da 
Bahia. Um dos bairros da região onde houve o conflito tinha o nome de Favela, sendo coberto pela urtiga de 
nome homônimo. Depois de acabar essa luta, muitos solados voltaram para o Rio de Janeiro e pararam de 
receber o seu salário e foram morar em moradias precárias instaladas no Morro da Providência. Por 
lembrança com Canudos, pelos seus ocupantes e pela miséria presente, batizaram o local de Morro da 
Favela. E a partir desse termo, foi exportado para o restante do país, como definição de conjuntos precários 
com população de baixa renda. (WEIMER, 2012, adaptado). 

https://projetocriticidades.wordpress.com/2013/05/16/reforma-pereira-passos/
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Figura 4. Obras de urbanização do centro do Rio de Janeiro entre General Câmara e Santa Luzia no 

centro do Rio de Janeiro. Cartão-postal. s.d. 
Disponível em: <http://oswaldocruz.fiocruz.br/index.php/biografia/trajetoria-cientifica/na-

diretoria-geral-de-saude-publica/reforma-pereira-passos>. Acesso em 15 out. 2020 

 

Não só esse embelezamento da cidade estava em pauta, como também as doenças que 

estavam atingindo todas as classes sociais. O rápido crescimento urbano sem a 

preocupação direta e acompanhamento de serviços de saneamento foi a causa de 

epidemias, tais como cólera e febre amarela que fizeram com que se empregasse uma 

política higienista e truculenta e influenciaram, por exemplo a população a se revoltar 

em 1903 com a campanha da vacina de Oswaldo Cruz. Segundo Maricato (1997) a 

Revolta da Vacina transforma as Ruas do Rio de Janeiro em palco de batalhas durante 

vários dias e foi brutalmente reprimida (figura 5). 

 

Figura 5. Caricatura que apresentava a guerra que ocorreu entre Oswaldo Cruz e a população sobre a 
obrigatoriedade da vacina contra a varíola no Rio de Janeiro. 

Disponível em: <http://oswaldocruz.fiocruz.br/jornal/#page/46>. Acesso em 15 out. 2020 



29 

 

 

 

Essas medidas higienistas tinham por objetivo não só o embelezamento da cidade, 

como também de expulsar os pobres, e negros das áreas centrais segregando essas 

populações para zonas periféricas. Entretanto esse tipo de política de tentar mascarar 

a realidade não resolveu o problema, apenas segregou para zonas periféricas, tentando 

criar um cenário falsificado da realidade que ainda perpetua no país.   

Nesse contexto, inaugura-se o urbanismo de segregação do Brasil e a divisão 

consolidada do centro versus periferia, uma vez que segundo Weimer (2012) a miséria 

que antes se encontrava diluída por todo o interior do país, entre a população rarefeita, 

tornou-se visível na periferia das cidades por efeito do crescimento urbano. 

Esse tema terá lugar no subcapítulo Urbanização brasileira e o seu legado segregador, 

em que são discutidas as políticas públicas como fomentadoras dessa divisão e como 

reforçam a desigualdade social no país.  

 

3.2 Notas sobre a produção do espaço urbano 

O estudo da segregação socioespacial no Brasil está associado a história da formação 

do país, da constituição das cidades e do aparelhamento do Estado pelo poder do 

capital e do patrimonialismo14. 

Para poder discutir a segregação dentro do espaço urbano, é necessário retornar ao 

conceito de espaço. “O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e 

contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 

isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá. (SANTOS, 2006, p. 

39). Esses elementos indissociáveis são compostos pelas relações entre os seres 

humanos, o capital, o estado e o meio ecológico. Por conseguinte, para Santos (2006) 

espaço é um misto, um híbrido, um composto de formas-conteúdo, tornando-se um 

“verdadeiro sistema” comandado pelo modo de produção dominante e responsável 

pela produção espacial em diferentes escalas (SANTOS, 1982 apud CANETTIERI et 

al, 2015). Dentro desse processo de estudo do espaço, Santos (1982, apud 

 
14 Essa marca - o patrimonialismo - se refere também a privatização do aparelho de estado tratado como coisa 
pessoal.  O patrimonialismo está ligado à desigualdade social histórica notável e persistente que marca cada 
poro da vida do Brasil.  (MARICATO, 2015, p. 27) 
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CANETTIERI et al, 2015) apresenta o emprego de quatro instâncias espaciais: forma, 

processo, função e estrutura.  

Dessa forma, as quatro instâncias representariam: a forma, o aspecto 
visível de uma coisa, o padrão espacial de determinados objetos e 
ações; a função sugere uma atividade desempenhada; a estrutura diz 
respeito à inter-relação de todas as partes de um todo, seu modo de 
organização; processo é definido como a ação contínua da totalidade 
em seu constante devir. (CANETTIERI et al, 2015) 
 

Lefebvre, afirma que o espaço estaria essencialmente vinculado a reprodução das 

relações de produção (LEFÉBVRE, 1974, p. 34 apud CANETTIERI et al, 2015), isto é, o 

espaço é um produto social reproduzido pelas relações sociais e forças de trabalho do 

ser humano. Podemos entender então, que o espaço e sua organização na perspectiva 

lefebrviana são produções sociais criadas a partir das relações entre homens em sua 

vida cotidiana, e que para Santos (2006) o espaço é uma instância social, pois sociedade 

sem espaço é apenas uma abstração. Um possui dependência em relação ao outro 

como se fosse uma simbiose.   

Logo, para Santos o espaço deve ser entendido como “uma totalidade, a exemplo da 

própria sociedade que lhe dá vida” (SANTOS, 1978, p. 122), ou seja, o espaço é o 

elemento que representa a própria sociedade e todas as suas especificidades e 

contradições.  

Corrêa (1989) define que o espaço da cidade capitalista é um complexo de usos da terra 

justapostos entre si - como locais de concentração de atividades comerciais, 

educacionais, indústrias, áreas residenciais, espaços de lazer, entre outras que 

influenciam no dinamismo urbano. Assim o espaço urbano é fragmentado e 

articulado: cada uma de suas partes mantém relações espaciais com as demais 

(CORRÊA, 1989, p. 70) que por suma é um reflexo da sociedade. 

Corrêa (1989) apresenta que por ser reflexo social e fragmentado, o espaço urbano, 

especialmente o da cidade capitalista, é profundamente desigual e mutável. Santos 

(1985, p. 49) discute essa mutação do espaço, em que “sempre que a sociedade (a 

totalidade social) sofre uma mudança, as formas ou objetos geográficos (tanto os novos 

como os velhos) assumem novas funções; a totalidade da mutação cria uma nova 

organização espacial”, atribuindo novos valores à essas formas.  
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O espaço urbano assume assim uma dimensão simbólica que varia segundo os 

diferentes grupos étnicos, sociais, etários, de gênero, entre outros, sendo o espaço 

urbano então:  

[...] fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social, um 
conjunto de símbolos e campo de lutas. É assim a própria sociedade 
em uma de suas dimensões, aquela mais aparente, materializada nas 
formas espaciais [...] (CORRÊA, 1982, p. 9) 
 

Dessa forma a relação do espaço está intimamente ligada aos fatores urbanos que 

ocorrem nele e os indivíduos presentes são fatores antrópicos que os define. Corrêa 

(1989) apresenta os agentes sociais que produzem esse espaço urbano, sendo que a 

ação desses agentes é complexa, derivando da dinâmica de acumulação de capital, das 

necessidades mutáveis de reprodução das relações de produção, e dos conflitos de 

classe que dela emergem (CORRÊA, 1989, p. 11), sendo estes os agentes: 

(a) os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais  

(B) os proprietários fundiários; 

(c) os promotores imobiliários; 

(d) o Estado; 

(e) os grupos sociais excluídos. 

A ação desses agentes, segundo Corrêa (1989), se faz dentro de um marco jurídico, que 

não é neutro, que regula a atuação de cada um deles e acaba por refletir o interesse de 

um dos agentes com mais força – força aqui se refere ao que possui maior capital 

financeiro e poder de influenciar até mesmo política públicas e alocação de recursos.  

Dentro desse contexto é possível verificar como a força do capital é presente dentro do 

espaço urbano. Maricato (2012) aponta a importância do espaço urbano como ativo 

econômico e financeiro e como ele condiciona a produção e as atividades que se inter-

relacionam e atuam sobre os grupos sociais excluídos. 

Os proprietários dos meios de produção, são os grandes consumidores de espaço por 

necessitarem de grandes extensões desses, para acomodações de suas atividades e com 

ampla acessibilidade e mobilidade. Já os proprietários fundiários estão interessados 

no valor de troca da terra não no seu uso (CORRÊA, 1989), que inclusive com 

investimentos públicos próximos a essas terras, acabam por serem valorizadas para 

posterior especulação e venda.  
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Os promotores imobiliários são os que estão interessados na produção de habitações 

lucrativas e espaços especulativos. Segundo Maricato (2013) a disputa por terras entre 

o capital imobiliário e a força de trabalho na semiperiferia levou a fronteira da 

expansão urbana para ainda mais longe: os pobres foram para a periferia da periferia, 

o que amplia a exclusão socioespacial. Como acumulação e especulação andam juntas, 

a localização da classe trabalhadora passou a seguir os fluxos dos interesses 

imobiliários (KOWARICK, 1980). Assim, os promotores imobiliários possuem forças 

capitalistas de manipulação dentro do espaço, tendo a cidade como uma mercadoria 

lucrativa, maximizando seus ganhos.  

Corrêa (1989) apresenta que o Estado tem uma atuação complexa, refletindo a 

dinâmica da sociedade. É importante também ressaltar o papel do Estado na produção 

desse espaço urbano, como aponta Maricato (2015, p. 25) que “é dele o controle do 

fundo público para investimentos, e cabe a ele, sob a forma de poder local, a 

regulamentação e o controle sobre o uso e ocupação do solo”, entre outras políticas 

públicas de cunho de habitação e de reordenação urbanística, que acabam por segregar 

os espaços.  

A confirmação de processos de segregação socioespacial pelo Estado 
em todos os níveis governamentais mostra como os urbanistas e ges-
tores públicos continuam – cada vez mais – reféns de mercados 
imobiliários excludentes que eles mesmos (urbanistas e gestores 
públicos através do Estado) criaram e fomentam, bem como de 
políticas públicas segregadoras que eles mesmos implementam. 
(FERNANDES, 2013, p. 231) 

 

Os grupos sociais excluídos são aqueles que não possuem renda para pagar o aluguel 

de uma habitação digna e muito menos comprar um imóvel (CORRÊA, 1989) e que 

por causa da atuação quase simbiótica da elite, Estado e mercado, especialmente o 

imobiliário, acabam por ser serem marginalizadas nas não cidades15. 

Assim, Maricato (2000, p. 168) define que o "espaço urbano não é apenas um mero 

cenário para as relações sociais, mas uma instância para a dominação econômica ou 

 
15 Parte das nossas cidades podem ser classificadas como não cidades: as periferias extensas, que além das casas 
autoconstruídas, contam apenas com o transporte precário, a luz e água (esta não tem abrangência universal, 
nem mesmo em meio urbano). (MARICATO, 2000 p. 140) 
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ideológica" e que estas então acabam por influenciar as políticas urbanas que são 

desenvolvidas dentro dos órgãos públicos.  

 

3.3 Urbanização brasileira e o seu legado segregador   

O processo de urbanização segregadora do Brasil é apresentando baseado no ideário 

urbanístico moderno, em que a utopia propunha construir as cidades por funções. De 

acordo com Maricato (2000) o Brasil construiu uma das sociedades mais desiguais do 

mundo, e o planejamento urbano modernista/funcionalista foi um dos importantes 

instrumentos de dominação ideológica, uma vez que contribuiu para mascarar a 

cidade real e incentivar a formação de um capital imobiliário especulativo e 

segregador. 

O planejamento modernista/funcionalista que fomentou a regulação urbanística nos 

PCPs16 veio através dos congressos internacionais de arquitetos, que ocorreram nas 

primeiras décadas do século XX. Esses congressos, conhecidos como CIAMs 

(Congresso Internacional da Arquitetura Moderna) visavam discutir a arquitetura a 

partir da ótica dos arquitetos mais influentes da época. As primeiras fases (1923/33) 

foram comprometidas com as questões sociais e pela busca pela solução dos problemas 

urbanos.  

No 2º CIAM que foi desenvolvido sob o lema da "habitação para o mínimo nível de 

vida" foi como aponta Maricato (2000) o auge do engajamento do movimento 

internacional de arquitetos na questão da qualidade de vida da classe trabalhadora. 

Foi nesse CIAM também que a Carta de Atenas17 seria formulada (1933/47), quando é 

consolidada a visão funcionalista da cidade, liderada por Le Corbusier, empregando 

 
16 PCPs no texto de Ermínia Maricato: Globalização e Política Urbana na Periferia do capitalismo, refere-se 
aos Países Capitalistas Periféricos 
 
17A Carta de Atenas foi o resultado do IV CIAM, em 1933, que definiu critérios para o urbanismo moderno, 
buscando responder aos problemas causadas pelo rápido crescimento das cidades e propondo aspectos que 
deveriam ser implementados para a melhoria da estrutura urbana. Foi redigida e assinada por arquitetos e 
urbanistas prestigiados da época, tais como Le Corbusier, que teve grande influência ao apresentar a 
setorização das cidades em quatro funções: habitar, trabalhar, divertir-se e circular. Dessa forma, a Carta de 
Atenas consolidou um documento de teoria e metodologia de planejamento urbano e serviu de inspiração 
para a arquitetura contemporânea.  
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as quatro funções essenciais do urbanismo - moradia, trabalho, entretenimento e 

circulação (MONTANER, MUXÍ, 2014, p. 124, adaptado).  

Montaner e Muxí (2014) apresentam que tanto a Carta de Atenas, como a cidade global 

têm como base apagar a história da cidade na medida em que esta deve servir de 

suporte para o capital, tornando a cidade apenas uma mera mercadoria.  

Como resultado, esse enorme processo de construção gerou os subúrbios americanos 

e cidades expandidas da Europa, com amplo acesso a moradia, mas não de acordo com 

a visão lefebvriana de acesso ao direito à cidade.  

A proposta de importar os padrões internacionais, do "primeiro mundo" aplicando-se 

em culturas como a do Brasil, com regiões e povos totalmente diferentes desses, 

acabou por contribuir para essa modernização excludente no país. 

De acordo com Maricato (2000, p. 122) “o urbanismo brasileiro não tem 

comprometimento com a realidade concreta, mas apenas com uma parte da cidade” (a 

que serve para o capital). Assim, quando é aplicado é para apenas uma parcela da 

cidade, reafirmando e reproduzindo, portanto, as desigualdades e privilégios. 

Maricato (1997) apresenta que o urbanismo que foi consolidado no século XX no Brasil 

foi a base de "modernização excludente, ou seja, o investimento nas áreas que 

constituem o cenário da cidade hegemônica ou oficial", através de obras públicas entre 

outras a fim de trazer uma nova visibilidade de Brasil ao novo meio político que se 

encontrava - a República - e ocultar as desmazelas advindas de outros períodos e 

consolidadas nesse momento. 

Como consequência houve a segregação e a diferenciação da ocupação do solo e 

distribuição dos equipamentos urbanos, em que os negros e pobres foram expulsos 

dos centros das cidades para as zonas periferias e esquecidas do poder público.  

A terra passa a ser uma mercadoria consolidada, em que poucos puderam ter acesso a 

ela (o que ainda ocorre em pleno século XXI).  

O processo de urbanização brasileira se deu praticamente no século XX, mesmo assim 

conservou muitas raízes da sociedade patrimonialista e clientelista do país pré-

republicano. Algumas características elencadas por Maricato no texto Ideias fora do 

lugar e o lugar fora das ideias (2000) sobre o processo de urbanização do país estão 

indicadas a seguir: 
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a) Industrialização com baixos salários, mercado residencial 
restrito, ou seja, o acesso ao financiamento imobiliário era 
restrito, uma vez que exclui as camadas mais vulnerabilizadas e 
o mercado enxergava (e ainda enxerga) a cidade apenas como 
uma geradora de lucros.  
b) As gestões urbanas (prefeituras e governos estaduais) têm 
uma tradição de investimento regressivo, ou seja, primeiro 
visavam o crescimento econômico e investimentos em áreas que 
pudessem atrair o capital. A escassez de moradias e a segregação 
territorial são produtos de um mercado, entre outras coisas, 
vende o cenário como signo de distinção;  
c) Legislação ambígua ou aplicação arbitrária da Leia. Um 
exemplo desse processo segundo Maricato é a invasão de terras 
urbanas, que é tolerada quando não estão em áreas centrais e/ou 
valorizadas. (MARICATO, 2000, p. 159) 

 
Os mecanismos utilizados pelo Estado, tais como códigos de posturas municipais18 

entre outros documentos e parâmetros estruturaram o mercado imobiliário. A 

atividade imobiliária foi regulamentada durante os primeiros dias da República e 

"estavam excluídos os que não reuniam condições para construir (posse da terra, 

capital financeiro, conhecimento técnico, etc.) nem recursos para comprar uma 

mercadoria definida legalmente” (MARICATO, 1997, p. 30). 

A marginalização da população pobre foi fomentada através de políticas públicas, tais 

como de transporte (construção de sistema viário para a periferia a fim de viabilizar o 

acesso da classe trabalhadora); infraestrutura, como obras de energia, água, esgoto 

para consolidação de loteamentos no subúrbio, entre outras. No entanto, essa 

infraestrutura acabou também por fazer o custo de vida nessas regiões aumentar e 

expulsar o pobre para a periferia da periferia.  

As condições de vida nas cidades dependem de uma série de fatores, segundo 

Kowarick (1980) parte das relações de trabalho, é o ponto primordial. Essas condições 

podem ser analisadas através da expansão urbana com os seus serviços, infraestrutura, 

dinâmicas, relações sociais, entre outros, sendo esses aspectos ligados diretamente a 

acumulação do capital. 

 
18 Os códigos de posturas de São Paulo (1886) e do Rio de Janeiro (1889) tornam proibitiva a construção de 
cortiços nas áreas centrais, que proliferam então nos subúrbios já existentes, ao lado da prática de 
autoconstrução de moradia (MARICATO, 1997, p. 30). Ou seja, os pobres nesse período foram expulsos da 
cidade a fim de mascarar a sua existência, o que ainda é comumente encontrado nas cidades brasileiras 
através de políticas públicas desse tipo. 
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Isto posto, segundo Santoro (2014) foi a política habitacional, como estruturadora do 

desenvolvimento econômico, o grande motor de expansão urbana do Brasil. 

Kowarick (1980) apresenta que nos primórdios da industrialização brasileira e até a 

década de 30, as empresas resolveram o problema da moradia no país, no que tange a 

construção de vilas operárias, muitas vezes retiradas dos centros urbanos. É 

importante ressaltar que essas construções tinham o viés capitalista com a ajuda do 

Estado, sendo então o capital mandando na cidade, uma vez que “o fornecimento de 

moradia pela própria empresa diminuía as despesas dos operários com sua própria 

sobrevivência, permitindo que os salários fossem rebaixados” (KOWARICK, 1980, p. 

34).  Além disso, com o crescimento da indústria brasileira, o número de trabalhadores 

nas cidades aumenta e por consequência as ofertas por habitações populares também. 

As empreiteiras nesse período começam assumir então o posto de construção das 

cidades, que segundo Maricato (1997) influenciariam diretamente na produção do 

espaço urbano, estando vinculadas aos proprietários de terra e imóveis, capitais 

imobiliários, construtoras, parlamentares e governantes além de empresas controladas 

por capital externo.  

Segundo Maricato (1997) apesar dessas dinâmicas das empresas produzirem as 

moradias para os seus trabalhadores com os incentivos do governo, acarretou-se a 

valorização dos terrenos fabris e residenciais e as empresas então deixaram de 

construir, já que "do ponto de vista da empresa, [era] antieconômica a construção de 

vilas para 'seus' operários" (KOWARICK, 1980, p. 35), posto que também havia um 

excedente de mão de obra nas cidades advindas de um fluxo migratório intenso.  

Segundo Santos (1993) no que tange a urbanização brasileira, após os anos 40-50 os 

nexos econômicos ganham enorme relevo, se impondo nas dinâmicas urbanas do 

território, além disso o autor também ressalta a evolução demográfica das capitais 

após o fim da segunda guerra mundial.  

Nesse contexto, entre os anos 1930-1955 o Brasil passou pela industrialização 

restringida, que de acordo com Cano (2007 apud Santoro, 2014) o país viveu um 

momento de forte regulamentação do território e do trabalho e da moradia, com um 

grande crescimento urbano.  



37 

 

 

Assim a questão da moradia passa ser resolvida pelo mercado imobiliário que então 

visa a atender as camadas de poder aquisitivo maior e acabam também sendo linha 

auxiliar para a produção urbana das cidades.  

  
[...] as empresas capitalistas imobiliárias de maior porte investiram no 
parcelamento do solo e comercialização dos lotes (quase nunca 
destinados ao mercado popular), enquanto o pequeno capitalista - 
principalmente o comerciante imigrante - investiu na produção de 
núcleos pequenos de casas para alugar [...] (MARICATO, 1997, p. 35-
36) 

  

Nesse quadro, surge o cenário urbano de periferia, que segundo Kowarick (1980) são 

os aglomerados distantes dos centros, clandestinos ou não, carentes de infraestrutura, 

onde passa a residir a classe trabalhadora que é o pilar do sistema econômico vigente.  

Santoro (2014) discute esse conceito de periferia, “caraterizado pela tríade loteamento 

irregular + casa própria + autoconstrução.” 

Além disso, Kowarick (1980) apresenta que o processo desordenado da expansão 

urbana, fez com que o setor imobiliário especulasse a terra, por meio da reserva de 

grandes áreas nos núcleos centrais, enquanto as áreas distantes, dotadas de nenhuma 

infraestrutura eram expandidas e abertas para a aquisição das classes 

vulnerabilizadas.  Essa forma de segregação do espaço impôs a classe pobre distâncias 

cada vez maiores de deslocamento. 

 A valorização imobiliária, segundo Maricato (1997), é a base da segregação espacial e 

da carência habitacional. Além disso, a autora apresenta que o geógrafo David Harvey 

divide o capital imobiliário entre os que exploram a cidade para se apropriar da renda 

advindas dessa exploração, tais como os proprietários de terra, incorporadores, 

proprietários de imóveis para aluguel, e aqueles que obtém o lucro através da 

produção do espaço, tais como as financeiras e principalmente as construtoras e que 

estas acabam por disputar o capital entre si dentro da cidade, tornando-a não apenas 

uma mercadoria, mas um espaço de disputa entre a financeirização do poder do capital 

e a busca por moradia e direito à cidade das classes vulnerabilizadas.  

Dentro dessa dinâmica, “como expressão da luta de classes, o Estado pode intervir em 

diversos sentidos, favorecendo ou prejudicando determinados interesses. Tudo vai 
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depender da correlação de forças presentes na sociedade" (MARICATO, 1997, p. 45) 

que quase sempre beneficiam aqueles com capital.  

O período da ditadura militar (1964-1985) foi de acordo com Santoro (2014) fortemente 

marcado pela construção de leis que tangenciavam ou tratavam diretamente do tema 

da expansão urbana. A elaboração de uma política de desenvolvimento urbano 

estruturou na criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), do Sistema Financeiro 

de Habitação (SFH) e do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU). 

Nesse período, o planejamento urbano seguia a lógica capitalista, com concentração 

de investimentos nos centros urbanos e regionais e seletividade dos recursos, sejam de 

benefícios sociais, entre outros na cadeia econômica.  

Santoro (2014) apresenta que o BNH foi representativo garantindo linhas de 

financiamento e dinamização do mercado. No entanto, segundo Santoro (2014) foi 

limitado ainda mais o acesso a moradia e ao direito à cidade, já que se fez uma política 

habitacional sem o apoio de uma política urbana fundiária.  

 
A Lei Federal de Parcelamento do Solo (Lei 6.766/79), ao se pautar na 
exigência da doação de terras públicas para posterior construção de 
equipamentos pelo poder público, permitiu que o privado fizesse o 
loteamento, vendesse os lotes e que as construções nos lotes 
acontecessem; enquanto o poder público faria as construções dos 
imóveis públicos, a seu tempo, geralmente mais lento. Assim, deixou 
que a expansão urbana e habitacional acontecesse na sua velocidade 
acelerada. (SANTORO, 2014, p. 173) 
 

Em relação ao parcelamento do solo, as novas regras federais tratavam de dar 

garantias aos compradores, deixavam a cargo dos municípios o controle ou 

planejamento da expansão urbana.  Não era para parar o crescimento, as normas eram 

criadas para viabilizar a ocupação de loteamento precários e clandestinos (SANTORO, 

2014) e expulsar, portanto, a população vulnerabilizada dos centros urbanos. 

Como resultado dessa estratégia, tem-se de acordo com Santoro (2014) uma 

"urbanização incompleta”. Essa urbanização incompleta, segundo a autora 

configurou-se como uma estratégia política de se fazer “por partes” ou “aos poucos” 

e conseguir manter ganhos políticos a manutenção do clientelismo urbano. 

(SANTORO, 2014). 
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Além disso, as leis de zoneamento e planos diretores implementados nas cidades, 

acabaram por segundo Maricato (1997) consolidar um conjunto de “ideais fora do 

lugar”19, já que enquanto os gestores públicos organizavam as cidades no papel, os 

excluídos do mercado ocupavam-na ilegalmente (ilegalmente no sentido de não 

estarem em conformidade com as leis que estavam sendo criadas, já que estas 

serviriam apenas ao mercado imobiliário e as classes de alto poder aquisitivo) o que 

acaba por fazer um grande crescimento das periferias. Ademais eram feitos 

zoneamentos com o objetivo de reservar terras e manter o patrimônio das classes mais 

altas em áreas centrais (ROLNIK, 1997 apud SANTORO, 2014). 

Além disso, até os anos de 1980 foram elaborados vários planos diretores no Brasil, 

como solução para o "caos urbano" e o "crescimento descontrolado". Eram em suma 

elaborados por escritórios que pouco conheciam da realidade das cidades brasileiras e 

tinham apenas a típica visão modernista/funcionalista das relações urbanas 

encontradas nas cidades, sem se ater as peculiaridades de cada território urbano.  

Esses planos e obras estavam sob a égide do Estado com o capital, em que segundo 

Maricato (2000) foi possível identificar os mesmos interesses que conformam o atraso 

no Brasil: a presença das mega empreiteiras de construção, obras superfaturadas e a 

promoção da valorização fundiária e imobiliária com investimentos públicos dirigidos 

para locais definidos por esse capital e dominadas pelos lobbies de interesses privados.  

Fernandes (2013) apresenta que há nas cidades brasileiras um enorme estoque de 

terras urbanas providas com serviços públicos mantidas vazias por seus proprietários, 

e que pode chegar a 20% da malha urbana, que claramente não tem cumprido a função 

social da terra.  

A periferia como fórmula de reproduzir nas cidades a força de trabalho 
é consequência do tipo de desenvolvimento que se processou na 
sociedade brasileira das últimas décadas. Possibilitou, de um lado, 
altas taxas de exploração de trabalho e, de outro, forjou formas 
espoliativas que se dão no sentido da própria condição urbana de 
existência a que foi submetida a classe trabalhadora (KOWARICK, 
1980, p. 42-44) 

 

 
19 Ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias foi uma frase cunhada por Francisco de Oliveira, como 
integrante da banca do concurso para professora Titular da Universidade de São Paulo em 1999, da qual 
Ermínia Maricato foi submetida, em que essa frase resumiu o conteúdo sobre o descolamento entre as 
matrizes que fundamentaram o planejamento e a legislação urbana no Brasil e a realidade socioambiental das 
cidades brasileiras (MARICATO, 2000, p. 121, adaptado) 
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Com o fim da ditadura militar e o início do período democrático, a lógica da 

urbanização incompleta permaneceu. No entanto, de acordo com Santoro (2014) na 

década de 1980 o tema da regulação da expansão urbana emerge no Projeto de Lei (LP) 

que iria originar o Estatuto da Cidade20.  

Todavia, vários artigos foram retirados desse Projeto, tais como o de controlar a 

especulação imobiliária, o de criar um limite máximo de posse de área urbana por um 

mesmo proprietário, entre outros, o que de acordo com Santoro (2014, p. 175) "perdeu-

se a oportunidade de o Estado inserir, de forma democrática, os temas do 

planejamento das áreas de expansão urbana e de transformação dos planos em 

instrumentos que efetivamente incidissem sobre o crescimento urbano [...]" 

O Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10257/01) regulamentou o capítulo original sobre 

política urbana que havia sido aprovado na Constituição em 1988. 

  
[...] o Estatuto da Cidade consolidou um novo paradigma jurídico 
sobre a questão da propriedade imobiliária, concebida não mais 
apenas em função do reconhecimento dos direitos individuais, mas 
também e sobretudo em função do reconhecimento das 
responsabilidades e obrigações sociais que resultam da condição de ser 
proprietário de um bem imóvel, bem como dos direitos coletivos e 
sociais sobre o solo urbano e seus recursos. (FERNANDES, 2013, p. 
225) 

 

Santoro (2014) apresenta que a promulgação do Estatuto da Cidade trouxe à tona 

expectativas de que novas regras poderiam colaborar para a implementação e 

aplicação de diretrizes em prol de cidades mais justas. 

O Estatuo da Cidade, que também consolidou a separação entre direito de construir e 

direito de propriedade, que poderia ter contribuído para a inclusão socioespacial das 

cidades do Brasil na verdade parece ter contribuído, segundo Fernandes (2013) para a 

mercantilização crescente e abusiva das cidades brasileiras.  

Um exemplo dessa mercantilização é o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), 

lançado pelo governo federal em 2009. Segundo Maricato (2015) com esse programa 

 
20Estatuto da Cidade é a Lei Nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Parágrafo 
único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e 
interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-
estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. (BRASIL, 2001) 
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se retoma a visão empresarial da política habitacional, em que a construção de novas 

moradias está atrelada ao poder do capital, sem levar em consideração o espaço 

urbano e muito menos a qualidade de vida de seus habitantes. Esse cenário formalizou 

condições para um boom imobiliário na construção civil no Brasil, ao passo que 

fomentou a especulação fundiária e imobiliária e promoveu a elevação do preço da 

terra e dos imóveis. Além disso, o Estado, através de Câmaras Municipais e 

Prefeituras, flexibilizaram a legislação ou apoiaram iniciativas ilegais para favorecer 

empreendimentos privados que ocorrem frente ao programa MCMV e que acabam 

fortalecendo a segregação socioespacial, uma vez que de acordo com Kowarick (1980) 

a distribuição espacial da população reflete a condição social dos habitantes da cidade, 

espelhando o nível de segregação imperante. 

Nessa conjuntura, a segregação socioespacial está profundamente ligada com a 

reprodução das desigualdades sociais. Essa está intimamente relacionada às raízes do 

Brasil, assim como de toda a América Latina.  

De acordo com Maricato (2015, p. 78) na América Latina, a desigualdade social é 

resultado de uma herança de cinco séculos de dominação externa que combina, 

internamente, a elites com forte acento patrimonialista e que de uma certa forma ainda 

se fazem vigentes.  

Os conceitos de segregação urbana ou ambiental estão associados a noção de 

desigualdade social e a construção desse legado de urbanismo segregador do país.  

Sendo assim, segregação socioespacial e diferença de classe socioeconômica são 

vetores que se conectam. 

A segregação urbana ou ambiental é uma das faces mais importantes 
da desigualdade social e parte promotora da mesma. À dificuldade de 
acesso aos serviços e infraestrutura urbanos (transporte precário, 
saneamento deficiente, drenagem inexistente, dificuldade de 
abastecimento, difícil acesso aos serviços de saúde, educação e creches, 
maior exposição à ocorrência de enchentes e desmoronamentos etc.) 
somam-se menos oportunidades de emprego (particularmente do 
emprego formal), menos oportunidades de profissionalização, maior 
exposição à violência (marginal ou policial), discriminação racial, 
discriminação contra mulheres e crianças, difícil acesso à justiça oficial, 
difícil acesso ao lazer. (MARICATO, 2003, p. 152)  
 

De acordo com Canettieri et al (2015) a segregação socioespacial é uma estrutura 

econômica de força de exploração de trabalho, de valorização do capital e de 
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dominação social nos centros urbanos, é um mecanismo da estratégia do capital, já que 

é este que determina os espaços.   

Além disso a separação socioespacial que ocorre nas cidades contemporâneas 

representa uma das formas de organização capitalista, que tende a separar e isolar as 

classes. Dessa forma, acontece a territorialização, no espaço das cidades, desses 

grupos: os incluídos e os excluídos. (CANETTIERI et al, 2015) 

No Brasil, a segregação mais recorrente segue o padrão de centro x periferia, em que o 

primeiro é dotado da maioria dos serviços urbanos, públicos e privados enquanto o 

segundo é subequipado e longínquo e ocupado predominantemente pelos excluídos 

(VILLAÇA, 2001, p. 143). Nesta perspectiva, o espaço atua como um mecanismo de 

exclusão, visto que ele está atrelado ao capital, que busca moldar o ambiente urbano 

às suas necessidades. 

Maricato (2015) apresenta dentro esse quadro, o conceito de analfabetismo urbanístico, 

que segundo a autora significa desconhecer quem manda na cidade e para onde vão 

os recursos dos fundos públicos. Dentro dos mapas das cidades é possível ver onde 

estão os pobres, onde estão os ricos, onde há investimentos das prefeituras, onde há 

manutenção urbana. Existe uma hierarquia nas cidades e Maricato (2015) aponta que 

a população não sabe disso. Essa hierarquia pode ser observada quando Santos (2006) 

apresenta a ideia de espaços luminosos e os espaços opacos, sendo o primeiro capaz 

de atrair o capital, a tecnologia e o segundo não possuir tais mecanismos, ou seja, uma 

oposição às áreas da cidade. São espaços que dividem a cidade entre o centro e a zona 

periférica, o morro e o asfalto, o condomínio e a ocupação, a ponte e o lote.  Os espaços 

opacos, dos excluídos, identificados como territórios de pobreza, são usualmente 

vinculados a situações de violência, de exclusão e de miséria (VIEIRA, 2012 apud 

VIEIRA; ESTEVES JÚNIOR, 2018). No entanto, é importante destacar que embora 

esses espaços opacos, estejam definidos dessa maneira, Vieira e Esteves Júnior (2018) 

também acrescentam que esses locais também possuem a solidariedade, a lida e a 

resistência criativa, que são marcas desses territórios. 

Como consequência dessa exclusão territorial também, temos segundo Maricato 

(2000):  
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a. A predação ambiental que é promovida por essa dinâmica de exclusão habitacional 

e assentamentos espontâneos  

b. A escalada da violência, marcadas também pela pobreza homogênea nas grandes 

cidades.  

Por fim, segundo Kowarick (1980) é o capital que deteriora a vida metropolitana, visto 

que para ele, a cidade e a classe trabalhadora não passam apenas de meios de se obter 

lucros, são apenas cifrões e números bancários. Enquanto isso, a confirmação da 

segregação socioespacial também realizada pelo Estado, segundo Fernandes (2013), 

apresenta como ainda os gestores públicos, arquitetos e urbanistas continuam reféns 

desse capital, mais propriamente dito, do mercado imobiliário, que é excludente e 

junto com o Estado produzem e fomentam a segregação.  Enquanto isso, para o 

trabalhador, a cidade é o mundo de desenvolvimento de potencialidades coletivas, de 

oportunidades, de seu bios politikos21. Entre o capital, o Estado e a população existe esse 

campo de batalha ou como Graham (2016) apresenta, que nossas cidades se tornaram 

verdadeiras zonas de conflito, permanentemente espreitadas por ameaças ocultas.  

 

3.3.1 Segregação classista e racial – os excluídos do Brasil 

As cidades antigas surgem por volta de 3500 a 2500 a.C. quando se começa a 

desenvolver a técnica e as organizações sociais. As cidades tornam-se centros de poder, 

administrativos, culturais, comerciais, políticos e religiosos. Segundo Silva (2006) a 

terra era laboratório do homem. A partir desse novo contexto, as cidades se tornam 

laboratórios. Lefevbre (1991 apud SILVA, 2006) conceitua a cidade como projeção da 

sociedade sobre o local, agrupando um conjunto de diferenças. No entanto, essas 

diferenças acabam passando por transformações consecutivas e segregadoras, fazendo 

com que as cidades se tornassem segundo Silva (2006) o centro de consumo que é 

acessível para apenas alguns.  

 
21 Em A Condição Humana, da filosofa alemã Hanna Arendt é apresentado o que é o bios politkos: “Segundo o 
pensamento grego, a capacidade humana de organização política não apenas difere, mas é diretamente 
oposta a essa associação natural cujo centro é constituído pela casa (oikia) e pela família. O surgimento da 
cidade-estado significava que o homem recebera, além de sua vida privada, uma espécie de segunda vida, o 
seu bios politikos. Agora cada cidadão pertence a duas ordens de existência; e há uma grande diferença em 
sua vida entre aquilo que lhe é próprio (idion) e o que é comum (koinon).” (ARENDT, 2003, p. 32-33) 
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Silva (2006) apresenta que a cidade de São Paulo é um exemplo disso, em que a maioria 

das pessoas vivem nas periferias e o desemprego, a pobreza, a marginalização e as 

dificuldades de mobilidade obstaculizam o direito à cidade para essa população. Para 

discutir esse tema, Silva (2006) defende que é “necessário verificar os diferentes 

processos que constituem a produção social do espaço” (SILVA, 2006, p.49). Nesse 

contexto, Gottdiener (1993 apud SILVA, 2006), que diz que o resultado do capitalismo 

tardio é a produção das desigualdades, das diferenças entre os pobres e ricos. Nessa 

conjuntura, ela identifica a cidade de São Paulo, onde as forças hegemônicas foram as 

que excluíram os negros e negras do território, no qual as populações das periferias 

pobres estão submetidas às consequências da inexistente infraestrutura urbana. Os 

estudos da segregação socioespacial, racista e classicista interrogam "as tensões entre 

a distância e proximidade, entre localização e a mobilidade, entre a heterogeneidade e 

a integração entre as linhas de força que comandam o futuro das cidades e a gestão 

coletivas das economias da cidade" (GRAFMYER, 1994, p. 7, apud SILVA, 2006, p. 65).  

Em seu livro Racismo estrutural, Silvio de Almeida (2019, p. 52 apud MORADO 

NASCIMENTO, 2020, p. 104) argumenta que raça é um conceito que "se manifesta em 

atos concretos ocorridos no interior de uma estrutura social marcada por conflitos e 

antagonismo". Sob essa ótica, segundo Morado Nascimento (2020, p. 104), o "racismo 

nasce como um processo político, histórico e sistêmico de discriminação, portanto, 

estrutural, que organiza determinada sociedade." 

Morado Nascimento (2020) apresenta que a noção de raça, presente no século XVI, 

surgiu como fenômeno da modernidade e das circunstâncias históricas, em que a 

civilização europeia, a partir de sua visão eurocêntrica impôs a necessidade de definir 

o que eram os outros, os diferentes, tais como os negros africanos, os índios americanos 

e os asiáticos.  Raça então constitui nessa ferramenta de comparação e classificação da 

diversidade dos grupos humanos com base em suas “múltiplas facetas e diferenças” 

biológicas, econômicas, psicológicas e linguísticas (ALMEIDA, 2019, p. 26 apud 

MORADO NASCIMENTO, 2020, p. 105). 

Já a partir do século XIX, Morado Nascimento (2020) aponta que os seres humanos se 

tornaram objetos científicos acrescentando a isso o discurso de "inferioridade racial 

dos povos colonizados" (ALMEIDA, 2019, p. 30 apud MORADO, 2020, p. 105). 
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Segundo Morado Nascimento (2020) no século XX a biologia e a antropologia 

demonstraram que as diferenças biológicas ou culturais não eram motivos de 

discriminação entre os seres humanos. Nisso, a raça, como "elemento essencialmente 

político" emergiu para justificar as atrocidades contra os negros (apartheid na África 

do Sul, por exemplo) e o extermínio de judeus pelos nazistas (MORADO 

NASCIMENTO, 2020).  

  

  [...] sendo elemento político, raça é permeada por relações de poder e 
de dominação, processos não éticos que ainda se fazem presentes na 
contemporaneidade a naturalizar a desigualdade, legitimar a 
segregação e justificar o genocídio de ‘grupos sociologicamente 
considerados minoritários”. (ALMEIDA, 2019, p. 31 apud MORADO 
NASCIMENTO, 2020, p. 105-106)  

 

Nessa perspectiva, o racismo, cujo fundamento é a raça, mostra-se visível na sociedade 

brasileira de forma institucionalizada e sistemática, sendo manifestado inclusive de 

formas até mesmo inconscientes.  É importante também ressaltar que o racismo difere 

dos termos discriminação racial e preconceito racial: 

 

[...](i) discriminação racial refere-se à “atribuição de tratamento 
diferenciado a membros de grupos racialmente identificados”, por 
exemplo, negros, judeus, muçulmanos, árabes etc., por meio do uso do 
poder ou da força, podendo ser discriminação positiva ou negativa; e 
(ii) preconceito racial, entretanto, é juízo, “baseado em estereótipos 
acerca de indivíduos que pertençam a um determinado grupo 
racializado, e que pode ou não resultar em práticas discriminatórias.  
(ALMEIDA 2019, p. 32 apud MORADO NASCIMENTO, 2020, p. 107) 

  

Através dessa perspectiva é possível segundo Morado Nascimento (2020) 
compreender as raízes que justificaram o processo de escravização no Brasil e o 
racismo estrutural devido a estrutura da própria sociedade brasileira que se 
desenvolveu.   
Morado Nascimento (2020, p. 107) apresenta que "A escravidão, imersa tanto na 

fragilidade das instituições policiais e jurídicas quanto na fragmentação da classe 

senhorial do país, moldou condutas e as desigualdades tanto sociais, quanto 

econômicas do Brasil, e "fez de raça e cor marcadores de diferença fundamentais, 

ordenou etiquetas de mando e obediência, e criou uma sociedade condicionada pelo 
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paternalismo e por uma hierarquia estrita” (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 96 

apud MORADO NASCIMENTO, 2020, p. 108). 

 

Desde os tempos da colônia e da escravidão, as desigualdades sociais 
e econômicas brasileiras se escancaram a partir das diferenças 
sinalizadas nos corpos – negros, mas também pobres, índios, 
LGBTQIA+, deficientes, idosos, mulheres etc. –, que por sua vez 
ocupam colonialmente espaços na cidade descritos pela falta (aldeias, 
quilombos, mocambos, cortiços, favelas, vilas, ocupações etc. 
(MORADO NASCIMENTO, p. 108, 2020) 

 

Após a abolição da escravatura, através da Lei Áurea (1888) e leis que 

concomitantemente foram elaboradas na época para dificultar o acesso da população 

negra e pobre a terra, fazendo com que eles fossem expulsos para os subúrbios, uma 

vez que mesmo com essa conquista da liberdade jurídica, a população negra e seus 

descendentes não conquistaram plenos direitos civis na sociedade brasileira 

(MORADO NASCIMENTO, 2020) e foram, portanto, marginalizados social e 

economicamente. Mais tarde a política higienista desenvolvidas no Brasil, como já 

mencionado nesse capítulo, visava externar ainda mais a segregação étnica. “O tripé 

modernidade, positivismo e higienismo fortaleceu o pensamento eugênico; de um 

lado, raça branca, limpa e rica na cidade planejada; de outro, raça negra, suja e pobre 

na cidade periférica.” (MORADO NASCIMENTO, 2020, p. 110) 

Almeida (2019, p. 121 apud MORADO NASCIMENTO, 2020) argumenta que essa 

ocupação colonial se expressa como forma de dominação política, significando 

“apreensão, demarcação e afirmação do controle físico e geográfico, produzindo 

fronteiras, zonas de enclaves, hierarquias da ocupação, da estratificação social e da 

produção de imaginários culturais e de distintos direitos.” (MORADO 

NASCIMENTO, 2020, p. 108).  

Em suma, se faz uma política em que tenta distribuir as moradias na cidade de acordo 

com a diferenciação social. Guerrand (1996 apud SILVA, 2006) considera que a cidade 

segregada começou a surgir na França a partir do século XIX, resultados das mudanças 

no clima social. Antes da Revolução Industrial havia uma heterogeneidade das 

habitações, que desaparece no século XIX com as reformas urbanas promovidas por 

Georges-Eugène Haussmann entre 1852 e 1870 em Paris, que buscou beneficiar os 
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ricos, pressionando o êxodo dos proletariados para a periferia. A autora Maria Nilza 

da Silva (2006) faz esse paralelo com a cidade de São Paulo, em que o desenvolvimento 

urbano e industrial, fez com que a classe hegemônica paulistana criasse bairros 

higiênicos para a elite, provocando o deslocamento forçado dos "indesejados" para as 

periferias.  

 

Shelling citado por Grafmeyer (1994) distingue três tipos de processo de 
segregação: o primeiro é a segregação institucionalizada, fruto de uma 
ação organizada, que pode ser legal ou ilegal, mas está de acordo com os 
valores dominantes na sociedade; o segundo tipo de processo é a 
segregação como resultado das desigualdades existentes na sociedade, 
caso em que a segregação não se limita apenas â questão residencial ou de 
mercado, mas também a segregação das posições sociais; e por último 
existe a segregação provocada pela discriminação de sexo, idade, cultura, 
etnia e raça. (SILVA, 2006, p. 67) 

 

A segregação espacial também se faz presente nos Estados Unidos, onde nos anos 80, 

segundo Silva (2006) surgem os underclass, que eram categorias sociais, como 

imigrantes afro-americanos, latinos entre outros que moravam em péssimas condições 

nos guetos e habitar esses locais era malvisto pela sociedade. Por fim, com o 

desenvolvimento da pobreza urbana, surgem três figuras nesse cenário: exclusão na 

França, underclass nos Estados Unidos e marginalidade na América Latina (SILVA, 

2006). Essas figuras são as configurações do espaço social: dentro/fora; alto/baixo, 

centro e periferia. A marginalidade, surge principalmente na década de cinquenta com 

o enfraquecimento do campo, migração para as cidades e a reafirmação de problemas 

urbanos. Além disso, a crise do Brasil, nos anos oitenta, também contribuiu para o 

aumento da segregação, especialmente com os programas habitacionais do governo 

que realocaram a população negra e pobre para regiões mais distantes dos 

condomínios de luxo da classe média e alta (SILVA, 2006), ou seja, a população preta 

sofre com políticas segregacionistas promovidas pelo Estado (que deveria proteger 

toda a população do Brasil) auxiliadas pelo mercado imobiliário e fluxo de capital, 

vitimizadas pelo racismo estrutural presente na sociedade. 

Morado Nascimento (2020) aponta que enquanto processo político, histórico e 

sistêmico, o racismo institucionalizado, autoritário e violento se alimenta das 

desigualdades urbanas acaba por segregar a população negra para regiões periféricas 
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e com isso afasta do convívio com os centros urbanos. Na cidade moderna, essas 

barreiras, trincheiras, muros que segregaram e dividem a população precisam ser 

quebradas e as diferenças precisam ser tensionadas.  

 

4 ESTUDO URBANO DE ATIBAIA/SP  

 
4.1 Breve histórico da cidade 

Partindo da problemática da segregação socioespacial, que foi apresentada ao longo 

desse texto, como estudo de caso foi escolhido o município de Atibaia, localizado no 

interior do estado de São Paulo (fig. 6, mapa de Atibaia), conhecido nacionalmente por 

ser a “terra das flores e do morango”, também é uma das cidades que mantém a 

característica da segregação e desigualdade espacial mais conhecida no Brasil:  

[...] O mais conhecido padrão de segregação da metrópole brasileira é 
a oposição centro x periferia. O primeiro dotado da maioria dos 
serviços urbanos públicos e privados, é ocupado pelas camadas de 
mais alta renda. A segunda, subequipada e longínqua é ocupada, 
predominantemente, pelos excluídos. (VILLAÇA, 2001, p. 143) 
 

 

Figura 6. Localização de Atibaia. Sem escala 
Fonte: Base IBGE (2020). Adaptado pelo autor (2021). 

 

Neste estudo interessa investigar acerca das manifestações das dinâmicas espaciais do 

município de Atibaia e como essas influenciam na segregação do espaço da cidade, 

relacionando ações dos principais atores, nesse caso, o Estado, as elites junto ao poder 

do capital e as populações economicamente vulnerabilizadas. 

Para poder entender essas dinâmicas, é preciso contextualizar o histórico dessa cidade, 

já que é através dele que podemos entender o passado e os processos envolvidos na 
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ocupação do território para trazer à tona as questões da atualidade que se reverberam 

na segregação socioespacial do município e com isso propor alternativas que possam 

criar zonas autônomas de resistências22 ao que vem se consolidando de maneira 

prejudicial não só em Atibaia, mas também em outras cidades brasileiras. 

Atibaia faz parte do Complexo Metropolitano Expandido, conhecido também como 

Macrometrópole Paulista23, que se origina de uma conurbação das metrópoles do 

estado de São Paulo, estando cerca de 60 km da capital paulista. Além disso, a cidade 

é ligada por importantes rodovias, sendo elas a Dom Pedro I (SP – 065) que liga o 

município de Campinas/SP ao município de Jacareí/SP e a Fernão Dias (BR-381) que 

liga a cidade de São Paulo/SP a Belo Horizonte/MG. 

 

Figura 7. Localização do município de Atibaia em relação à Região Metropolitana de São Paulo e 
Região Metropolitana de Campinas e Eixos Rodoviários. 

Fonte: Imagem elaborada sobre base do Departamento de Estradas de Rodagem, Mapa Rodoviário do 
Estado de São Paulo 2008. Elaboração: Extrema Construção. Escala: Situação sem escala. 

 

 
22 Essas zonas de resistência são baseadas no conceito de Zona Autônoma temporária, T.A.Z. (do inglês 
Temporary Autonomous Zone) criada por Hakim Bey (pseudônimo de Peter Lamborn Wilson) em 1985. Bey 
(2001) não dá um significado para TAZ, mas o descreve como uma tática sociopolíticas de criar espaços 
temporários, enclaves que depois de um tempo "desaparecem" e assim evitam as estruturar formais e 
controle. Trazendo para arquitetura, pode ser projetos temporários, instalações etc., que despertem a 
interação da população para tal proposta e mesmo após esse projeto ser desmontado, o espaço em que ele foi 
criado permaneça sendo ocupado pela população 
 
23 A Macrometrópole Paulista (MMP) é um dos maiores aglomerados urbanos do Hemisfério Sul. Abriga a 
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) ─ entre as seis maiores do mundo, segundo a Organização das 
Nações Unidas (ONU) ─, além das RMs da Baixada Santista, de Campinas, de Sorocaba e do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte, as Aglomerações Urbanas de Jundiaí e de Piracicaba e a Unidade Regional Bragantina, ainda 
não institucionalizada. Disponível em: https://emplasa.sp.gov.br/MMP. Acesso em 21 out. 2020 

https://emplasa.sp.gov.br/MMP
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Atibaia possui uma população estimada de 144.088 habitantes, segundo o IBGE (2020) 

e um IDH de 0,765 (PNUD, 2013).  Limita-se (conforme mapa da figura 8) ao Norte 

com o município de Bragança Paulista, ao Sul com os municípios de Franco da Rocha, 

Mairiporã e Francisco Morato, a Leste com os municípios de Piracaia, Nazaré Paulista 

e Bom Jesus dos Perdões e a Oeste com os municípios de Jarinu e Campo Limpo 

Paulista.  

 

Figura 8. Localização de Atibaia e cidades próximas. 
Fonte: Base de dados da Prefeitura Municipal de Atibaia (2020). Adaptado pelo autor (2021) 
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Essa articulação do município com a dinâmica metropolitana se desenvolveu de 

diversas formas ao longo de cada período histórico, estando ligados intimamente a 

própria história da constituição do território paulista. 

 

Figura 9. Atibaia. 
Fonte: Base de Dados da Prefeitura Municipal de Atibaia (2020) e Google Earth (2021). Modificado 

pelo Autor (2021). 

 

Segundo Conti (1963) Atibaia está alinhada entre os mais antigos povoamentos do 

atual estado de São Paulo, datando sua fundação de meados do século XVII e é 

caracterizada pela ocupação desordenada e desenvolvimento às margens do Rio 

Atibaia e seus afluentes.  

O século XVII, segundo Conti (1963) foi marcado pela atuação dos bandeirantes para 

o interior do país em busca de minérios e mão de obra indígena para serem 

escravizados24. Estando situada na região da serra da Mantiqueira, a localidade então 

se torna uma rota de passagem desses bandeirantes. As bandeiras partiam 

principalmente de São Paulo em direção as Minas Gerais, onde estava ocorrendo a 

efervescência da mineração. Nesse período as viagens eram longas e cansativas o que 

 
24 A mão de obra escravizada utilizada na região de São Paulo era predominantemente indígena. “Com o 
crescimento da economia açucareira no litoral brasileiro, houve um aumento da produção de trigo, carnes 
salgadas e demais gêneros destinados aos engenhos, sobretudo na região de São Paulo, impulsionando a 
busca de índios pelo sertão, através das bandeiras em larga escala, uma vez que o tráfico de escravizados 
indígenas por meio de resgate era insuficiente para suprir um mercado escravista em expansão.” 
(SUCHANEK, 2012, p. 246) 
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faziam esses bandeirantes procurarem locais para descanso e abastecimento, e um 

desses era onde hoje se localiza Atibaia. 

De acordo com Bedore (2020), o significado do nome da cidade ainda não possui um 

consenso, mas se adota o que o historiador Teodoro Sampaio (1855-1937) em suas 

pesquisas propusera: "atyb-aia;' o pomar saudável, ou água saudável em referência ao 

rio que passa pela cidade.  

Um dos bandeirantes que chegou a se destacar na cidade foi o paulista Jerônimo de 

Camargo, que segundo Conti (1963) foi um dos responsáveis pela fundação da cidade 

na segunda metade do século XVII. Camargo conhecia bem a região e acabou por fixar-

se no local, fundando a sua fazenda de gado, e no alto da colina, construiu uma capela, 

chamada de São João Batista, em 24 de junho de 1665, que ficou datado então como o 

ano de fundação de Atibaia.  

Nessa mesma época, em 3 de julho de 1665, Conti (1963) relata que o padre Mateus 

Nunes de Siqueira chegou do sertão com um grupo de índios Guarulhos catequisados, 

por ordem da Câmara de São Paulo e instala-se próximo a essa fazenda. O núcleo, com 

nome até então de São João Batista de Atibaia começou a desenvolver-se lentamente e 

confirmou-se como parada essencial para quem seguia em direção a Minas Gerais. 

Por alvará, em 13 de agosto de 1747, a aldeia tornou-se freguesia, consolidando-se 

portando o distrito de São João de Atibaia. Em 22 de abril de 1864 recebeu o título de 

município, de acordo com a Lei Provincial no. 26. Em 20 de dezembro de 1905 o 

município passou a denominar-se apenas Atibaia.  

De acordo com Silva (2011), o núcleo urbano da cidade foi implantado de maneira 

espontânea, assim como a maioria das cidades que estavam sendo fundadas nesse 

período. No século XVIII, como apresenta Silva (2011), Atibaia teve um maior 

desenvolvimento na agricultura, principalmente na produção do trigo, feijão, algodão 

e milho, sendo então o principal meio de abastecimento de cidades como São Paulo e 

Santos.  

No século XIX houve um processo de renovação urbana de Atibaia, impulsionadas 

pela implantação da cultura do café, que segundo Silva (2011) serviços públicos de 

água, esgoto, luz elétrica, intervenções urbanas, construção da Santa Casa, Mercado 

Municipal entre outros proporcionaram um novo dinamismo para a cidade.  
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 Silva (2011) apresenta que até o início do século XX a cidade era majoritariamente 

composta por fazendeiros, tanto da cultura do café como da pecuária e por imigrantes 

que chegavam no Brasil para suprir a mão de obra escravizada recém liberta. Esses 

fazendeiros eram a classe dominante da cidade, ditavam as regras políticas e 

econômicas, assim como ocorriam na maioria das cidades brasileiras do período 

colonial, imperial e da recém implantada república, tendo cidades comandadas por 

oligarquias de certos grupos políticos (e que hoje ainda acontece, sendo os fazendeiros 

substituídos pelo poder do capital dominante nas cidades).  

De acordo com Silva (2011, p. 19) " O processo de evolução urbana de Atibaia está 

ligado à chegada dos imigrantes, principalmente dos italianos, espanhóis, sírio 

libaneses e japoneses", sendo esse último se dedicado à agricultura, principalmente no 

cultivo de flores e morangos, o que ajudou a consolidar a marca da "terra das flores e 

do morango" que a cidade coloca como slogan para o país.  

Segundo a Prefeitura de Atibaia (2015) a partir da Proclamação da República, Atibaia 

iniciou uma fase de grande desenvolvimento com uma série de melhoramentos locais. 

 

4.2 Estudo Urbano  

Inserida na Macrometrópole Paulista, o desenvolvimento de Atibaia está articulado 

com o desenvolvimento das cidades do interior do Estado de São Paulo em que a 

malha da expansão urbana, atrelada ao centro e circundada por bairros periféricos que 

vão se conformando cada vez mais longe do centro consolidado e criando centros que 

excluem as populações com mais vulnerabilidades. 

Silva (2011) apresenta que o processo de urbanização de Atibaia se intensificou a partir 

da década de 1970. Sua taxa de urbanização cresceu 83,80% entre 1970 e 1980, 89,04% 

entre 1991 e 2000 e em 2010 é de 91,04% (SEADE, Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados, 2011 apud Silva, 2011). Soma-se a isso, o crescimento populacional, 

que de acordo com dados do IBGE a população passou de 114.031 habitantes em 2001 

para 126.603 habitantes em 2010 e estima-se de 144.088 habitantes em 2020.  

Passos (2013) aponta que o entendimento sobre a formação da cidade é importante 

para compreender a sua condição urbana contemporânea. Nessa perspectiva, Silva 

(2011) apresenta que até o início do século XX houve um período de certa estagnação 
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no desenvolvimento urbano de Atibaia, sendo concentrada ainda como núcleo central 

o Largo da Matriz, Largo Alegre, Igreja do Rosário e algumas ruas.  

No primeiro momento, segundo o Plano Municipal de Habitação de Atibaia (2010) a 

conexão com a cidade se deu por linha férrea, devido ao escoamento da produção 

agrícola e a cultura do café teve uma importância grande e posteriormente o setor da 

floricultura, fruticultura e outras culturas como do milho e feijão, ou seja, a cidade 

esteve sempre atrelada a produções voltadas para o campo.   

A linha férrea foi um importante vetor de expansão urbana para Atibaia. Silva (2011) 

aponta que a Estrada de Ferro Bragantina, que foi inaugurada ainda no império, em 

1885 e do ramal ferroviário de Piracaia consolidaram a articulação para a implantação 

de loteamentos residenciais ao redor do núcleo central urbano, ou seja do centro 

histórico do município.  

Com a ampliação da malha rodoviária do país, a cidade passou a ser influenciada 

diretamente pelas Rodovias Fernão Dias e Dom Pedro I, que cortam o munícipio e o 

conectam com os centros urbanos mais significativos do estado de São Paulo.  

Segundo Atibaia (2010) a inauguração em 1959 da Rodovia Fernão Dias (BR-381), que 

tem como objetivo interligar os polos industriais de São Paulo com Minas Gerais 

gerando uma dinamização econômica, também tem como importância interligar 

Atibaia a capital paulista. 

No documento de Revisão do Plano Diretor Municipal de Atibaia, elaborado em 2018 

pela Oliver Arquitetura que proporcionou insumos para a atualização do Plano 

Diretor do Município que está em fase de aprovação, Oliver Arquitetura (2018) 

apresenta que essa dinâmica proporcionada pela construção da rodovia tal como pela 

sua inauguração e utilização geraram pressões da ocupação do território de forma 

irregular e desordenada ao longo de suas margens, promovendo uma maior migração 

da população, o que acarretou impactos socioambientais, tais como como poluição de 

recursos hídricos, desmatamento de mata nativa, empobrecimento do solo, 

marginalização da população, entre outros.  

Antes desse período a cidade, como aponta Passos (2013) apresentava ainda 

características de cidades rurais do interior do Estado de São Paulo e com essa 
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consolidação dos anos 1950/60 Atibaia começava a experimentar uma velocidade 

maior de adensamento urbano e a predominância de loteamentos residenciais.  

Tabela 1 – Evolução da População de Atibaia 

Fonte: IBGE, In: LEI-COMPLEMENTAR-507-2006-ATIBAIA-SP 
  

De acordo com Passos (2013) entre 1950/60 com os primeiros loteamentos de chácaras 

trouxeram para a cidade uma população flutuante, principalmente paulistas que 

vinham se refugiar da agitação da capital paulista e desfrutar das opções de lazer que 

a cidade proporcionava, na época o que acabou por muitas vezes transferir 

definitivamente esses visitantes para o município. Esse processo teve “impacto no 

direcionamento da evolução da mancha urbana do município, principalmente no que 

diz respeito às casas de veraneio, impulsionadas pelo caráter turístico da cidade.” 

(ATIBAIA, 2010, p. 13). 

A partir de 1980, como aponta Passos (2013) a malha urbana se eclode e surgem bairros 

de loteamentos populares e loteamentos industriais na margem oposta da rodovia. A 

Avenida Prefeito Antônio Júlio Toledo Garcia Lopes (Antiga Avenida Copacabana), 

foi construída a oeste da rodovia, atendendo, segundo Passos (2013) aos loteamentos 

mais populares como suporte aos loteamentos industriais que estavam se 

constituindo.  

Segundo Passos (2013) a Rodovia Fernão dias determina a separação da malha urbana 

do município de Atibaia, ficando nítida o centro histórico e os bairros periféricos que 

surgem contidos à margem da rodovia, advindos da expansão de loteamentos 

característicos dos anos 1960.  
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Esses loteamentos também evidenciam a classe social a qual estavam sendo realizados, 

uma vez que orientados crescimento da malha urbana da cidade no sentido norte/sul, 

de acordo com Passos (2013) e à leste da Rodovia Fernão Dias se estende a Avenida 

Lucas Nogueira Garcez, que hoje se concentra um importante corredor comercial e 

gastronômico destinado para a classe social e econômica de maior poder aquisitivo da 

cidade conforme mapa onde estão indicados esses eixos viários e suas conexões com 

as rodovias mencionadas. São importantes ligações para o eixo comercial, residencial 

e industrial de Atibaia.  

 

 
Figura 10.  Mapa com ênfase nas Avenidas Lucas Nogueira Garcez, e Av. Pref. Antônio Júlio Toledo 

Garcia Lopes (Antiga Av. Copacabana) 
Fonte: Google Earth. Adaptado pelo autor (2020) 
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Figura 11. Área urbana Central de Atibaia, cortada pelas duas rodovias: Fernão dias e D. Pedro I. 

Fonte: Google Earth (2021) 

 

Além da Rodovia Fernão Dias, a Rodovia Dom Pedro I (SP – 065) foi inaugurada em 

1972 e corresponde segundo a Atibaia (2010) a um eixo de escoamento produtivo e faz 

parte do corredor de exportação Campinas - Porto de São Sebastião.  

A Rodovia D. Pedro I cruza o norte do município e para Passos (2013) tem como 

fundamento na malha urbana a separação entre a região mais central da cidade com 

pequenas propriedades rurais.  

Assim, a implantação dessas rodovias, segundo o Plano Municipal de Habitação de 

Atibaia (2010) foram prováveis indutores de crescimento da cidade, que ocorreram 

principalmente nos anos de 1980. Oliver Arquitetura (2018) identifica o importante 

papel dessas rodovias para as realidades e contextos históricos dos municípios em que 

estão inseridos os seus trajetos e entornos e que influenciaram as dinâmicas dos 

elementos estruturadores do tecido urbano.    

Além disso, é importante destacar que mesmo com proximidade a um dos maiores 

centros urbanos do mundo, não significou em um aumento do dinamismo industrial 

em Atibaia. Segundo o Plano Diretor da Estância de Atibaia - PDEA 2006, pode-se 

constatar que “a produção industrial no Município se acha ainda muito voltada para 

o seu próprio mercado consumidor, com peso relativamente pequeno do volume 

destinado a mercados externos e exportação”.  
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Segundo o Plano Municipal de Habitação de Atibaia (2010) no momento, o setor 

terciário concentra a ocupação de mão de obra, uma vez que o setor do turismo é o 

principal foco de atuação e emprego, com segmento hoteleiro, alimentação, bebidas, 

camping, turismo rural, entre outros.   

O turismo em Atibaia segundo Silva (2011) ganhou impulso a partir da década de 1960, 

devido à proximidade com a região metropolitana de São Paulo – RMSP – a cidade 

passou a ser destino dessa população em finais de semana e feriados. Tendo isso em 

vista, a cidade começou a investir em atividades de lazer para poder atrair ainda mais 

turistas – e muitos acabaram por se estabelecer na cidade.  

Assim, segundo o Plano Municipal de Habitação de Atibaia (2010), a cidade tem como 

papel fornecer suporte a Região Metropolitana de São Paulo, sendo inicialmente no 

setor primário e agora também dando lugar ao lazer e moradia.  

Silva (2011) aponta que a cidade atualmente apresenta um processo desordenado de 

loteamentos, que foi iniciado com essas articulações viárias em 1950. Além disso, “a 

principal preocupação de Atibaia é o controle e administração das áreas restantes que 

podem ser usadas para novos loteamentos, pois há uma oferta excessiva de áreas, mas 

sem a ocupação de lotes" (SILVA, 2011, p. 20)  

A esse caráter turístico não se pode desvincular a pressão imobiliária 
sobre áreas vazias, o que inclui possíveis conflitos com o uso agrícola 
do solo. De forma geral o município de Atibaia é caracterizado por 
uma grande extensão de área rural. Porém, a utilização agrícola dessa 
área tem diminuído progressivamente. (ATIBAIA, 2010, p. 14-15)  

 
Na leitura do território, o município oficialmente está dividido em 43 bairros com a 

distribuição conforme a Tabela 2, de acordo com censo do IBGE de 2010.  
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Tabela 2 - Distribuição da população de Atibaia por bairro. 

COD. NOME DO BAIRRO POPULAÇÃO RESIDENTE 
ÁREA 

km² 
DENSIDADE 

(hab./km²) 

01 ÁGUA ESPRAIADA 19 3,64 5,22 

02 ALVINOPÓLIS 21948 5,6 3919,29 

03 ARRONZAL 156 9,1 17,14 

04 BOA VISTA 2 800 41,43 67,58 

05 
BOA VISTA DOS 

GOMES 
200 6,2 32,26 

06 BROTAS 14444 4,8 3009,17 

07 
CACHOEIRA DO 
MATO DENTRO 

40 3,9 10,26 

08 CACHOEIRA 529 15,4 34, 35 

09 CAETETUBA 20253 24,07 841, 42 

10 CAIOÇARA 2951 22,7 130 

11 CAMPININHA 150 8,5 17,65 

12 
CAMPO DOS 

ALEIXO 
281 4,6 61,09 

13 CANEDOS 287 9,02 31,82 

14 CENTRO 9474 3,3 2870,91 

15 ESTÂNCIA LYNCE 2510 1,7 1476,47 

16 GUAXINDUVA 797 7,8 102,18 

17 IARA 388 12,2 31,8 

18 ITAPETINGA 4573 43,7 104,65 

19 JUNDIAZINHO 98 0,39 251,28 

20 LAGOA 106 4,9 21,63 

21 LARANJA AZEDA 226 6,1 37,05 

22 LARANJAL 236 11,11 21,24 

23 MARACANÃ 2732 15,1 180,93 

24 MARMELEIRO 3477 9,3 373,87 

25 MATO DENTRO 3079 22,73 135,46 

26 
MATO DENTRO DO 

LAJEADO 
178 8,97 19,84 

27 PALMEIRAS 286 7,5 38,13 

28 PINHEIRINHO 566 4,2 134,76 

29 PINTOS 43 2,2 19,55 

30 PIQUERI 12934 3,5 3695,43 

31 PIRES 155 4,7 32,98 

32 PONTE 1932 1,5 1288 

33 PONTE ALTA 937 16,4 57,13 

34 PORTÃO 3559 16,8 211,85 

35 RESSACA 3436 7,2 477,64 

36 
RIBEIRÃO DOS 

PORCOS 
125 3,6 37,72 

37 RIO ABAIXO 1820 27,65 65,82 

38 RIO ACIMA 328 13,7 23,94 

39 ROSARIO 479 5,7 84,04 

40 
SÃO JOÃO DAS 

PITAS 
244 2,8 87,14 

41 SÃO ROQUE 390 11,8 33,05 

42 TANQUE 6510 27,8 234,17 

43 USINA 924 14,69 62,9 

Total 126603 478 264,86 

Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 2010, apud PASSOS, 2013.  
Adaptado pelo autor (2020). 
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Através da Tabela 2 é possível observar que as maiores concentrações populacionais 

da cidade estão nos bairros Alvinópolis, Brotas (popularmente conhecido como Jardim 

Imperial) Piqueri (popularmente conhecido como Vila Thaís, Vila Giglio, Vila 

Gardenia) e centro.   

A figura 12, localiza cada um desses bairros na distribuição geral do município  

 

Figura 12. Distribuição dos Bairros no Município. Decreto Municipal nº 6.807/2012 
Fonte: Plano Diretor de Atibaia (2006) 

 

Dentro dessa análise é importante mencionar que o bairro Caetetuba é o "lado de lá" 

da rodovia Fernão Dias e é onde possui a segunda maior população, só que de acordo 

com Passos (2013) ela é espraiada numa área maior e periférica e com uma população 

vulnerabilizada, já que é onde a renda é uma das menores do município e a condição 

de urbanização é precária e quando há é clientelista, ao contrário dos bairros próximos 

ao centro.  

De acordo com a figura 13, que trata sobre o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

– IPVS, elaborado pela Fundação SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados) em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é possível 
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verificar os segmentos populacionais mais vulneráveis à pobreza do município de 

Atibaia.  A figura 13 relaciona os bairros com as áreas urbanas e rurais e a 

vulnerabilidade encontrada nessas regiões.  

O IPVS 2010 incorpora como componentes do indicador, a renda domiciliar per capita, 

a situação de aglomerado subnormal (favela) do setor censitário e sua localização 

urbana ou rural, sendo então possível verificar os diferentes graus de vulnerabilidade 

social. De acordo com o IPVS de 2010, a renda domiciliar média dos habitantes de 

Atibaia era de R$2.871, sendo que em 12,3% dos domicílios não ultrapassava meio 

salário-mínimo per capita. Em relação aos indicadores demográficos, a idade média 

dos chefes de domicílios era de 47 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 

13,8% do total. Dentre as mulheres responsáveis pelo domicílio 14,3% tinham até 30 

anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 7,8% do total da 

população. 

Como é possível verificar nas figuras 10 e 11, as rodovias Fernão Dias e Dom Pedro I 

dividem o território de Atibaia em quatro quadrantes, com evidente predominância 

de ocupação urbana na porção sudeste e de acordo com a figura 14 com evidente 

vulnerabilidade na região urbana sudoeste para a região do Caetetuba e região rural 

nordeste principalmente o bairro Cachoeira.  
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Figura 13. Relação entre áreas urbanas, áreas rurais e vulnerabilidade 
Fonte: Plano Diretor de Atibaia (2006) e Fundação Seade (2010). Modificado pelo autor (2021) 
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Figura 14. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS. 
Fonte: Fundação Seade (2010). Adaptado pelo autor (2021) 

 

Segundo a tabela acima, os grupos de vulnerabilidade social foram identificados como 
(SEADE, 2010)  
 

O Grupo 1 (baixíssima vulnerabilidade): 1.165 pessoas (1,0% do total), 
com rendimento nominal médio dos domicílios era de R$8.104.  
O Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 61.655 pessoas (50,9% do 
total). com rendimento nominal médio dos domicílios era de R$3.610. 
O Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): 31.408 pessoas (26,0% do total) com 
rendimento nominal médio dos domicílios era de R$2.011  
O Grupo 4 (vulnerabilidade média - setores urbanos): 16.453 pessoas 
(13,6% do total). com rendimento nominal médio dos domicílios era de 
R$1.818 e  
O Grupo 5 (vulnerabilidade alta - setores urbanos): 8.917 pessoas (7,4% 
do total) com rendimento nominal médio dos domicílios era de 
R$1.549.  
O Grupo 6 (vulnerabilidade muito alta - aglomerados subnormais): 
1.241 pessoas (1,0% do total). com o rendimento nominal médio dos 
domicílios era de R$1.081.  
O Grupo 7 (vulnerabilidade alta - setores rurais): 187 pessoas (0,2% do 
total). Com rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.466. 
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4.3 Condominização e Segregação 

Os centros urbanos periféricos, quando ocupados por populações vulnerabilizadas 

"firmaram-se como representantes físicos de profunda negligência, imersos em 

desiguais condições de existência sociais, políticas, jurídicas e econômicas"(MORADO 

NASCIMENTO, 2020, p. 50), sendo segregados e até mesmo indesejados nas cidades.  

No caso de Atibaia, consegue-se verificar, segundo Oliver Arquitetura (2018) uma 

diferença de ocupação quando comparada a outros municípios brasileiros, tendo em 

vista que é majoritariamente verificado dentro da estrutura urbana das cidades que a 

periferia é ocupada pela população vulnerabilizada. No entanto, em Atibaia, as 

ocupações mais periféricas são, em sua maioria, compostas por condomínios 

residenciais horizontais, de classe média a alta, além de estâncias, áreas de lazer, 

turismo e áreas industriais. Embora haja essa ocupação de condomínios nas zonas 

periféricas, existe também uma ocupação espraiada de populações vulnerabilizadas 

nas bordas do território.  

Como apresenta a figura 15, o município da Estância de Atibaia sofreu uma notável 

dispersão na mancha urbana entre 2005 e 2018. Isso confirma a tendência de 

crescimento espraiado do município de Atibaia.  
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Figura 15: Evolução da Mancha Urbana de Atibaia. 
Fonte: Município da Estância de Atibaia (2018) 

Elaboração: Oliver Arquitetura (2018). 

Adaptado pelo autor (2020). 
   

Oliver Arquitetura (2018) aponta que o crescimento da cidade, como mostra a figura 

15, ocorre principalmente fora do perímetro urbano inicial (o mapa de 1940, da figura 

15, demonstra o perímetro urbano consolidado de Atibaia) o que acaba indicando 

condições de irregularidade fundiária.  

Segundo Oliver Arquitetura (2018) esse fenômeno é conhecido como “urban sprawl" 

(espraiamento ou espalhamento urbano) e tem como característica a produção de áreas 

suburbanas com baixa densidade populacional, são basicamente os “cheios no meio 

de vazios”.  

Isso acarreta um alto custo de infraestrutura urbana para "chegar" a estas áreas, visto 

que depende de várias condicionantes estruturadores do tecido urbano, tais como o 

sistema viário, saneamento, eletricidade, transporte, dentre outros recursos. Devido a 

essa complexidade, esse modelo não se torna viável do ponto de vista da manutenção 

urbana.  
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Oliver Arquitetura (2018, p. 178) aponta que "esse modelo de desenvolvimento é cada 

vez mais contraindicado para as expansões de áreas de interesse social e deve ser 

analisado com cuidado para expansão de outras tipologias de desenvolvimento 

urbano", principalmente quando se trata de condomínios habitacionais sobre áreas 

ambientais. Assim, é necessária uma política urbana adequada para a interação das 

áreas urbanas com o manancial, haja vista também os sérios problemas de enchentes 

que a cidade apresenta.  

Oliver Arquitetura (2018) aponta que em Atibaia existem notórios núcleos de 

características urbanas que estão avançando sobre as zonas rurais, portanto se 

localizando fora da área de expansão urbana.  

Na figura 16 é possível verificar a existência de uma indução da ocupação ao longo 

das Rodovias e Avenidas Jerônimo de Camargo, Santana e Prefeito Antônio Jr. Toledo 

Garcia Lopes (Avenida Copacabana). Há também uma forte tendência de ocupação 

para a região mais ao sul da Rodovia Dom Pedro I. 

 

Figura 16. Mancha Urbana x Perímetro Urbano.  
Fonte: Município da Estância de Atibaia (2018) 
Elaboração: Oliver Arquitetura (2018) 

 



67 

 

 

É importante ressaltar também, que há em Atibaia uma condominização das terras, e 

como aponta Santoro (2012) isso vem ocorrendo em diversas cidades do Estado de São 

Paulo que apresentam loteamentos fechados. Mesmo havendo uma posição que 

defenda a ilegalidade desse tipo de arranjo residencial, já que de acordo com o art. 22 

da Lei nº 6.766/79, a partir do registro do loteamento no cartório de registro de 

imóveis, as vias de acesso, as praças, os espaços livres e áreas destinadas a edifícios 

públicos, assim como outros equipamentos urbanos constantes no projeto e memorial 

descritivo passam a integrar o domínio do município. Dessa forma, há uma defesa 

justa de que os condomínios fechados sejam ilegais  

Para Dunker (2015 apud MORADO NASCIMENTO, 2020) a vida em forma de 

condomínio é o “sintoma da modernidade brasileira” e que está se espalhando por 

diversas cidades.   

Laschefski (2006) apresenta como os condomínios aumentam a pressão sobre o espaço 

natural e outros sistemas presentes na cidade, transformando as áreas naturais e 

seminaturais em artificiais ou semiartificiais. No seu artigo A Sustentabilidade Geográfica 

de condomínios na Zona Metropolitana de Belo Horizonte, Laschefski (2006) apresenta as 

estratégias que fazem com que os condomínios se proliferem e que podemos empregar 

essas mesmas ao analisar essa proliferação que ocorre em Atibaia e que acaba 

segregando não só a população vulnerabilizada, através da especulação imobiliária, 

gentrificação e devastação ambiental, como também a população de alto poder 

aquisitivo de conviver com as dinâmicas urbanas centrais da cidade. Por ser um 

município que possui uma ocupação espraiada, existe uma capacidade de reprodução 

dos condomínios fechados, característica da sociedade urbana industrial. 

Essa dinâmica de reprodução de condomínios em Atibaia acarreta também na 

complexidade da organização social, tornando esses agrupamentos de condomínios 

cada vez mais centralizados em determinadas regiões e separados por espaços 

geográficos distintos, criando zonas com suas próprias atividades e se excluindo das 

dinâmicas envolventes do tecido urbano e da utilização dos equipamentos públicos 

existentes na cidade.  
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Essa realidade que se retrata em Atibaia pode ser entendida como os dois tipos de 

segregação que O’Neill (1983 apud MIÑO, 1996) apresenta: a auto-segregação e a 

segregação imposta.  

A auto-segregação ocorre, de modo geral, nos grupos de mais 
alta renda, os quais têm a capacidade para residir em áreas 
melhor localizadas e equipadas. No segundo caso, a segregação 
imposta atinge os grupos de baixa renda, os quais não têm, ou 
quase não têm, a possibilidade de escolha no ato de morar 
(MIÑO, 1996.  p. 165) 

 

É possível verificar na figura 16 a condominização de Atibaia comparada com o IPVS.  

É clara proliferação dos condomínios na região central – leste da cidade e quando se 

compara com o IPVS fica nítido que a localização dos grupos de maior renda são as 

regiões que possuem uma maior concentração de condomínios fechados.  

 

 

 

Figura 17.  Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS x Condomínios de Atibaia/SP 
Fonte: Fundação Seade (2010). Adaptado pelo autor (2021) 

 

Esses condomínios estão em sua maioria localizados em regiões estratégicas do 

município, tais como próximos de lagoas, parques, entre outros dotados de elementos 

da paisagem e conectados de alguma forma com rodovias (Fernão Dias e D. Pedro I) 
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conforme figura 18, demonstrando uma maior proliferação próximo a Fernão Dias, 

que é um elemento ligante tanto com a o centro de Atibaia, quanto com as metrópoles 

próximas da cidade.  

 

Figura 18. Distribuição dos condomínios fechados em Atibaia/SP 
Fonte: Google Earth. Levantamento Elaborado pelo autor (2021) 

 

As atividades de socialização, o exercício do encontro, passa a ser 
experimentado de forma fragmentada nos bairros. Aqueles 
loteamentos para a população de maior poder aquisitivo, onde o 
comércio e o estabelecimento comercial é proibido, apesar de sua 
característica de horizontalidade, apresenta uma dinâmica vivencial 
similar aos condomínios verticais dos grandes centros urbanos, onde 
por vezes, as famílias de uma unidade residencial desconhece e não 
estabelece nenhuma relação cotidiana com o vizinho. A rua não 
articula qualquer forma de relacionamento entre os moradores e o 
encontro limita-se à eventualidade das atividades de compra nas 
padarias, pequenos mercados, e lojas comerciais que começam a 
formar pequenos núcleos ao longo das avenidas que servem a estes 
bairros. (PASSOS, 2013, p. 48) 
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Laschefski (2006) aponta que a forma como alguns condomínios acabam assumindo 

serviços que seriam públicos faz com que sejam transformados em espaços privados 

"formalizados" e que acaba criando centros próprios para esses moradores e com isso 

resulta numa cultura que aceita como normal a segregação social, já que dentro desses 

enclaves existem serviços para as pessoas que podem pagar por eles. Para Laschefski 

(2006) estão contribuindo para a "cimentação" estrutural da desigualdade e assim são 

insustentáveis no que se diz respeito a justiça social. 

Morado Nascimento (2018) apresenta como que pode ser entendida essa percepção 

existente nas cidades, que no caso, poder ser aplicado em Atibaia:  

 

a exclusão é estrutura (dispositivo capaz de engendrar pensamentos, 
percepções, expressões e ações limitadas por suas condições de 
produção históricas e sociais) e sintoma (resposta dada ao conflito 
existente e vivenciado em várias situações), próprios da condição da 
cidade capitalista, historicamente fundada pela propriedade, poder e 
prática em suas diferenças constituintes e que gera desigualdades 
sociais, econômicas, culturais, territoriais, ambientais e políticas na 
vida urbana. (MORADO NASCIMENTO, 2020, p. 67) 

 

Essa segregação urbana que a cidade de Atibaia enfrenta pode ser entendida como um 

conflito urbano entre a periferia vulnerabilizada e “periferia condominizada”, entre 

rodovias que cortam a cidade e a divide entre uma população economicamente 

vulnerável e uma população de alto poder aquisitivo. Essas populações acabam por 

não aproveitar os espaços públicos existentes na cidade, uma vez que a exclusão 

funciona como mecanismo de ajustamento dos indivíduos às situações encontradas 

nas cidades (MORADO NASCIMENTO, 2020, p. 50-60). É claro que não se trata de 

relações duais ou simplesmente opostas, centro x periferia, rico x pobre, urbano x rural, 

mas faz-se necessário entender o território como um sistema, uma rede de estratos, de 

relações de subjetividades e de poderes. A esse sistema é abrir possibilidades de 

conexões para que a população ocupe os espaços que são de direito. Esse TFG se abre 

na direção de buscar construir essas conexões por meio da arquitetura e suas 

articulações urbanas. 
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4.4 Um espaço para criar conexões   

Nesse contexto de uma cidade com uma divisão tão nítida, em que as próprias 

rodovias atuam como um vetor de separação socioespacial nos seus quatro 

quadrantes, no qual tanto as classes vulnerabilizadas quanto as classes de alto poder 

aquisitivo se excluem do centro, morando em regiões mais afastadas, é perceptível 

como a ocupação da cidade é desordenada. Esse desordenamento é o resultado de um 

planejamento urbano ineficaz, e comum nas cidades brasileiras, como aponta Ling 

(2020) em que o planejamento urbano do Brasil acaba por agravar as desigualdades ao 

invés de mitigá-las, uma vez que as populações vulnerabilizadas não possuem os 

mesmos recursos presentes em condomínios fechados.  

Consequentemente é necessário criar mecanismos e estratégias para trazer a 

população de volta ao centro urbano e ocupá-lo, seja residindo e/ou usufruindo dos 

equipamentos existentes, uma vez que ocupar as cidades é torná-las menos desiguais, 

principalmente no sentido que ecoa para dar o direito à cidade as populações 

vulnerabilizadas que sempre são marginalizadas às bordas urbanas.  

Para construir um ambiente mais adequado ao planejamento urbano é importante 

considerar alguns pontos, como apresenta Maricato (2015) sendo um deles o de criar 

um espaço de debate democrático, dando visibilidade aos conflitos, dando voz aos 

diferentes interesses sociais da população, incluindo-as na cidade que é, no caso, 

possível em Atibaia.  

No seu artigo 2º, o Estatuto da Cidade dispõe que “a política urbana tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana” (BRASIL, 2009). Assim o planejamento urbano precisa ir além das questões 

físicas e territoriais, englobando a garantia ao direito à terra urbana, à moradia, 

infraestrutura urbana, oferta de equipamentos urbanos e comunitários, mobilidade 

urbana entre outras diretrizes em prol do bem coletivo, do bem-estar dos cidadãos, da 

segurança e da sustentabilidade. 

Nesse processo, segundo Faria, Santana e Rosa (2017) o lazer pode ter um importante 

papel na valorização e preservação do patrimônio da cidade, seja histórico, social, 

ambiental, cultural, formal ou até mesmo afetivo tornando o convívio na cidade rico e 

prazeroso.   
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O lazer e espaços que o promovam estando condicionados como direito social 

relacionado à qualidade de vida nas cidades vem ganhando importância e 

reivindicação (FARIA; SANTANA; ROSA, 2017). No entanto, nas cidades brasileiras o 

acesso ao lazer não é uniforme, seja por falta de condições econômicas de acesso ao 

local – relacionado também com mobilidade urbana – “seja por deficiência no 

planejamento e desenvolvimento de uma política de animação cultural para os 

equipamentos existentes e de uma democratização cultural”. (FARIA; SANTANA; 

ROSA, 2017, p. 26) 

De acordo com Oliver Arquitetura (2018) a mobilidade é um tema fundamental para 

o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da população. Como aponta Maricato 

(2015) as pessoas não costumam viver apenas dentro de suas casas, elas vivem a 

cidade: “Mobilidade urbana para todos. O que é mais importante na vida urbana do 

que ter mobilidade? Acessar a tudo que a cidade oferece independe do local de 

moradia?” (MARICATO, 2015, p. 48). 

 Os mecanismos de mobilidade, se forem eficientes, podem diminuir as desigualdades 

socioespaciais, pois oferecem a população a oportunidade de acesso a diversos 

serviços, sejam de emprego e renda, saúde, educação e lazer.  

A Lei Federal de Mobilidade Urbana – Lei nº 12.587/2012 regulamentou a Constituição 

Federal estabelecendo a Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU. Essa mesma 

lei, em seu artigo 24 estabelece a obrigatoriedade da elaboração do Plano Municipal de 

Mobilidade Urbana para Municípios com mais de 20.000 habitantes. Atibaia elaborou 

seu Plano de Mobilidade em 2015, sob as diretrizes do PNMU. 

No que tange a ciclo mobilidade, Oliver Arquitetura (2018) apresenta que apenas há 

uma citação na legislação municipal do modal ciclo viário, no código de urbanismo, 

estabelecendo a largura das ciclovias em 3m nas vias arteriais.  Os arquivos desse 

Plano de Mobilidade não estão disponíveis, mas é possível afirmar que Atibaia pode 

estruturar a sua malha ciclo viária ligando Praças e Parques e vias arteriais, uma vez 

que seriam importantes polos indutores de utilização dos equipamentos, assim como 

atração dos moradores a ocupar os espaços públicos.   
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Figura 19. Ciclo mobilidade de Atibaia 

Fonte: Plano de Mobilidade – 2016 apud Oliver Arquitetura 2018 

 
  

Nesse contexto, um dos espaços que o município de Atibaia possui e que é uma 

verdadeira miscelânea, é o Balneário Municipal Dr. Flávio Pires de Camargo ou 

popularmente conhecido como Balneário de Atibaia (figura 22), que está imerso em 

uma bela paisagem e ampla área verde e que ocupa aproximadamente 35740,55 m². 

No entanto apenas a disponibilização desse equipamento não é a garantia de lazer e 

de uso pela população, sendo necessário um planejamento de otimização do uso do 

espaço como também de incentivo ao acesso do maior número de pessoas e 

consequentemente de classes sociais. 

Segundo o minidicionário Houaiss da língua portuguesa, Balneário significa adj. 1. 

relativo a banho, balnear. sm. 2. estância de águas medicinais ou minerais. 3 p. ext, 

local público destinado a banhos, us. para descanso e lazer. 4. edifício para banhos, 

com banheiras, duchas, piscinas. A concepção aqui do Balneário que se aplica em 

Atibaia é 3 e 4, sendo um espaço de banho, com piscinas, mas que também oferece um 

espaço para descanso e lazer.  
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O Balneário de Atibaia é um equipamento que se localiza na região central da cidade, 

mais especificamente na Vila Junqueira, próximo a Al. Lucas Nogueira Garcez e na 

figura 23 é possível verificar os principais pontos de referências e localizações 

próximas ao espaço. A localização favorável do Balneário, próximo ao Parque das 

Águas, Centro de Convenções, Lago do Major (um verdadeiro complexo verde dentro 

da área urbana), sendo  interceptado por um teleférico, próximo a centros comerciais, 

centros médicos, hospitais públicos e particulares, a Igreja do Rosário, a escolas 

particulares, municipais e a duas escolas públicas estaduais (E. E. José Alvim e E.E. 

Major Juvenal Alvim) faz com que esse espaço tenha um grande potencial de conexão 

com a cidade, conforme demonstra a figura 20, no que tange a localização do Balneário 

no contexto do território municipal, o que facilita a conexão do mesmo com toda a 

estrutura viária existente. Na figura 21 estão indicados a predominância de usos 

próximos ao local e na figura 23 os pontos de referências, porém hoje não se explora 

esse potencial, já que suas atividades, segundo a Secretaria de Esportes de Atibaia não 

estão sendo desenvolvidas.  

 

 

Figura 20. Região urbana de Atibaia, alguns pontos de interesse e localização do Balneário. 
Base de dados: Google Earth. Elaborado pelo autor (2021) 
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Figura 21. Predominância de usos próximos ao Balneário. 

Base de dados: Google Earth. Elaborado pelo autor (2021) 

 

 

Figura 22. Área do projeto: Balneário Municipal. 
Base de dados: Google Earth. Elaborado pelo autor (2021) 
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Figura 23. Principais pontos de referência e conexão com o Balneário. 
Base de dados: Google Earth. Elaborado pelo autor (2021) 

 

Historicamente, de acordo com a Prefeitura de Atibaia, o local foi fundado em 

novembro de 1978, denominado a época como “Balneário Crenoterápico da Estância 

Hidromineral de Atibaia”. A construção foi um projeto do governo estadual do Estado 

de São Paulo na década de 1970, através de verbas públicas do FUMEST - Fomento de 

Urbanização e Melhorias das Estâncias e incluía também o Parque das Águas que 

visava o turismo na região. Nas figuras 24 e 25, estão localizadas no Museu Municipal, 

é possível verificar que o terreno que hoje é o Balneário não era ocupado e era uma 

região totalmente desmatada (hoje é um grande parque verde). 
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Figura 24. Local que hoje engloba o Balneário de Atibaia e outras construções. 
Fonte: Museu Municipal João Batista Conti, sem data 

 

 

Figura 25. Localização que hoje engloba o Balneário de Atibaia. 
Fonte: Museu Municipal João Batista Conti, sem data. 

 

Segundo Informações do jornal impresso O Atibaiense de 1973, na época a obra foi 

aclamada, porque colocou Atibaia em um novo patamar na qualidade de Estância25, já 

que para incentivar o turismo no estado de São Paulo, havia uma espécie de 

reprodução das construções de Balneários em várias cidades e construindo o mesmo 

em Atibaia, a equiparava com as demais Estâncias que possuíam tal melhoramento, 

conforme demonstra a magnitude da obra na figura 26.   

 
25 De acordo com São Paulo (2021): “As estâncias possuem infraestrutura e serviços direcionados ao 

turismo, seguindo legislação específica e pré-requisitos para a qualificação. São 70 municípios com essa 
classificação no Estado de São Paulo e elas podem ser destacadas como Turísticas, Climáticas e 
Hidrominerais”. Atualmente Atibaia é uma Estância Climática. De acordo com Cidades Paulistas (2021) 
as estâncias climáticas possuem atrativos naturais, como clima ameno entre montanhas, cachoeiras, 
matas onde o visitante pode usufruir de práticas de esportes de aventura. 
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No local os visitantes podiam desfrutar de várias atividades, que possuíam preços 

reduzidos. No espaço externo contava com duas piscinas, uma para adultos e outra 

para crianças, um espaço externo para piqueniques e atividades ao ar livre, já o espaço 

interno possuía um poço artesiano de 160 metros de profundidade, um espaço de 

sauna úmida e seca, um outro espaço para massagens, infravermelho e ultravioleta, 

banhos de imersão e duchas escocesa e circulares que atendiam a toda a comunidade 

atibaiense e turistas.  

 

 

Figura 26. Balneário de Atibaia em obras. 
Fonte: Acervo pessoal de Pedro Alvim, sem data (possivelmente entre 1975-1985) 

 

De acordo com a Prefeitura de Atibaia, o local já passou por algumas reformas, em 

setembro de 1999, houve uma nova denominação homenageando o conceituado 

médico Dr. Flávio Pires de Camargo, nascido em Atibaia no ano de 1916.  

Atualmente, apenas as duas piscinas – adulto e infantil - (figura 31) funcionam para 

uso público durante o verão, as demais atividades como banhos termais, massagens, 

fisioterapia etc., estão suspensas.  

O espaço público do prédio (figuras 27, 28, 29 e 30) é ocupado pela Secretaria de 

Turismo, além das atividades administrativas diárias, funciona também o Centro de 

Informações Turísticas. No mesmo prédio funciona também um Clube de Fotografia 

da cidade, Espaço dos Escoteiros Grifo Caçador, a ATA - Associação de Teatro de 

Atibaia e um Centro de educação Ambiental.  
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Dessa forma, é possível verificar que o prédio foi descaracterizado do seu uso original 

e que as atividades que serviam a comunidade - atividades essas que poderiam ser 

gratuitas para todos - não estão sendo realizadas.  

Segundo a Secretaria de Esportes, o Balneário também engloba a quadra de areia, que 

é aberta ao público com exceção em eventos esportivos e culturais organizados pelas 

respectivas secretarias: a de Turismo é responsável pelo prédio e a de Esporte pelas 

piscinas e quadras.  

 

Figura 27.Fachada do Prédio do Balneário 
Fonte: Acervo pessoal do autor (2020) 

 

 
Figura 28. Prédio do Balneário. 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2020) 
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Figura 29. Acesso ao prédio do Balneário. 

Fonte: acervo pessoal do autor (2021) 

 

 

Figura 30. Interior do Prédio do Balneário – Saguão Principal 
Fonte: acervo pessoal do autor (2021) 

 



81 

 

 

 
Figura 31. Piscinas do Balneário.  

Fonte: acervo pessoal do autor (2021) 

  

 
Figura 32. Vestiários e Sanitários da Piscina 

Fonte: acervo pessoal do autor (2021) 
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Figura 33. Área de acesso as áreas verdes, quadra de areia e estacionamento. 
Fonte: acervo pessoal do autor (2021) 

 

Com essas informações é importante questionar sobre a função desse espaço para o 

município. Algo que no passado foi aclamado e que ajudou a cidade a se consolidar 

como Estância, hoje está completamente descaracterizado, localizado numa região 

com residências de médio a alto padrão e que muitas vezes já dispõe de seus próprios 

equipamentos de lazer. O espaço é segregado pela própria população do entorno e não 

é frequentado assiduamente pela população atibaiense – exceto quando há eventos. 

Em função dessa dinâmica existente, um dos fatores para a população vulnerabilizada 

não se apropriar do Balneário é de não reconhecer como parte do espaço, devido por 

exemplo a tipologia arquitetônica construída no seu entorno (figuras 34 e 35), que 

reforça a concepção de que “no Brasil, muitas das infraestruturas públicas causam um 

certo estranhamento à população, que não as entende como infraestruturas 

pertencentes a seu direito de utilização [...]” (MARQUES; LEONARD; SANTANA, 

2017, p. 114) 
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Figura 34. Exemplo de tipologia arquitetônica que se encontra nas proximidades do Balneário.  
Fonte: acervo pessoal do autor (2020) 

 

 

Figura 35.Vista para a tipologia arquitetônica predominante nas proximidades 
Fonte: acervo pessoal do autor (2021) 

 

É um espaço que poderia atrair toda a população do município para desenvolver as 

mais variadas atividades, que, no entanto, hoje serve apenas como um “quintal” para 

essa população de alto poder aquisitivo que vive em seu entorno.  

O local é um equipamento público importante para a cidade, que poucos municípios 

têm a oportunidade de possuir algo dessa escala, porém, ele não possui uma relação 

clara com a população.   O espaço público apenas sobrevive se as pessoas tiveram o 
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interesse de ocupá-lo e disputá-lo e isso atualmente não ocorre com o Balneário. “A 

escolha dos frequentadores por utilizar um determinado equipamento e não outros 

passa por inúmeros fatores, muitas vezes emaranhadas na dinâmica sociocultural da 

cidade.” (SILVA, 2017).  

Um espaço dotado de tantos equipamentos, numa centralidade tão importante da 

cidade que não tem uso, é um espaço morto, é um espaço vazio dentro do cheio. 

Segundo Marques, Leonard e Santana (2017), pensar no espaço urbano é pensar na 

desigualdade social da cidade, os problemas econômicos, a relação entre espaço cheio 

e espaço vazio, as tensões entre o público e o privado, a fragmentação da cidade em 

condomínios fechados, em áreas vulnerabilizadas, do espraiamento urbano, a 

distribuição dos equipamentos existentes na cidade e o acesso aos mesmos entre 

outros. Por isso é necessário retornar o interesse da população pelo Balneário, para 

gerar novas dinâmicas, novas mobilidades urbanas e uma nova caraterização para o 

município, criando mecanismos para atrair a população, principalmente aquela 

vulnerabilizada das periferias para esse espaço, tornando-o democrático.  De acordo 

com Silva (2017, p. 62) “a importância dada a vivência do lazer é um fator que motiva 

muitos usuários de equipamentos públicos a se deslocarem até outros equipamentos 

distantes de suas próprias casas.” A manutenção e animação de equipamentos de 

lazer, esporte e o que mais for indicado pela população circundante podem ser 

instrumentos relevantes de ressignificação do espaço urbano (MARCELINO, 2006, p. 

76 apud MARQUES; LEONARD; SANTANA, 2017, p. 115) 

É necessário um olhar antropológico, compreendendo as dinâmicas, as maneiras de 

viver da população do entorno e a periférica. Levar para o espaço, criar as tensões 

urbanas, porque o espaço público é político, e a política se faz com tensões, com 

diferenças e atritos e é através dela que conectamos a população ao direito à cidade 

(figura 36 – criar essas conexões). 
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Figura 36. Vulnerabilidade e campo de estudo: buscando criar conexões 
Fonte: Base de dados – Google Earth. Elaborado pelo autor (2021) 

 

Estamos cientes da complexidade e dos riscos deste projeto, levar mais infraestrutura 

para uma área da cidade já dotada de infraestrutura urbana com vistas a abri-la ao 

interesse e uso de outros sujeitos urbanos. Eu mesmo fui um dos estudantes de uma 

dessas escolas públicas vizinhas ao balneário e hoje me proponho com esse trabalho 

problematizar e desafiar os muros invisíveis e tão presentes que separam pessoas e 

naturalizam violências.   
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5 MEMORIAL DE PROJETO   

 

5.1 SESC: agente da transformação social  

Este projeto tem no desenvolvimento de um SESC (Serviço Social do Comércio) sua 

proposta temática, no caso SESC Atibaia. 

O SESC foi criado em 1946, no dia 13 de setembro, pelo Decreto-Lei n° 9.853. É uma 

entidade privada que tem como objetivo proporcionar o bem-estar e qualidade de vida 

aos trabalhadores associados, como também da comunidade em geral. 

 
“O SESC é financiado pelos empresários do comércio, através do 
recolhimento tributário sobre a folha de pagamento. Ou seja, 
mensalmente cada companhia destina uma parcela do valor pago aos 
funcionários para o SESC, juntamente com os outros tributos: se o 
percentual atual é de 1% e os demais impostos exigem mais 20%, no 
final a empresa destinará 21% da folha ao Estado. Este, então, se 
responsabiliza por repassar o 1% ao CNC (Confederação Nacional do 
Comércio), que irá distribuí-lo.” (EQUIPE MAIS RETORNO, 2019) 
 
 

Além disso, é importante destacar que as políticas do SESC não são geridas por 

governos – que frequentemente mudam as políticas culturais, esportivas, lazer e 

educacional de acordo com a gestão, orçamento, ideologias, entre outras, como forma 

de empregarem seus legados e até mesmo camuflarem a de seus adversários. Como 

exemplo, em 2020, o orçamento disponibilizado para a Secretaria da Cultura no Brasil 

foi de R$ 1,94 bilhão enquanto o orçamento do SESC, publicado no Diário Oficial da 

União, na Portaria nº 594, do Ministério da Cidadania foi de 6,7 bilhões (OTTA; 

SIMÃO, 2020), ou seja, quase quatro vezes a mais do que o orçamento da Secretaria da 

Cultura.  

Em entrevista à jornalista Camila Moraes, do Jornal El País Brasil, Danilo Miranda, 

gestor cultural da rede SESC desde 1984, e um dos expoentes culturais do país, 

apresenta que “É interessante ver no trabalho realizado na instituição que administro 

uma ação de interesse público, que tem compromissos com ética e com a construção 

de uma sociedade.”, além disso ele apresenta sobre a valorização do local onde o SESC 

está inserido: “Ele tem que ter respiros, diálogos e conexões com tudo o que acontece 
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à sua volta [...].”O SESC atua em 5 linhas distintas: assistência, cultura, educação, lazer 

e saúde, sendo em sua maioria serviços gratuitos e de qualidade.  

 

5.2 Reconversão Urbana do Balneário em SESC  

A Região Bragantina, no estado de São Paulo, onde Atibaia se localiza é formada por 

11 municípios e com uma população de 480 620 habitantes em uma área total de 3219 

km² (IBGE, 2020) e não possui um equipamento com tais atividades, conhecido 

nacionalmente por essa integração de serviços para toda a população, bem como a 

diversidade de frequentadores, sendo relegado muitas vezes à população espaços 

fragmentados e de baixa ocupação. Ademais, mesmo sendo uma entidade privada, a 

rede SESC possui fins públicos e consegue abordar grande parte das comunidades, 

sendo assim, é um espaço em que o privado e o público se convergem e que grande 

parte da população pode frequentar, trazendo animação para área, gerando diversas 

atividades. 

A escolha de um projeto de um SESC se faz através da leitura urbana realizada no 

território em questão, constando-se que é um espaço urbano vazio, pouco utilizado 

pela comunidade, sem sentimento de pertencimento e falta de um plano de melhorias. 

À vista disso, o projeto de um SESC busca realizar essa reconversão e potencialização 

da paisagem urbana do local e expansão do corredor cultural, em sintonia com os 

equipamentos já pré-existentes, assim como com o tecido urbano. Na figura a seguir é 

possível verificar a inserção urbana terreno, assim como alguns pontos de interesse de 

articulação com o espaço.  
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Figura 37. Planta de Situação e pontos de interesse 
Fonte: Base de dados da Prefeitura Municipal de Atibaia (2020). Adaptado pelo autor (2021) 

 

Além disso, segundo a Lei Complementar nº 770 de 13 de abril de 2018 que institui o 

Plano Diretor de Turismo de Atibaia, foi realizado uma Matriz SWOOT 26 e através de 

entrevistas com as instituições públicas e privadas do munícipio, constatou-se que o 

Balneário atual é visto como um dos pontos fracos da cidade, devido à falta de 

atividades presentes no local, de apropriação e falta de articulação com o restante do 

município, mesmo inserido em uma região privilegiada.  

Como é possível verificar no diagrama a seguir, atualmente no terreno estão inseridos: 

as áreas verdes; o prédio do antigo Balneário, onde atualmente funciona a Secretaria 

de turismo da cidade, uma Associação de Teatro e salas multiusos para exposição e 

educação ambiental; as piscinas atuais, as quais são abertas ao público de acordo com 

a administração pública da cidade; a quadra de areia e o lago. No diagrama já se 

encontra decisões projetuais acerca dessas edificações.  

 
26 Matriz SWOT é uma ferramenta de planejamento estratégico. A sigla SWOT significa: Strengths (Forças), 
Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). 
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Figura 38. Implantação e acessos do Terreno. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

5.3 Parque SESC Atibaia  

O projeto do Parque SESC Atibaia nasce com a predisposição de cumprir sua missão 

de centro de convivência e apresentando a arquitetura como um dispositivo político 

de regeneração urbana, que pretende viabilizar o acesso da população a equipamentos 

esportivos, atividades de lazer e programas culturais, em um espaço diverso, 

multigênero e multisocial, por meio da infraestrutura adequada, propiciando uma 

diversidade de ocupações e apropriações de usuários, visando colaborar para 

transformação socioespacial, propondo uma gestão do espaço que visa manutenção, a 

animação (já que sempre haverá variadas atividades), a frequência (trazendo 

vitalidade, segurança e conforto) e a espacialidade democrática.  

O projeto está de acordo com o a LEI COMPLEMENTAR Nº 796 de 29 de janeiro de 

2019 altera e substitui os anexos 02, 04, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 15 e 17 da Lei 

Complementar nº 714, de 5 de agosto de 2015, que Institui a Legislação de Uso e 

Ocupação do Solo da Estância de Atibaia, e dá outras providências, sendo os seguintes 

parâmetros urbanísticos para a Zona que se se encontra o terreno do projeto.  
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Tabela 3 – Parâmetros urbanísticos da área do projeto e parâmetros do projeto 
Parâmetros Zona Central 4 – ZC4 Projeto 

Área do terreno - 35740,55 m² 

Área ocupada - 5054,30 m² 

Área permeável - 23958,35 m² 

Área Construída 
Computável 

- 6065,55 m² 

Altura máxima 10 m 10 m 

Coeficiente de 
Aproveitamento (CA) 

3,2 0,17 

Taxa de Ocupação (TO) 90% 14,14% 

Taxa de permeabilidade (TP) 5% 67,03 

Outras informações: 

Piscina pode ser excluída da taxa de 
ocupação, assim como a área construída 

no subsolo e área livre no pavimento 
térreo sobre pilotis.  

 

Afastamentos 
Frente: 5,0 

Fundo: 2,00, 
Lados: - 

adotados 

Fonte: Lei Complementar nº 796 de 29 de janeiro de 2019 altera e substitui os anexos 02, 04, 05, 06, 07, 
10, 13, 14, 15 e 17 da Lei Complementar nº 714, de 5 de agosto de 2015, que Institui a Legislação de Uso 
e Ocupação do Solo da Estância de Atibaia. Anexo 7: Restrições de Ocupação do solo. Adaptado pelo 

autor (2021) 
 

5.3.1 Paisagismo  

É importante destacar que esse trabalho não visa um projeto de paisagismo, e sim de 

indicação paisagística, com plano de massas vegetadas. Na figura 39 é possível 

verificar essas massas vegetadas. 

O tratamento paisagístico das áreas externas do projeto, visa em primeiro aspecto a 

imersão do visitante no espaço, bem como a preservação da vegetação predominante 

que já existe no local, em respeito a memória e a natureza do Balneário, 

predominantemente gramados, ipê amarelo (Handroanthus albus), pinheiros (Pinus 

elliottii), jerivás (Syagrus romanzoffiana), entre outras espécies.   

Dessa forma, apresenta-se um tratamento paisagístico das áreas externas do projeto, 

focando na melhoria da sua qualidade visual, estética e ambiental, visto que foi 

trabalhado na proposta a variedade altimétrica e dimensional das copas arbóreas a fim 

de uma melhor composição paisagística, intercalando as tipologias frutíferas e não 

frutíferas em diferentes cores, espaços e épocas de floração.  

Além disso, o paisagismo surge apoiado na ideia da criação de espaços que estimulem 

e favoreçam atividades ao ar livre e contemplação, explorando também o benefício 

atribuído de conforto térmico e bem-estar psicológico para seus usuários, 
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principalmente nos bosques e nos telhados verdes, que criam jardins e hortas 

comunitárias, que buscam transmitir a sensação de continuidade com o espaço. 

Advém dessa ideia o nome Parque Sesc Atibaia, pois a composição paisagística visa 

proporcionar sensações sinestésicas com seu jogo de cores, volumes, apropriações e 

busca articular as características da vegetação em harmonia com a construção.  

 

Figura 39. 3D isométrico do projeto 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

 

5.3.2 Tecnologias Construtivas 

Neste projeto utilizou-se o concreto aparente, a pedra, o aço e o vidro. Caracteriza-se 

também pelo emprego de painéis de alumínio ripado e cobogós, em alguns momentos, 

que possuem tanto função estética, como de privacidade e proteção solar. A solução 

para as vedações foram de parede de bloco de concreto aparente.  

Para fazer a transição entre o solo e o edificado, foram propostas muros estruturais de 

pedra. Em outros momentos, o muro se adapta se tornando revestimento em pedra 

nas paredes de algumas edificações. Essa escolha se deve principalmente porque a 

pedra é um elemento tradicional e uma forma de mesclar harmonicamente com a 

estrutura metálica e o concreto aparente. 
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O sistema estrutural utilizado em sua maioria é o metálico.  A escolha desse sistema se 

deve primeiro porque o aço é mais leve que outros tipos de estruturas. Isso pode 

economizar custos básicos e aumentar a velocidade de execução. Segundo porque esse 

tipo de estrutura dialoga bem com a proposta do projeto, da harmonia entre o natural 

e o construído, da plasticidade entre o existente e o novo, além de possibilitar as 

dimensões e vãos pretendidos. Com essa estrutura se possibilitou realizar modulações 

de 6m x 12m que foram utilizadas nas edificações e ajustadas de acordo com o 

programa arquitetônico.  

Os perfis utilizados no projeto são os laminados, já que saem da usina siderúrgica com 

a forma pronta para uso. Assim, os perfis são: Perfis W 410 x 38, 8; 310 x 23,8 e W 200 

x 19,3, Referência Gerdau. Sendo Perfis I laminado (W) vigas e os pilares são os perfis 

tubulares quadrados 120x120x4,75, devido estabilização com as vigas, a plástica e a 

sutileza que proporciona nas edificações. Além disso, há os perfis tubulares cilindros 

para áreas com pé direito duplo. No apêndice se encontra o diagrama estrutural.  

 

5.3.3 Estratégias de Conforto Ambiental  

O terreno em que o projeto é implantado, tem uma ampla visada livre em direção ao 

Sul. Ao Norte, é coberto por uma massa vegetada existente, que está no ponto mais 

alto do terreno.  

As edificações em alguns momentos possuem grandes beirais, a fim de gerar sombra 

e proteger das chuvas, já que na região que a cidade está inserida, é recorrente grandes 

precipitações. Em outros momentos, alguns edifícios encostam na terra para gerar uma 

barreira contra o calor e o frio e em outros momentos, as paredes de vidro possuem 

aberturas que permitem ventilação cruzada. 

A fim de aproveitar ao máximo a ventilação e iluminação natural, os edifícios são 

implantados em ângulos diferentes em alguns momentos (como o edifício das Clínicas 

e o de Administração Geral). Esta solução não apenas traz um ganho plástico e estético, 

como funcional e de conforto ambiental.  Dessa forma, para facilitar a iluminação e 

ventilação de todo o conjunto, buscou-se a permeabilidade, com grandes aberturas, 

realizadas através de paredes de vidro e portas do mesmo material. No diagrama a 
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seguir é possível verificar a insolação e o vento predominante ao longo de 365 dias do 

ano.  

 

Figura 40. Diagrama de Insolação e Ventilação 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

5.3.4 Coberturas ocupáveis e verdes 

Optou-se por utilizar coberturas verdes em alguns momentos e em outros coberturas 

impermeabilizadas. Apenas a cobertura da edificação existente foi mantida em telha 

cerâmica. No projeto, as coberturas também são espaços de permanência e circulação, 

que podem desenvolver diversas atividades, seja como mirante, horta, até mesmo 

festividades. São pontos articuladores entre o dentro e o fora e, de conexão, uma vez 

que quase todas as coberturas conseguem “pousar” sobre o solo, facilitando o acesso 

sem necessidade de escada e/ou rampa.  

Essas lajes das coberturas são de concreto protendido, sistema que dialoga com a 

estrutura metálica e permite a utilização desses grandes vãos.  

Já as coberturas verdes foram implantadas a fim de criar um espaço harmônico com a 

paisagem e com a topografia local e articulá-los, nos blocos da Biblioteca, Salas 

Multiuso da Piscina, Vestiários da Piscina, Depósitos e Edificação que abriga área 

técnica e demais ambientes de apoio. O desenho da cobertura foi construído a partir 

da possibilidade de os frequentadores ocuparem o espaço de diversas maneiras. A 

priori o telhado se relaciona com seu entorno criando um espaço contemplativo à 
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paisagem local. Na figura de implantação a seguir, é possível verificar essas coberturas 

verdes na paisagem.  

 

Figura 41. Implantação do Projeto 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Os telhados verdes conformam como parte da edificação para apropriação dos 

usuários, sendo utilizado para a horta comunitária, apropriações diversas e mirante e 

como espaço de contemplação da piscina. Esse tipo de cobertura contribui não só para 

aspectos estéticos, mas também funcionais ao conjunto, visto que atua como um 

mecanismo de regulação da drenagem pluvial, eficiência energética, conforto térmico 

e acústico.  
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5.4 Programa arquitetônico 27 

A distribuição do programa dos espaços se deu a partir da leitura do território e das 

relações pré-estabelecidas no mesmo, ou seja, a própria lógica atual do espaço e a 

maneira como as pessoas utilizam. Acrescido a isso, o programa foi baseado em 

projetos de SESC de cidades de médio a grande porte, tais como o projeto do SESC 

Registro, do escritório Brasil Arquitetura, SESC Birigui, do escritório Teuba 

Arquitetura e Urbanismo e SESC Guarulhos do escritório Dal Pian Arquitetos. Além 

disso, a base de todo processo projetual foi o SESC Pompéia da arquiteta Lina Bo Bardi 

em São Paulo, tanto pelo campo da espacialização de projeto quanto de materialidade. 

Com diferencial do Parque SESC Atibaia para as atividades ao ar livre e aquáticas, 

principalmente nos bosques e na região do Lago do Major.  No diagrama a seguir é 

possível verificar o processo de construção do projeto.  

 

Figura 42. Diagrama de Estudo Volumétrico 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 
27 As pranchas com os desenhos técnicos do projeto se encontram no apêndice desse trabalho.  
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Figura 43. Decisões projetuais: edificações readequadas, construídas e demolidas 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Para o programa de necessidades, foi considerada a ocupação pré-existente, os acessos 

e fluxo, como também as atividades que ocorrem em seu entorno. A partir disso, foi 

realizada a setorização de acordo com a tabela 4 e figura a seguir e o programa de 

necessidades do espaço (tabela encontrada no apêndice) se se dá partir dessa 

setorização.  

 

Tabela 4 – Setorização do projeto 

Setor Atividades predominantes 

1 Área Educacional, Cultural e Verde 

2 Área Lazer/Esporte e de Cultivo 

3 Área Técnica/ Lazer e Serviços 

4 Área Lago do Major e Área verde do entorno 
Fonte: produzido pelo autor, 2021 
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Figura 44. Setorização do espaço 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Assim, o programa é entendido como consequência de uma relação de pré-existente 

reconvertida para a nova demanda e distribuído de acordo com o contexto, a 

acessibilidade e a funcionalidade. Dessa forma, a partir da setorização, foi distribuída 

as atividades que podem ser realizadas em cada setor, conforme diagrama a seguir.  
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Figura 45. Distribuição das atividades e fluxos do Parque SESC Atibaia 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

A distribuição das edificações, assim como das soluções paisagísticas definem-se por 

espaços vegetados, além das transparências empregadas nos edifícios. O “fora” e o 

“dentro” da construção passa a ser uma transição que permitem tanto a 

permeabilidade visual quanto a vegetal. A relação com o interno e o externo passa a 

ser aberta, sendo um convite às pessoas que circulam pelo local a usufruem desses 

espaços ao mesmo tempo que possam sentir contato direto com a natureza, devido a 

massa arbórea e até mesmo com a cidade, sendo, portanto, a busca pela experiência no 

espaço. É importante também destacar que não se visa ser um projeto de interiores e o 

layout apresentado é basilar.  

 

5.4.1 Setor 1: Área Educacional, Cultural e Verde  

O projeto desse espaço visa a reconversão do antigo Balneário para uma Galeria, um 

espaço multifuncional de atividades e Ateliês. Acrescido a esse espaço está a 

Biblioteca, Salas de Aula, a Casa dos Artistas e a Casa dos Caseiros, assim como a 

requalificação do Bosque de Pinheiros, com acessos aos usuários, bem como espaços 

de contemplação. 
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Figura 46. Planta Pavimento Galeria, Café, Biblioteca, Salas e Casa dos Artistas 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

   

 

Figura 47. Planta Pavimento Mezanino, Casa dos Caseiros e Cobertura do antigo Balneário 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Esse setor está situado junto ao prédio do antigo Balneário acrescido das novas 

edificações. Nele ficaram concentradas as atividades de cunho cultural, artístico e 

educacional, assim como as moradias – alojamento tanto dos artísticas quanto casa dos 

caseiros.  
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Figura 48. Vista da Casa dos Artistas 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

A materialidade se faz através do uso do concreto aparente, pedras, painéis de madeira 

e paredes de vidro, devido a sutileza e harmonia com a cor natural do meio no qual 

está inserido. A Biblioteca é protegida por brises metálicos brancos e cortada por um 

espelho d’água, e foi proposta em um volume que compusesse a paisagem e pudesse 

dialogar com o meio. 

 
Figura 49.  Vista da fachada da Biblioteca junto ao espelho d’água 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 
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Figura 50. Vista do interior da Biblioteca 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

O prédio do antigo Balneário foi requalificado, em meio as construções novas. 

Revestido com painéis de madeira ripada a fim de contrastar com os elementos de 

concreto aparente.  

 
Figura 51. Vista da readequação do antigo prédio do Balneário 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 
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Já o Espelho d’água corta todo esse setor e tem função de provocar sensações 

sinestésicas ao usuário, ao mesmo tempo que articula a ocupação do espaço. 

 
Figura 52. Vista do espelho d’água que corta o setor 1. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

 

5.4.2 Setor 2: Área de Lazer, Esportes e Cultivo  

Esse espaço é um dos pontos chaves do projeto. É de onde partiu o interesse por 

escolher esse local, uma vez que as piscinas que já existem – e foram readequadas –

permaneciam fechadas para a população.  

Nesse setor optou-se por manter a linguagem do projeto, com adaptação para as áreas 

molhadas devido à presença das piscinas e dos banheiros e vestiários. A forma desse 

setor segue as ações antrópicas que já foram realizadas, assim como a topografia 

natural do local. As piscinas antes em formas orgânicas, ganham simetria e equilíbrio, 

para comportar as atividades do Parque SESC Atibaia.  

Além disso, nesse setor se localizam as salas multifuncionais, que possuem foco para 

atividades esportivas, tais como danças, lutas dentre outras atividades. O concreto 

aparente predomina nessas edificações, assim como as paredes de vidro, uma vez que 

a ideia central é a permeabilidade visual e ambiental dos espaços.  

Na laje do pavimento dessas salas multifuncionais, dos banheiros/vestiários e de 

apoio, se localiza a horta comunitária. Ela tem acesso direto as edificações do setor 1. 
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Embora o terreno possua uma grande metragem de área, pensou-se na menor 

movimentação de terra possível e na manutenção da declividade natural. E por ser 

grande o declive, o aproveitou-se as coberturas existentes. E uma delas é essa horta 

comunitária, dividida em três lajes de telhado verde que se articulam com as demais 

edificações e se tornam mirantes por todo o conjunto.  

 
Figura 53. Planta Pavimento Horta Comunitária 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 
 

 
Figura 54. Planta Pavimento Piscina, Salas e apoio 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 
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Figura 55. Vista Piscinas e salas ao fundo 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 
 

 
Figura 56. Vista para a Horta Comunitária 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

5.4.3 Setor 3: Área Técnica, Lazer e Serviços  

Esse setor abriga os serviços essenciais presentes nesse SESC: Área do Restaurante, 

Administração Geral, Lojas, Clínicas e Área Técnica, com espaço para funcionários. 

Nele está também o estacionamento nas duas extremidades (um com a Av. dos 

Bandeirantes e outro na Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez), visto que é um ponto 
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de fácil acesso para veículos e já ser atualmente o estacionamento do local. A quadra 

foi requalificada, bem como criado um playground ao lado.  

 
Figura 57. Vista Quadra de areia readequada 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

A linguagem utilizada para composição do edifício da Área Técnica caracteriza-se por 

uma grande fachada de pedra, com janelas em fita, trazendo rusticidade e conforto 

térmico ao ambiente. 

 
Figura 58. Planta Pavimento Área Técnica, Quadra e Playground 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 
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Figura 59. Vista para a Área Técnica 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

 

Já o edifício que abriga os serviços essenciais do SESC (Área do Restaurante, 

Administração Geral, Lojas e Clínicas), parte de um formato em U invertido, que é 

interrompido e rotacionado no térreo e no primeiro pavimento. Essa rotação busca 

trazer movimento a esse setor, assim como conseguir captar a direção solar e dos 

ventos, mantendo os ambientes confortáveis. Além disso, em meio ao edifício das 

Clínicas e do Restaurante, criado uma praça, que pode ser utilizada para diversos 

eventos do SESC. O concreto aparente novamente predomina, juntamente com os 

painéis de alumínio ripado com cor amadeirada.   

A Administração Geral articula-se com uma grande laje de convivência, projetada para 

ser uma extensão ao ar livre do restaurante, assim como um espaço de contemplação. 
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Figura 60. Planta Pavimento Restaurante, Lojas e Clínicas 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 
 

 
Figura 61. Planta Pavimento Administração Geral e Lajes de Convívio 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

O restaurante popular se abre para os três lados da edificação, permitindo uma 

permeabilidade visual e de conforto ambiental. Essa construção também está próxima 

da rua, visto que como abriga esses serviços, pensou -se na praticidade do usuário que 

quer apenas utilizar o restaurante, consultar na clínica e/ou ir à loja. Abaixo da 

Administração geral, estão localizados os pilotis que abrigam diversas atividades e 

que se estendem até a rua.  
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Figura 62. Vista para os Pilotis do Restaurante/Administração Geral 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 
 

 
Figura 63. Vista para o interior do Restaurante 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 
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Figura 64. Praça seca entre o edifício das Clínicas e do Restaurante 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

5.4.4 Setor 4: Lago do Major e Áreas Verdes  

Nesse setor está o Lago do Major, que recebe esse nome por estar de frente com a 

Escola Estadual Major Juvenal Alvim e é um importante ponto turístico da cidade. 

Para esse projeto, ele foi requalificado, com a criação de decks de articulação e para 

receber atividades de lazer e esportes aquáticos do SESC, no qual buscou-se integrar o 

mesmo à paisagem e ao projeto, mas sem perder a referência que é um espaço aberto 

à toda comunidade. Na figura 45, é possível verificar as atividades que ele pode 

receber.  

 
Figura 65.  Vista para o lago, com algumas atividades abrigadas. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 
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6 CONSIDERAÇÕES    

O estudo realizado acerca da segregação socioespacial demonstrou como ela é 

sinônimo da "ausência de" e a "falta de" para diversos grupos vulnerabilizados da 

sociedade. A segregação relega o direito à cidade à essas populações, enquanto a classe 

dominante recebe diversos benefícios privados e do Estado. Assim, a segregação é uma 

construção de muros “invisíveis”, corroborando com a ideia de que a cidade atual 

possui cada vez mais muros e fronteiras invisibilizadas, construídos tanto na 

percepção do cidadão, quanto através de políticas públicas e privadas no tecido 

urbano.  

Existem nas cidades, diversos espaços públicos que estão abandonados e/ou que não 

possuem interesse de utilização. Isso se deve a vários fatores, sejam de investimentos 

públicos, quanto de identificação da população com tal espaço e até mesmo incentivo 

a animação e conservação do local.  

No caso desse projeto, o Balneário de Atibaia é um local que está em uma localização 

privilegiada da cidade, mas que não possui infraestrutura e nem planos de melhoria, 

o qual tanto a população que mora no entorno, quanto a população geral da cidade, 

não se identificam. Assim, o projeto de requalificação desse espaço público e a inserção 

de edifícios cidades, aqui entendido como um equipamento capaz de conectar diversos 

sujeitos urbanos, tem como finalidade contribuir para a transformação social, tal como 

o SESC, proposta desse projeto,  tendo por objetivo a articulação com o espaço e as 

características locais, o diálogo com o meio; seja o topográfico, como foi dado a 

distribuição dos edifícios no terreno; seja econômico, devido as atividades que poderão 

ser exercidas; sejam profissionalizantes, no que tange a área de educação, artes, 

turismo, dentre outros, agregando emprego, renda, cultura e lazer a população; seja 

político, através do papel da arquitetura e do urbanismo, como um dispositivo político 

ao abordar tais questões, propor discussões, cenários e alternativas.  

O projeto de um SESC no espaço proposto, visa não apenas a conexão desses diversos 

sujeitos urbanos presentes na cidade de Atibaia, mas também um estímulo a cidadania 

de pessoas invisibilizadas, ao abarcar diversas atividades que podem ter o mais 

diversificado tipo de público. A Própria Missão do SESC é “Promover ações 

socioeducativas que contribuam para o bem-estar social e a qualidade de vida dos 
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trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e da 

comunidade, para uma sociedade justa e democrática.” (SESC, sem data). Assim, o 

conjunto Parque SESC Atibaia visa o compromisso e transformação social, tendo por 

base as atividades propostas e a materialidade das edificações.   

Entende-se, portanto, que o projeto do Parque SESC Atibaia, busca ser um importante 

dispositivo frente a segregação socioespacial entre outros tantos problemas presentes 

no município. Esses equipamentos demonstram ser possível enfrentar tais problemas 

através da cultura, educação, esportes e o incentivo ao convívio social.  
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DET. 1 - CORTEDET. 1 - CORTE
TELHADO VERDE DO CONJUNTO - REFERÊNCIA INSTITUTO CIDADE JARDIM TELHADO VERDE DO CONJUNTO - REFERÊNCIA INSTITUTO CIDADE JARDIM 
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Módulo de Cultivo perfurado - Referência Cidade 
Jardim

Sobreposição e encaixe 
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5cm substrato + 2,5 
cm drenagem 
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riá
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vegetação

Ralo abacaxi

Caixa de 
dreno

Módulo preenchido 
com argila expandida

Área do terreno* 

Área ocupada

Taxa de ocupação

Área permeável

Taxa de permeabilidade

Coeficiente de aproveitamento

Área construída computável

LUOS 
Zoneamento: ZC4

Quadro de áreas e taxasQuadro de áreas e taxas

-

-

-

-
80%

5%
3,2

ProjetoParâmetros Urbanísticos - Atibaia

*Considerando: Antigo Balneário + Piscinas + Bosques + Quadra + Lago do Major

14,14%

67,03%

0,17

35740,55m²

5054,30m²
23958,35m²

6065,55m²

MEMORIAL DE ÁREASMEMORIAL DE ÁREAS

ÁREAS COMPUTáVEIS: 6065,55m²

ÁREAS NãO COMPUTáVEIS: 5187,21m²
PISCINAS: 755,46m²

ÁREAS TOTAIS: 12008,22m²²

ÁREAS TOTALMENTE PERMEÁVEIS: 23958,35 m² - Áreas verdes

ÁREAS SEMI-PERMEAVEIS: 874,04 m² - Telhados verdes

Estrutura Metálica
Vigas W200X19.3
Pilares TB 120 x 120 x 4.75

Estrutura Metálica
Vigas W410X38.8
Pilares TB 120 x 120 x 4.75
Pilares CHS 40x2.9

Estrutura Concreto Armado
Vigas 190 x 300 mm
Pilares 20x20 cm

Estrutura Metálica
Vigas W200X19.3
Pilares TB 120 x 120 x 4.75

Estrutura Concreto Armado
Vigas 190 x 300 mm
Pilares 20x20 cm

Estrutura Metálica
Vigas W310X23.8
Pilares TB 120 x 120 x 4.75

Estrutura Concreto Armado
Vigas 190 x 300 mm
Pilares 20x20 cm

Estrutura Metálica
Vigas W200X19.3
Pilares TB 120 x 120 x 4.75

Estrutura Metálica
Vigas W410X38.8
Pilares TB 120 x 120 x 4.75

Estrutura Metálica
Vigas W410X38.8
Pilares TB 120 x 120 x 4.75

Estrutura Metálica
Vigas W410X38.8
Pilares TB 120 x 120 x 4.75
Pilares CHS 40x2.9

Estrutura Metálica
Vigas W200X19.3
Pilares TB 120 x 120 x 4.75

Local:

Matrícula:

Aluno:

Universidade Federal de Ouro Preto | Escola de Minas 

Área Terreno:

Título:

Número:

Arquitetura e Urbanismo
Trabalho Final de Graduação II

Área da Edificação: Indicada, se constar
Área Total do projeto: 6065,55 m² (computável)  + 755,46 m² das piscinas 
 

Orientadora:

Folha:

Escala:

edifício cidade: edifício cidade: 
conectando diferentes sujeitos urbanos por meio da arquitetura conectando diferentes sujeitos urbanos por meio da arquitetura 

pa
rq
ue
__
__
_ 
se
sc
__
__
__
  a
ti
ba
ia

Coorientadora:

35740,55 m²

Av. dos Bandeirantes, S/N - Vila Junqueira, Atibaia/SP

Matheus Felipe Garcia Oliveira

16.2.1727

Tabelas, 3D e detalhesTabelas, 3D e detalhes

0202

Profa. Dra. Monique Sanches Marques

Indicadas

A0

Profa. Dra. Natália Lelis

Portas de MadeiraPortas de Madeira

Ambiente Tipo Largura Altura Qtde Tipo Acabamento

Ateliê 1 PM1 0,93 2,65 1 Porta de Abrir - Piso a teto: 82 x 265 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Ateliê 2 PM1 0,93 2,65 1 Porta de Abrir - Piso a teto: 82 x 265 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Ateliê 3 PM1 0,93 2,65 1 Porta de Abrir - Piso a teto: 82 x 265 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Dormitório 1 PM2 0,93 2,70 1 Porta de Abrir - Alinhada: 82 x 270 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Dormitório 2 PM2 0,93 2,70 1 Porta de Abrir - Alinhada: 82 x 270 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Espaço de Convívio PM2 0,93 2,70 1 Porta de Abrir - Alinhada: 82 x 270 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário 1 PM2 0,93 2,70 1 Porta de Abrir - Alinhada: 82 x 270 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário 2 PM2 0,93 2,70 1 Porta de Abrir - Alinhada: 82 x 270 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Banheiro PM3 0,84 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 80 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Dormitório 1 PM3 0,84 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 80 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Dormitório 2 PM3 0,84 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 80 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM3 0,84 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 80 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário M PM3 0,84 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 80 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Administração PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Administração Geral PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Circulação PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Circulação PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Circulação Interna PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Clínica Geral PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Clínica odontológica 1 PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Clínica Odontológica 2 PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Copa PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Copa PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Depósito PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

DML PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Enfermaria PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Hall Sanitários/Vestiários PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Hall Sanitários/Vestiários PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sala de Reunião PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário M PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário M PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitários Apoio
Restaurante

PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 1 PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 2 PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Área de Carga/Descarga PM4 0,94 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Secretaria Galeria PM5 0,92 2,70 1 Porta de Abrir - Alinhada: 92 x 270 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Banheiro Funcionários F PM6 0,80 2,17 1 Porta de Abrir - Alinhada: 72 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Depósito PM6 0,80 2,17 1 Porta de Abrir - Alinhada: 72 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

DML PM6 0,80 2,17 1 Porta de Abrir - Alinhada: 72 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário Funcionários M PM6 0,80 2,17 1 Porta de Abrir - Alinhada: 72 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Cozinha PM7 0,84 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 80 x 210 cm. Porta de Madeira com pintura preta fosco

Sala PM7 0,84 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 80 x 210 cm. Porta de Madeira com pintura preta fosco

Administração Geral PM8 0,90 2,10 1 Porta de correr - Madeira: Correr - 90 cm Porta de Madeira com uma folha de correr

Atendimento PM8 0,90 2,10 1 Porta de correr - Madeira: Correr - 90 cm Porta de Madeira com uma folha de correr

Atendimento PM8 0,90 2,10 1 Porta de correr - Madeira: Correr - 90 cm Porta de Madeira com uma folha de correr

Depósito L1 PM8 0,90 2,10 1 Porta de correr - Madeira: Correr - 90 cm Porta de Madeira com uma folha de correr

Depósito L2 PM8 0,90 2,10 1 Porta de correr - Madeira: Correr - 90 cm Porta de Madeira com uma folha de correr

Depósito L3 PM8 0,90 2,10 1 Porta de correr - Madeira: Correr - 90 cm Porta de Madeira com uma folha de correr

Hall Administração PM8 0,90 2,10 1 Porta de correr - Madeira: Correr - 90 cm Porta de Madeira com uma folha de correr

Hall Administração PM8 0,90 2,10 1 Porta de correr - Madeira: Correr - 90 cm Porta de Madeira com uma folha de correr

Banheiro Funcionários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Banheiro Funcionários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário Funcionários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário Funcionários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Portas de AlumínioPortas de Alumínio

Ambiente Tipo Largura Altura Qtde Tipo Acabamento

Café PA1 4,70 2,90 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 470 x 290 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Café PA1 4,70 2,90 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 470 x 290 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Café PA1 4,70 2,90 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 470 x 290 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Café PA1 4,70 2,90 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 470 x 290 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Galeria/Exposições PA1 4,70 2,90 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 470 x 290 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Galeria/Exposições PA1 4,70 2,90 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 470 x 290 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Galeria/Exposições PA1 4,70 2,90 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 470 x 290 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Galeria/Exposições PA1 4,70 2,90 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 470 x 290 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Galeria/Exposições PA1 4,70 2,90 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 470 x 290 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Galeria/Exposições PA1 4,70 2,90 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 470 x 290 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Galeria/Exposições PA1 4,70 2,90 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 470 x 290 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Galeria/Exposições PA1 4,70 2,90 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 470 x 290 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Galeria/Exposições PA1 4,70 2,90 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 470 x 290 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Galeria/Exposições PA1 4,70 2,90 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 470 x 290 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Secretaria Galeria PA1 4,70 2,90 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 470 x 290 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Atendimento/Exposições PA2 7,04 3,00 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 703,5 x 300cm Caixilho de Alumínio c/ Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Café PA3 4,00 3,00 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 400 x 300 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Espaço Mulituso PA4 5,95 2,90 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 600 x 290 cm Caixilho de Alumínio c/ Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Galeria/Exposições PA4 5,95 2,90 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 600 x 290 cm Caixilho de Alumínio c/ Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Circulação PA5 2,08 2,10 1 Porta de Correr - Canto: 2 Folhas - 208 x 210 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Depósito Lago PA5 2,08 2,10 1 Porta de Correr - Canto: 2 Folhas - 208 x 210 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Depósito Lago PA5 2,08 2,10 1 Porta de Correr - Canto: 2 Folhas - 208 x 210 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Acesso Cobertura Biblioteca PA6 2,00 2,65 1 Porta de Abrir: Vidro Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sanitário 1 PA6 0,94 2,47 1 Porta de Abrir: Vidro Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sanitário 2 PA6 0,94 2,47 1 Porta de Abrir: Vidro Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Atendimento PA7 2,95 2,80 1 Porta de Correr: 2 Folhas - 295 x 280 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Dormitório 1 PA7 2,95 2,80 1 Porta de Correr: 2 Folhas - 295 x 280 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Dormitório 2 PA7 2,95 2,80 1 Porta de Correr: 2 Folhas - 295 x 280 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Espaço de Convívio PA7 2,95 2,80 1 Porta de Correr: 2 Folhas - 295 x 280 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Espaço de Convívio PA7 2,95 2,80 1 Porta de Correr: 2 Folhas - 295 x 280 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Oficina PA7 2,95 2,80 1 Porta de Correr: 2 Folhas - 295 x 280 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Depósito Piscina PA8 1,00 2,10 1 Porta de Abrir - Aluminio Veneziana: 100x210cm Caixilho de Alumínio c/ Pintura Eletrostática Preta

Atendimento PA9 1,89 2,91 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Atendimento PA9 1,92 2,91 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Hall Administração PA9 1,84 2,64 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Hall Administração PA9 1,97 2,64 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Hall Administração PA9 1,94 2,84 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Hall Administração PA9 1,94 2,84 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Hall Administração PA9 1,89 2,84 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Loja 1 PA9 1,94 3,94 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Loja 2 PA9 1,94 3,94 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Loja 3 PA9 1,94 3,94 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Recepção PA9 1,84 2,64 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Restaurante Popular PA9 1,78 2,36 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Restaurante Popular PA9 1,78 2,36 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Restaurante Popular PA9 1,77 2,36 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Restaurante Popular PA9 1,78 2,36 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Restaurante Popular PA9 1,78 2,36 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Restaurante Popular PA9 1,77 2,36 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Restaurante Popular PA9 1,77 2,36 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Restaurante Popular PA9 1,77 2,36 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sala Multiuso PA9 1,78 2,51 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sala Multiuso PA9 1,78 2,51 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Salas Multiuso PA9 1,78 2,51 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Salas Multiuso PA9 1,78 2,51 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sala Multiuso PA10 5,60 2,70 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 560 X 270 Caixilho de Alumínio c/ Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sala Multiuso PA10 5,60 2,70 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 560 X 270 Caixilho de Alumínio c/ Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sala Multiuso PA10 5,60 2,70 1 Porta de Correr: 3 Folhas - 560 X 270 Caixilho de Alumínio c/ Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sala Multiuso PA11 2,00 2,40 1 Porta de Correr: 2 Folhas - 200 x 240 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sala Multiuso PA11 2,00 2,40 1 Porta de Correr: 2 Folhas - 200 x 240 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Salas Multiuso PA11 2,00 2,40 1 Porta de Correr: 2 Folhas - 200 x 240 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Almoxarifado PA12 0,80 2,10 1 Porta de Abrir - Aluminio e Vidro: 80 x 210 cm 1/2 Vidro Jateado 1/2 Veneziana - Alumínio

Atendimento PA12 0,80 2,10 1 Porta de Abrir - Aluminio e Vidro: 80 x 210 cm 1/2 Vidro Jateado 1/2 Veneziana - Alumínio

Cozinha Industrial PA12 0,80 2,10 1 Porta de Abrir - Aluminio e Vidro: 80 x 210 cm 1/2 Vidro Jateado 1/2 Veneziana - Alumínio

Depósito PA12 0,80 2,10 1 Porta de Abrir - Aluminio e Vidro: 80 x 210 cm 1/2 Vidro Jateado 1/2 Veneziana - Alumínio

Depósito Jardinagem PA12 0,80 2,10 1 Porta de Abrir - Aluminio e Vidro: 80 x 210 cm 1/2 Vidro Jateado 1/2 Veneziana - Alumínio

Segurança PA12 0,80 2,10 1 Porta de Abrir - Aluminio e Vidro: 80 x 210 cm 1/2 Vidro Jateado 1/2 Veneziana - Alumínio

Cozinha Industrial PA13 1,80 2,10 1 Porta de Abrir Dupla: Porta de Abrir - 2 folhas Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta com ventilação permanente

Vest/Banho Func. 1 PA13 1,80 2,10 1 Porta de Abrir Dupla: Porta de Abrir - 2 folhas Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta com ventilação permanente

Vest/Banho Func. 2 PA13 1,80 2,10 1 Porta de Abrir Dupla: Porta de Abrir - 2 folhas Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta com ventilação permanente

Área de Carga/Descarga PA13 1,80 2,10 1 Porta de Abrir Dupla: Porta de Abrir - 2 folhas Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta com ventilação permanente

Refeitório PA14 1,17 2,84 1 Porta Pivotante Embutida: 120 x 220 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Refeitório PA14 1,02 2,84 1 Porta Pivotante Embutida: 120 x 220 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Área Técnica PA15 0,70 2,10 1 Porta de Abrir - Aluminio Veneziana: 70x210cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta com ventilação permanente

Acervo/Administração PA16 0,90 2,50 1 Porta de Abrir - Aluminio e Vidro: 90 x 250 1/2 Vidro Jateado 1/2 Veneziana - Alumínio

Hall Sanitários/Vestiários PA17 2,30 2,70 1 Porta de Correr: 2 Folhas - 240 x 270 Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Mesanino
Biblioteca/Videoteca

PA18 2,97 4,22 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável. Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Mesanino
Biblioteca/Videoteca

PA18 2,97 4,22 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável. Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Mesanino
Biblioteca/Videoteca

PA18 2,97 4,22 1 Porta de Correr Embutida: Dimensão Variável. Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Total 79

Janelas de AlumínioJanelas de Alumínio

Ambiente Tipo Largura Altura Peitoril Qtde Tipo Acabamento

Cozinha JA1 2,00 1,35 1,00 1 Janela de Correr: 2 Folhas - 200 x 135 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Dormitório 1 JA1 2,00 1,35 1,00 1 Janela de Correr: 2 Folhas - 200 x 135 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Dormitório 1 JA1 2,00 1,35 1,00 1 Janela de Correr: 2 Folhas - 200 x 135 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Dormitório 2 JA1 2,00 1,35 1,00 1 Janela de Correr: 2 Folhas - 200 x 135 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Dormitório 2 JA1 2,00 1,35 0,90 1 Janela de Correr: 2 Folhas - 200 x 135 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Oficina JA1 2,00 1,35 1,00 1 Janela de Correr: 2 Folhas - 200 x 135 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sala JA1 2,00 1,35 1,00 1 Janela de Correr: 2 Folhas - 200 x 135 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Banheiro JA2 0,80 0,50 1,60 1 Janela Basculante: 80 x 50 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sanitário 1 JA2 0,80 0,50 2,00 1 Janela Basculante: 80 x 50 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sanitário 2 JA2 0,80 0,50 2,00 1 Janela Basculante: 80 x 50 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sanitário PcD JA2 0,80 0,50 2,20 1 Janela Basculante: 80 x 50 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Circulação JA3 2,50 0,80 1,90 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 250 x 80 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sanitário F JA3 2,50 0,80 2,00 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 250 x 80 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sanitário F JA3 2,50 0,80 1,90 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 250 x 80 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sanitário M JA3 2,50 0,80 2,00 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 250 x 80 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Ateliê 1 JA5 1,00 3,05 0,50 1 Janela Guilhotina c/ bd. fixas Inferior: 1 Folha - 100 x 275 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Ateliê 2 JA5 1,00 3,05 0,50 1 Janela Guilhotina c/ bd. fixas Inferior: 1 Folha - 100 x 275 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Ateliê 3 JA5 1,00 3,05 0,50 1 Janela Guilhotina c/ bd. fixas Inferior: 1 Folha - 100 x 275 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Acervo/Administração JA7 0,00 1,50 1 Janela de Telhado - Ventilação Permanente: 150x150 cm Janela de Telhado -  Automatizada e ventilação permanente

Banheiro Funcionários
F

JA7 0,00 1,50 1 Janela de Telhado - Ventilação Permanente: 150x150 cm Janela de Telhado -  Automatizada e ventilação permanente

Sanitário F JA7 0,00 1,50 1 Janela de Telhado - Ventilação Permanente: 150x150 cm Janela de Telhado -  Automatizada e ventilação permanente

Sanitário Func. PcD JA7 0,00 1,50 1 Janela de Telhado - Ventilação Permanente: 150x150 cm Janela de Telhado -  Automatizada e ventilação permanente

Sanitário Funcionários
M

JA7 0,00 1,50 1 Janela de Telhado - Ventilação Permanente: 150x150 cm Janela de Telhado -  Automatizada e ventilação permanente

Sanitário M JA7 0,00 1,50 1 Janela de Telhado - Ventilação Permanente: 150x150 cm Janela de Telhado -  Automatizada e ventilação permanente

Sanitário PcD JA7 0,00 1,50 1 Janela de Telhado - Ventilação Permanente: 150x150 cm Janela de Telhado -  Automatizada e ventilação permanente

Depósito JA8 2,50 0,50 2,50 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 250 x 50 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Branca e Vidro Jateado

Depósito Jardinagem JA8 2,50 0,50 1,00 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 250 x 50 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Branca e Vidro Jateado

Vestiário/Sanitário PcD
F

JA8 2,50 0,50 1,80 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 250 x 50 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Branca e Vidro Jateado

Vestiário/Sanitário PcD
M

JA8 2,50 0,50 1,80 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 250 x 50 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Branca e Vidro Jateado

Espaço Mulituso JA9 4,65 3,00 0,00 1 Janela Maxim-Ar/Fixa 1 folha: 1 Folha - 480 x 301 - Fixa Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Espaço Mulituso JA9 4,65 3,00 0,00 1 Janela Maxim-Ar/Fixa 1 folha: 1 Folha - 480 x 301 - Fixa Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Arquivo JA10 2,50 0,80 1,60 1 Janela de Correr: 3 Folhas - 250 x 80 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Copa JA10 2,50 0,80 1,60 1 Janela de Correr: 3 Folhas - 250 x 80 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sala de Reunião JA10 2,50 0,80 1,60 1 Janela de Correr: 3 Folhas - 250 x 80 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sanitário F JA10 2,50 0,80 1,60 1 Janela de Correr: 3 Folhas - 250 x 80 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sanitário M JA10 2,50 0,80 1,60 1 Janela de Correr: 3 Folhas - 250 x 80 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Vest/Banho Func. PcD 1 JA10 2,50 0,80 1,90 1 Janela de Correr: 3 Folhas - 250 x 80 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Vest/Banho Func. PcD 2 JA10 2,50 0,80 1,90 1 Janela de Correr: 3 Folhas - 250 x 80 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Depósito JA11 5,78 0,60 2,30 1 Janela de Correr: 2 Folhas - 578 x 60 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Segurança JA11 5,78 0,60 2,30 1 Janela de Correr: 2 Folhas - 578 x 60 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Área Técnica JA11 5,78 0,60 2,30 1 Janela de Correr: 2 Folhas - 578 x 60 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Área Técnica JA12 3,35 0,60 2,30 1 Janela de Correr: 2 Folhas - 335 x 60 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Vest/Banho Func. 1 JA13 7,00 0,60 2,30 1 Janela de Correr: 2 Folhas - 700 x 60 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Branca e Vidro Jateado

Vest/Banho Func. 2 JA13 7,00 0,60 2,30 1 Janela de Correr: 2 Folhas - 700 x 60 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Branca e Vidro Jateado

Clínica Geral JA14 2,90 1,00 1,90 1 Janela de Correr: 3 Folhas - 290 x 100 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Clínica odontológica 1 JA14 2,90 1,00 2,00 1 Janela de Correr: 3 Folhas - 290 x 100 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Clínica Odontológica 2 JA14 2,90 1,00 1,90 1 Janela de Correr: 3 Folhas - 290 x 100 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Enfermaria JA14 2,90 1,00 2,00 1 Janela de Correr: 3 Folhas - 290 x 100 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sanitários Apoio
Restaurante

JA14 2,90 1,00 2,70 1 Janela de Correr: 3 Folhas - 290 x 100 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sanitários Apoio
Restaurante

JA14 2,90 1,00 0,70 1 Janela de Correr: 3 Folhas - 290 x 100 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Copa JA15 1,44 0,94 2,00 1 Janela de Correr para cima - 1 folha: 150 x 100 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Depósito JA15 1,44 0,94 1,80 1 Janela de Correr para cima - 1 folha: 150 x 100 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sanitário PcD 2 JA15 1,44 0,94 1,90 1 Janela de Correr para cima - 1 folha: 150 x 100 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Cozinha Industrial JA16 5,80 1,00 2,70 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 5,80 x 100 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Depósito L1 JA16 5,80 1,00 2,70 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 5,80 x 100 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Depósito L3 JA16 5,80 1,00 2,70 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 5,80 x 100 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Banheiro Funcionários
F

JA17 0,80 0,80 2,20 1 Janela Maxim-Ar/Fixa 1 folha: 1 Folha - 80 x 80 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Sanitário Funcionários
M

JA17 0,80 0,80 2,20 1 Janela Maxim-Ar/Fixa 1 folha: 1 Folha - 80 x 80 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Cozinha JA18 1,20 1,20 1,00 1 Janela de Correr: 2 Folhas - 120 x 120 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Depósito Lago JA18 1,20 1,20 0,90 1 Janela de Correr: 2 Folhas - 120 x 120 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Depósito Lago JA18 1,20 1,20 0,90 1 Janela de Correr: 2 Folhas - 120 x 120 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Depósito Café JA19 0,50 0,50 2,50 1 Janela Basculante: 50 x 50 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Almoxarifado JA20 2,70 0,60 0,20 1 Janela de Correr: 2 Folhas - 270 x 60 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Vest/Banho Func. 1 JA20 2,70 0,60 2,30 1 Janela de Correr: 2 Folhas - 270 x 60 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Vest/Banho Func. 2 JA20 2,70 0,60 2,30 1 Janela de Correr: 2 Folhas - 270 x 60 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Área Técnica JA20 2,70 0,60 2,30 1 Janela de Correr: 2 Folhas - 270 x 60 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Cozinha Industrial JA21 2,70 1,00 2,70 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 270 x 100 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Depósito JA21 2,70 1,00 2,70 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 270 x 100 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Depósito Piscina JA22 2,90 0,50 1,80 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 290 x 50 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Vestiário/Sanitários F JA22 2,90 0,50 1,80 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 290 x 50 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Vestiário/Sanitários F JA22 2,90 0,50 1,80 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 290 x 50 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Vestiário/Sanitários F JA22 2,90 0,50 1,80 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 290 x 50 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Vestiário/Sanitários F JA22 2,90 0,50 0,15 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 290 x 50 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Vestiário/Sanitários M JA22 2,90 0,50 1,80 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 290 x 50 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Vestiário/Sanitários M JA22 2,90 0,50 1,80 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 290 x 50 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Vestiário/Sanitários M JA22 2,90 0,50 1,80 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 290 x 50 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Vestiário/Sanitários M JA22 2,90 0,50 1,80 1 Janela de Correr: 4 Folhas - 290 x 50 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Preta e Vidro Incolor

Total 77

Portas CamarõesPortas Camarões

Ambiente Tipo Largura Altura Qtde Tipo Acabamento
Café PC1 4,70 2,90 1 Porta Camarão: 8 Folhas - 470 x 290 cm. Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Galeria/Exposições PC1 4,70 2,90 1 Porta Camarão: 8 Folhas - 470 x 290 cm. Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Galeria/Exposições PC1 4,70 2,90 1 Porta Camarão: 8 Folhas - 470 x 290 cm. Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Galeria/Exposições PC1 4,70 2,90 1 Porta Camarão: 8 Folhas - 470 x 290 cm. Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Galeria/Exposições PC1 4,70 2,90 1 Porta Camarão: 8 Folhas - 470 x 290 cm. Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Galeria/Exposições PC1 4,70 2,90 1 Porta Camarão: 8 Folhas - 470 x 290 cm. Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Galeria/Exposições PC1 4,70 2,90 1 Porta Camarão: 8 Folhas - 470 x 290 cm. Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Galeria/Exposições PC2 4,68 2,90 1 Porta Camarão: 8 Folhas - 470x290 cm.. Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Café PC3 4,68 2,90 1 Porta Camarão: 8 Folhas - 470x290 cm Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Café PC3 4,68 2,90 1 Porta Camarão: 8 Folhas - 470x290 cm Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Café PC3 4,68 2,90 1 Porta Camarão: 8 Folhas - 470x290 cm Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Galeria/Exposições PC3 4,68 2,90 1 Porta Camarão: 8 Folhas - 470x290 cm Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Galeria/Exposições PC3 4,68 2,90 1 Porta Camarão: 8 Folhas - 470x290 cm Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Galeria/Exposições PC3 4,68 2,90 1 Porta Camarão: 8 Folhas - 470x290 cm Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Secretaria Galeria PC3 4,68 2,90 1 Porta Camarão: 8 Folhas - 470x290 cm Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Café PC4 4,00 3,00 1 Porta Camarão: 6 Folhas - 400x300 cm Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Sala Multiuso PC5 5,60 2,70 1 Porta Camarão: 4 Folhas - 560 x 270 cm Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Sala Multiuso PC6 5,60 2,70 1 Porta Camarão: 4 Folhas - 560x270 cm. Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Sala Multiuso PC6 5,60 2,70 1 Porta Camarão: 4 Folhas - 560x270 cm. Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Dormitório 2 PC7 2,95 2,80 1 Porta Camarão: 4 Folhas - 295x280 cm Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Espaço de Convívio PC7 2,95 2,80 1 Porta Camarão: 4 Folhas - 295x280 cm Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Oficina PC7 2,95 2,80 1 Porta Camarão: 4 Folhas - 295x280 cm Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Espaço de Convívio PC8 2,95 2,80 1 Porta Camarão: 4 Folhas - 280x295 cm Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Dormitório 1 PC9 2,95 2,80 1 Porta Camarão: 4 Folhas - 295x280 cm. Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Espaço Mulituso PC10 6,00 2,90 1 Porta Camarão: 4 Folhas - 600x290cm Madeira Ripada Cumaru 2x2 cm
Espelho d'água Biblioteca PC11 6,20 3,00 1 Porta Camarão: 3 Folhas - 600 x 450 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura

Eletrostática Branca e Vidro Incolor

Total 26

Esc :
3D Parque Sesc Atibaia11

Lista de Folhas do ProjetoLista de Folhas do Projeto

Folha Nome

01 Imagens e 3D

02 Tabelas, 3D e detalhes

03 Implantação. CT e AT e Cobertura Biblioteca

04
Planta Pav. Galeria, Biblioteca, Casa dos Artistas, Sala de Aula e
Praça

05
Planta Pav. Mezanino Bbilioteca e Cobertura Galeria, Casa dos
Artistas e Salas de Aula

06 Planta Pav. Jardim (Horta)

07 Planta Pav. Piscinas, Salas e Apoio

08 Planta Pav. Área Técnica, Quadra e Playground

09 Planta Pav. Restaurante, Lojas e Clínicas

10 Planta Pav. Administração Geral e Laje de Convivência

11 Cortes AA, BB, CC

12 Cortes DD, EE, FF

13 Cortes GG, HH, II, JJ, KK

14 Cortes LL, MM, NN, OO, PP

15 Cortes QQ, RR, SS, TT

16 Elevações 1 e 2

17 Elevações 3 e 4

Portas PainéisPortas Painéis

Ambiente Tipo Largura Altura Qtde Tipo Acabamento

Ateliê 1 PP1 6,50 2,85 1 Porta de Correr - Meio: 6 Folhas -650 x 285 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática marrom

Ateliê 3 PP1 6,50 2,85 1 Porta de Correr - Meio: 6 Folhas -650 x 285 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática marrom

Ateliê 1 PP2 7,00 2,85 1 Porta de Correr - Meio: 6 Folhas - 700 x 285 cm 2 Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática marrom

Ateliê 2 PP2 7,00 2,85 1 Porta de Correr - Meio: 6 Folhas - 700 x 285 cm 2 Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática marrom

Espaço Mulituso PP3 4,70 3,00 1 Porta Basculante: 470 x 300 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática marrom

Espaço Mulituso PP3 4,70 3,00 1 Porta Basculante: 470 x 300 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática marrom

Espaço Mulituso PP3 4,70 3,00 1 Porta Basculante: 470 x 300 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática marrom

Espaço Mulituso PP3 4,70 3,00 1 Porta Basculante: 470 x 300 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática marrom

Espaço Mulituso PP4 3,95 3,00 1 Porta Basculante: 395 x 300 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática marrom

Espaço Mulituso PP4 3,95 3,00 1 Porta Basculante: 395 x 300 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática marrom

Espaço Mulituso PP5 7,90 3,00 1 Porta Basculante: 790 x 300 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática marrom

Biblioteca/Brinquedoteca PP6 6,00 3,00 1 Porta Pivotante: 5 Folhas - 600 x 300 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Branca e Vidro Incolor

Biblioteca/Brinquedoteca PP6 6,00 3,00 1 Porta Pivotante: 5 Folhas - 600 x 300 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Branca e Vidro Incolor

Biblioteca/Brinquedoteca PP7 6,00 3,00 1 Porta Pivotante: 5 Folhas - 600 x 300 cm 45 graus Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Branca e Vidro Incolor

Biblioteca/Brinquedoteca PP8 5,00 3,00 1 Porta Pivotante: 5 Folhas - 500 x 300 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática Branca e Vidro Incolor

Sala Multiuso PP9 4,00 2,70 1 Porta de Correr - Meio: 4 Folhas - 400X270 Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática marrom

Sala Multiuso PP9 4,00 2,70 1 Porta de Correr - Meio: 4 Folhas - 400X270 Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática marrom

Sala Multiuso PP10 7,00 2,60 1 Porta de Correr - Meio: 6 Folhas - 700 x 260 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática marrom

Sala Multiuso PP10 7,00 2,60 1 Porta de Correr - Meio: 6 Folhas - 700 x 260 cm Caixilho de Alumínio c/ Acab. Pintura Eletrostática marrom

Dep. Lixo PP11 2,00 2,00 1 Painel Ripado de Correr: 2 Folhas - 200 x 200 Ripado de Alumínio na cor marrom

Gás PP11 2,00 2,00 1 Painel Ripado de Correr: 2 Folhas - 200 x 200 Ripado de Alumínio na cor marrom

Café PP12 0,60 2,10 1 Porta de correr - Madeira: Porta de Correr - 60 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Cozinha Industrial PP12 0,60 2,10 1 Porta de correr - Madeira: Porta de Correr - 60 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Cozinha Industrial PP12 0,60 2,10 1 Porta de correr - Madeira: Porta de Correr - 60 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Cozinha Industrial PP12 0,60 2,10 1 Porta de correr - Madeira: Porta de Correr - 60 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Guarda Volumes PP12 0,60 2,10 1 Porta de correr - Madeira: Porta de Correr - 60 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Refeitório PP12 0,60 2,10 1 Porta de correr - Madeira: Porta de Correr - 60 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Circulação PP13 2,00 3,45 1 Painel Ripado de Correr: 2 Folhas - 200 x 345 Ripado de Alumínio na cor marrom

Circulação PP13 2,00 3,45 1 Painel Ripado de Correr: 2 Folhas - 200 x 345 Ripado de Alumínio na cor marrom

Total geral 29
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Programa de Espaços - Parque SESC AtibaiaPrograma de Espaços - Parque SESC Atibaia

Código Nome Área Pé Direito Perímetro

A1 Galeria/Exposições 201,63 m² 3,30 65,82

A2 Atendimento/Exposições 130,60 m² 4,15 46,88

A3 Ateliê 1 30,86 m² 4,15 23,89

A4 Ateliê 2 30,86 m² 4,15 23,89

A5 Ateliê 3 30,86 m² 4,15 23,89

A6 Circulação 26,17 m² 3,00 28,02

A7 DML 3,49 m² 3,00 7,97

A8 Secretaria Galeria 12,94 m² 3,00 15,01

A9 Depósito 9,10 m² 3,00 12,15

A10 Depósito Café 4,89 m² 3,00 10,09

A11 Café 86,61 m² 3,00 58,61

A12 Espaço Mulituso 155,33 m² 3,00 54,45

A13 Circulação 38,83 m² 3,30 25,82

A14 Sanitário M 12,01 m² 3,00 14,09

A15 Sanitário F 12,01 m² 3,00 14,09

A16 Sanitário PcD 3,54 m² 3,00 7,56

A17 Biblioteca/Brinquedoteca 354,20 m² 4,85 111,41

A18 Sanitário M 11,72 m² 3,17 13,70

A19 Sanitário PcD 3,77 m² 3,17 7,94

A20 Sanitário F 11,90 m² 3,17 13,80

A21 Acervo/Administração 14,31 m² 3,17 15,17

A22 Sala Multiuso 27,81 m² 3,00 21,20

A23 Sala Multiuso 28,10 m² 3,00 21,32

A24 Sala Multiuso 27,81 m² 3,00 21,20

A25 Dormitório 1 17,71 m² 3,00 17,68

A26 Espaço de Convívio 42,18 m² 3,00 34,65

A27 Sanitário 1 8,66 m² 3,00 11,78

A28 Sanitário 2 8,66 m² 3,00 11,78

A29 Dormitório 2 17,66 m² 3,00 17,66

A30 Oficina 26,20 m² 3,00 20,62

A33 Espelho d'água Biblioteca 52,74 m² 3,50 29,58

A34 Espelho d'água externo 380,51 m² 3,50 237,70

B1 Mesanino Biblioteca/Videoteca 454,17 m² 4,80 96,87

B2 Hall Mesanino Biblioteca 47,78 m² 4,80 36,37

B3 Sala 9,41 m² 3,00 12,28

B4 Dormitório 1 9,75 m² 3,00 12,58

B5 Dormitório 2 8,23 m² 3,00 11,48

B6 Banheiro 3,05 m² 3,00 7,34

B7 Hall Casa 1,13 m² 3,00 4,32

B8 Cozinha 13,49 m² 3,00 16,64

C1 Horta Comunitária 445,43 m² 4,00 91,72

C2 Horta Comunitária 2 339,99 m² 3,00 77,05

C3 Horta Comunitária 3 86,73 m² 3,00 41,51

D1 Piscina Infantil 160,00 m² 9,70 51,86

D2 Piscina de Lazer 240,00 m² 9,70 61,86

D3 Piscina Esportiva 355,46 m² 10,51 75,41

D4 Salas Multiuso 67,91 m² 3,00 35,08

D5 Sala Multiuso 67,91 m² 3,00 35,08

D6 Sala Multiuso 67,91 m² 3,00 35,08

D7 Depósito Piscina 15,00 m² 3,00 16,74

D8 Vestiário/Sanitários F 73,62 m² 3,00 37,30

D9 Vestiário/Sanitário PcD F 6,89 m² 3,00 10,50

D10 Vestiário/Sanitário PcD M 6,89 m² 3,00 10,50

D11 Vestiário/Sanitários M 73,62 m² 3,00 37,30

D12 Hall Sanitários/Vestiários 15,58 m² 3,00 17,32

D13 Área Técnica Horta 65,90 m² 3,00 44,25

D14 Depósito Jardinagem 28,32 m² 3,00 20,90

D15 Atendimento 14,43 m² 3,00 16,54

E1 Restaurante Popular 350,96 m² 4,20 83,24

E2 Área de Carga/Descarga 16,63 m² 3,00 19,01

E3 Sanitário Funcionários M 5,65 m² 3,00 9,65

E4 Sanitário Func. PcD 2,70 m² 3,00 6,57

E5 Banheiro Funcionários F 5,65 m² 3,00 9,65

E6 Cozinha Industrial 51,34 m² 4,00 29,42

E7 Guarda Volumes 5,78 m² 3,00 9,78

E8 DML 5,66 m² 3,00 9,66

E9 Sanitários Apoio Restaurante 21,69 m² 3,00 19,10

E10 Câmara Fria 5,33 m² 3,00 9,43

E11 Despensa 5,18 m² 3,00 9,32

E12 Depósito 5,33 m² 4,00 9,43

E13 Depósito L3 7,24 m² 3,00 11,38

E14 Loja 3 36,69 m² 4,00 27,00

E15 Loja 2 36,69 m² 4,00 27,00

E16 Depósito L2 7,24 m² 3,00 11,38

E17 Depósito L1 7,24 m² 3,00 11,38

E18 Loja 1 36,69 m² 4,00 27,00

E19 Dep. Lixo 2,59 m² 2,50 6,84

E20 Gás 2,82 m² 3,00 7,24

E21 Atendimento 33,31 m² 3,00 29,20

E22 Clínica Odontológica 2 15,11 m² 3,00 16,24

E23 Clínica odontológica 1 15,11 m² 3,00 16,24

E24 Enfermaria 15,11 m² 3,00 16,24

E25 Copa 15,11 m² 3,00 16,24

E26 Clínica Geral 15,11 m² 3,00 16,24

E27 Depósito 5,81 m² 3,00 9,80

E28 Circulação 28,30 m² 3,00 30,10

E29 Sanitário PcD 1 2,55 m² 3,00 6,40

E30 Sanitário PcD 2 2,55 m² 3,00 6,40

E31 Sanitário F 18,89 m² 3,00 19,44

E32 DML 3,96 m² 3,00 9,44

E33 Sanitário M 18,89 m² 3,00 19,44

F1 Administração Geral 51,47 m² 3,00 29,32

F2 Arquivo 16,50 m² 3,00 17,32

F3 Administração 16,85 m² 3,00 17,44

F4 Recepção 46,32 m² 3,00 27,55

F5 Sala de Reunião 22,68 m² 3,00 19,44

F6 Copa 16,85 m² 3,00 17,44

F7 Sanitário F 11,07 m² 3,00 13,44

F8 Sanitário PcD 2,99 m² 3,00 6,94

F9 Sanitário M 11,07 m² 3,00 13,44

F10 DML 2,99 m² 3,00 6,94

F11 Hall Administração 84,12 m² 3,00 58,82

F12 Circulação Interna 9,69 m² 3,00 19,96

F13 Guarita 2 2,72 m² 3,50 6,72

G1 Segurança 39,09 m² 3,15 25,08

G2 Depósito 39,15 m² 3,15 25,10

G3 Almoxarifado 18,90 m² 3,15 19,10

G4 Área Técnica 79,16 m² 3,15 37,49

G5 Vest/Banho Func. 2 56,07 m² 3,15 33,59

G6 Vest/Banho Func. PcD 2 10,98 m² 3,15 13,38

G7 Vest/Banho Func. PcD 1 10,98 m² 3,15 13,38

G8 Vest/Banho Func. 1 56,07 m² 3,15 33,59

G9 Refeitório 47,96 m² 3,15 28,82

G10 DML REF. 2,09 m² 3,15 5,92

G11 Quadra de Areia Multiuso 1037,03 m² 4,00 166,90

G12 Playground 153,04 m² 5,00 55,52

G13 Depósito Lago 22,72 m² 2,60 19,48

G14 Guarita 2 2,51 m² 3,50 6,47

H1 Acesso Cobertura Biblioteca 20,08 m² 3,00 25,24

H2 Cobertura Biblioteca 716,06 m² 3,00 127,48

Total útil: 120 7918,35 m²

Portas de MadeiraPortas de Madeira

Ambiente Tipo Largura Altura Qtde Tipo Acabamento

Sanitário M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitários Apoio
Restaurante

PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitários Apoio
Restaurante

PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitários Apoio
Restaurante

PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitários Apoio
Restaurante

PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 1 PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 1 PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 1 PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 1 PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 1 PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 1 PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 1 PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 1 PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 1 PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 1 PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 2 PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 2 PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 2 PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 2 PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 2 PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 2 PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 2 PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 2 PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 2 PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vest/Banho Func. 2 PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários F PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Vestiário/Sanitários M PM9 0,64 2,10 1 Porta de Abrir - Simples: 60 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário PcD PM10 0,90 2,10 1 Porta de Abrir - PcD: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário F PM11 0,90 2,10 1 Porta de Abrir - Alinhada: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário M PM11 0,90 2,10 1 Porta de Abrir - Alinhada: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Sanitário PcD PM11 0,90 2,10 1 Porta de Abrir - Alinhada: 90 x 210 cm Porta de Madeira com pintura branco fosco

Total 155
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Arquitetura e Urbanismo
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16.2.1727

Planta Pav. Área Técnica, Quadra e PlaygroundPlanta Pav. Área Técnica, Quadra e Playground
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Profa. Dra. Monique Sanches Marques

Indicadas

A0

Profa. Dra. Natália Lelis

Esc : 1 : 125
Planta Pav. Área Técnica, Quadra e Playground11
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com pintura eletrostática na cor verde
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Título:

Número:

Arquitetura e Urbanismo
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Área Total do projeto: 6065,55 m² (computável)  + 755,46 m² das piscinas 
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Profa. Dra. Monique Sanches Marques
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Planta Pav. Clínicas, Restaurante e Lojas11
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Representação 3D - Setor 322
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Galeria, Casa, Salas, ADM e Biblioteca 6,60

Mezanino Biblioteca 11,60

Cobertura Biblioteca 16,60

Área Técnica, Quadra e Playground 0,00

Implantação Geral 21,60

Perfil Natural do Terreno

11,60

Biblioteca/Brinquedoteca

Sanitário PcD

Mesanino Biblioteca/Videoteca

Cobertura Biblioteca
Cobertura Biblioteca

Vest/Banho Func. 1

-0,02

-5,30

3,60

11,60

3,55

10,00

6,606,566,60

16,85

19,90

0,00

9,60

Hall Mesanino Biblioteca

Decks Lago -3,40

Restaurante, Clínicas e Lojas 1,60

Piscinas, Salas e Apoios 3,60

Galeria, Casa, Salas, ADM e Biblioteca 6,60

Mezanino Biblioteca 11,60

Cobertura Biblioteca 16,60

Área Técnica, Quadra e Playground 0,00

Implantação Geral 21,60

Biblioteca/Brinquedoteca

Mesanino Biblioteca/Videoteca

Perfil Natural do Terreno

Perfil Natural do Terreno

6,60 6,60

9,60

11,60

6,60
Acervo/Administração

Cobertura Biblioteca
16,85

19,90

6,56
6,18

Espelho d'água

Vest/Banho Func. PcD 1Vest/Banho Func. 1

0,000,00-0,02

-2,80

-5,30

3,55 3,60

11,60

Hall Mesanino Biblioteca

Decks Lago -3,40

Piscinas, Salas e Apoios 3,60

Galeria, Casa, Salas, ADM e Biblioteca 6,60

Mezanino Biblioteca 11,60

Cobertura Biblioteca 16,60

Área Técnica, Quadra e Playground 0,00

Perfil Natural do Terreno

Perfil Natural do Terreno

6,606,56

10,05

19,90

6,60

Café
Sala Multiuso

Espelho d'água Espelho d'água

6,186,18
6,56

3,60

2,09Piscina Esportiva

Segurança

0,00-0,020,00

-2,80

-1,59

Quadra de Areia Multiuso
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Universidade Federal de Ouro Preto | Escola de Minas 

Área Terreno:

Título:

Número:

Arquitetura e Urbanismo
Trabalho Final de Graduação II

Área da Edificação: Indicada, se constar
Área Total do projeto: 6065,55 m² (computável)  + 755,46 m² das piscinas 
 

Orientadora:
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35740,55 m²

Av. dos Bandeirantes, S/N - Vila Junqueira, Atibaia/SP

Matheus Felipe Garcia Oliveira

16.2.1727

Cortes AA, BB, CCCortes AA, BB, CC

1111

Profa. Dra. Monique Sanches Marques

Indicadas

A0

Profa. Dra. Natália Lelis

Esc : 1 : 250
Corte AAAA

Esc : 1 : 250
Corte BBBB

Esc : 1 : 250
Corte CCCC



Decks Lago -3,40

Restaurante, Clínicas e Lojas 1,60

Piscinas, Salas e Apoios 3,60

Galeria, Casa, Salas, ADM e Biblioteca 6,60

Mezanino Biblioteca 11,60

Cobertura Biblioteca 16,60

Área Técnica, Quadra e Playground 0,00
(N.A.)2,55

Perfil Natural do Terreno

Perfil Natural do Terreno

6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,56

3,60

2,10

8,10

0,00 0,01
Quadra de Areia Multiuso

10,00

Espelho d'água

6,18
6,56

Ateliê 3 Ateliê 2 Ateliê 1 Atendimento/Exposições Atendimento/Exposições

Piscina Esportiva

-5,20

12,98

6,60

Decks Lago -3,40

Restaurante, Clínicas e Lojas 1,60

Piscinas, Salas e Apoios 3,60

Galeria, Casa, Salas, ADM e Biblioteca 6,60

Mezanino Biblioteca 11,60

Cobertura Biblioteca 16,60

Área Técnica, Quadra e Playground 0,00

Perfil Natural do Terreno

Perfil Natural do Terreno

6,60

3,60 3,60 3,60 3,61
i  5%

7,05

3,56

6,56
6,18
Espelho d'água

6,56
i  8%

arrimo
estabilização

0,01

-5,30

11,78

10,00

6,60
Horta Comunitária

Quadra de Areia Multiuso

Salas Multiuso Sala Multiuso Sala Multiuso

Galeria/Exposições

Piscinas, Salas e Apoios 3,60

Galeria, Casa, Salas, ADM e Biblioteca 6,60

Mezanino Biblioteca 11,60

Cobertura Biblioteca 16,60

Área Técnica, Quadra e Playground 0,00

Perfil Natural do Terreno

Vestiário/Sanitários M

Horta Comunitária 2
Circulação7,05

arrimo
estabilização

6,60

Espelho d'água

6,18
6,56 6,596,60

10,00

12,98

19,90

0,90
Playground

3,56

Local:
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Universidade Federal de Ouro Preto | Escola de Minas 

Área Terreno:

Título:

Número:

Arquitetura e Urbanismo
Trabalho Final de Graduação II

Área da Edificação: Indicada, se constar
Área Total do projeto: 6065,55 m² (computável)  + 755,46 m² das piscinas 
 

Orientadora:
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35740,55 m²

Av. dos Bandeirantes, S/N - Vila Junqueira, Atibaia/SP

Matheus Felipe Garcia Oliveira
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Cortes DD, EE, FFCortes DD, EE, FF

1212

Profa. Dra. Monique Sanches Marques

Indicadas

A0

Profa. Dra. Natália Lelis

Esc : 1 : 250
Corte DDDD

Esc : 1 : 250
Corte EEEE

Esc : 1 : 250
Corte FFFF



Decks Lago -3,40

Restaurante, Clínicas e Lojas 1,60

Piscinas, Salas e Apoios 3,60

Galeria, Casa, Salas, ADM e Biblioteca 6,60

Mezanino Biblioteca 11,60

Cobertura Biblioteca 16,60

Área Técnica, Quadra e Playground 0,00Cisterna 5000L

Perfil Natural do Terreno

Perfil Natural do Terreno

6,60

5,25

Copa Enfermaria
Clínica odontológica 1 Atendimento

Circulação

Área Técnica Horta

Sanitário M Sanitário PcD Sanitário F

6,58 6,58 6,58 6,566,56
6,18

6,60

Espelho d'água

6,87

3,56

Caixa D'água Inox 1000L

1,60 1,601,601,60

10,00

-5,30

1,56

Dormitório 2

Decks Lago -3,40

Restaurante, Clínicas e Lojas 1,60

Piscinas, Salas e Apoios 3,60

Galeria, Casa, Salas, ADM e Biblioteca 6,60

Mezanino Biblioteca 11,60

Cobertura Biblioteca 16,60

Área Técnica, Quadra e Playground 0,00

Perfil Natural do Terreno

Dormitório 1Cozinha

Loja 3
Depósito L3

6,60

1,60

10,009,809,80

1,60

Casa dos Caseiros

entreforro entreforro

9,79

Decks Lago -3,40

Restaurante, Clínicas e Lojas 1,60

Galeria, Casa, Salas, ADM e Biblioteca 6,60

Cobertura Lojas e Casa Caseiro 9,80

Restaurante PopularCozinha Industrial
Dep. Lixo

1,591,581,56

6,60

10,00

6,22

1,60

Restaurante, Clínicas e Lojas 1,60

Galeria, Casa, Salas, ADM e Biblioteca 6,60

Área Técnica, Quadra e Playground 0,00

Cobertura Lojas e Casa Caseiro 9,80

Suporte Lago - N -1,40

Perfil Natural do Terreno

Administração Geral Administração Sala de Reunião Copa Sanitário F Sanitário M

Hall Administração

Área de Carga/Descarga

Sanitário Funcionários M
Sanitário Func. PcD

6,606,596,596,596,596,606,606,60

1,56
Pilotis

1,60 1,60

6,60

Restaurante, Clínicas e Lojas 1,60

Área Técnica, Quadra e Playground 0,00

Cobertura Clínica 5,25

Perfil Natural do Terreno

1,60 1,60 1,591,601,60 1,60

Atendimento
Clínica odontológica 1

Enfermaria
Copa

Circulação Sanitário M

5,25

1,56

Local:
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Cortes GG, HH, II, JJ, KKCortes GG, HH, II, JJ, KK
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Profa. Dra. Monique Sanches Marques
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A0

Profa. Dra. Natália Lelis

Esc : 1 : 250
Corte GGGG

Esc : 1 : 250
Corte HHHH

Esc : 1 : 250
Corte IIII

Esc : 1 : 250
Corte JJJJ Esc : 1 : 250

Corte KKKK



Galeria, Casa, Salas, ADM e Biblioteca 6,60

Cobertura Biblioteca 16,60

Implantação Geral 21,60

Perfil Natural do Terreno

6,60

16,99

19,90

6,60 6,60 6,60 6,56

10,05

Ponto de ônibus

10,00

Espaço de ConvívioDormitório 2Oficina Dormitório 1

16,85

Galeria, Casa, Salas, ADM e Biblioteca 6,60

Mezanino Biblioteca 11,60

Cobertura Biblioteca 16,60

Perfil Natural do Terreno

Biblioteca/Brinquedoteca

Mesanino Biblioteca/Videoteca

Cobertura Biblioteca

Espaço Mulituso Café DepósitoDepósito Café DML Atendimento/Exposições Galeria/Exposições Circulação Sanitário PcD

16,85

19,90

11,78

12,98

11,78

6,60

11,60

6,56 6,60 6,60 6,60 6,60 6,586,606,60 6,606,606,60

10,05

11,60

Piscinas, Salas e Apoios 3,60

Galeria, Casa, Salas, ADM e Biblioteca 6,60

Mezanino Biblioteca 11,60

Cobertura Biblioteca 16,60

Implantação Geral 21,60

Perfil Natural do Terreno

2,75
2,10

3,60

6,60
7,05

3,60 3,56 3,59 3,59 3,56

7,057,05

12,98

11,78 11,78

19,90

Piscina Infantil Piscina de Lazer Piscina Esportiva

Sala Multiuso

Horta Comunitária Horta Comunitária 2

Vestiário/Sanitários F
Vestiário/Sanitários M

Área Técnica Horta

Horta Comunitária 3

Cisterna 5000 L

Piscinas, Salas e Apoios 3,60

Galeria, Casa, Salas, ADM e Biblioteca 6,60

Cobertura Lojas e Casa Caseiro 9,80

Perfil Natural do Terreno
Piscina Esportiva Piscina de Lazer Piscina Infantil

Vestiário/Sanitários FVestiário/Sanitários MDepósito Jardinagem

Horta Comunitária 3 Horta Comunitária 2 Horta Comunitária

Sala Multiuso

2,10
2,75

3,603,603,603,573,593,593,573,603,56

7,05 7,05 7,05

10,74

3,60

Placas Fotovoltaicas

Piscinas, Salas e Apoios 3,60

Galeria, Casa, Salas, ADM e Biblioteca 6,60

Mezanino Biblioteca 11,60

Cobertura Biblioteca 16,60

Área Técnica, Quadra e Playground 0,00
Área TécnicaVest/Banho Func. 2Vest/Banho Func. 1

Perfil Natural do Terreno0,000,000,000,000,000,00
Refeitório

DML REF.
0,00-0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

6,60

12,98

11,78 11,78

19,90

Almoxarifado
Depósito Segurança

Entreforro Entreforro Entreforro

3,60
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Profa. Dra. Monique Sanches Marques

Indicadas

A0

Profa. Dra. Natália Lelis
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Restaurante, Clínicas e Lojas 1,60

Piscinas, Salas e Apoios 3,60

Galeria, Casa, Salas, ADM e Biblioteca 6,60

Mezanino Biblioteca 11,60

Cobertura Biblioteca 16,60

Área Técnica, Quadra e Playground 0,00

Implantação Geral 21,60

Cobertura Clínica 5,25

Perfil Natural do Terreno

Loja 1 Loja 2
Loja 3

Câmara Fria Cozinha Industrial Área de Carga/Descarga

0,90
1,60 1,60 1,58 1,58 1,60

6,60

3,60

11,78

12,98

11,78

19,90

-0,02 -0,02

Playground 1,561,56

Restaurante, Clínicas e Lojas 1,60

Galeria, Casa, Salas, ADM e Biblioteca 6,60

Área Técnica, Quadra e Playground 0,00

Cobertura Lojas e Casa Caseiro 9,80

Cobertura Clínica 5,25

Perfil Natural do Terreno

1,56

6,60 6,60 6,60

1,60 1,60 1,60 1,56

0,01
Quadra de Areia Multiuso

EnfermariaCirculação InternaDepósitoCirculação
Restaurante Popular

RecepçãoAdministração

Pilotis

10,00

Restaurante, Clínicas e Lojas 1,60

Piscinas, Salas e Apoios 3,60

Galeria, Casa, Salas, ADM e Biblioteca 6,60

Mezanino Biblioteca 11,60

Cobertura Biblioteca 16,60

Área Técnica, Quadra e Playground 0,00

Cobertura Lojas e Casa Caseiro 9,80

82
0 Cobertura Clínica 5,25

Perfil Natural do Terreno

1,60

6,60

10,00

1,601,60
Restaurante PopularAtendimento

6,60

Decks Lago -3,40

Restaurante, Clínicas e Lojas 1,60

Piscinas, Salas e Apoios 3,60

Galeria, Casa, Salas, ADM e Biblioteca 6,60

Mezanino Biblioteca 11,60

Área Técnica, Quadra e Playground 0,00

Cobertura Lojas e Casa Caseiro 9,80

Cobertura Clínica 5,25

Perfil Natural do Terreno

-2,90

-5,40-5,30

Lago do Major
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-0,02-0,02

10,00

3,35

19,90

17,10

8,10

11,33

10,18

6,60

Placas SolaresCaixa d'água
6 x 1000L 

Torre do Teleférico - 15 m

Torre do Teleférico - 15m

Lago do Major

-5,30

-2,80

-1,50

Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez

Avenida dos Bandeirantes

Perfil Natural do Terreno

Concreto Aparente Ripado

Cobogó Metálico com pintura eletrostática na cor branca

Concreto Aparente - Fôrma Metálica

19,90

16,7817,10

11,60

10,00

Casa dos Artistas

Ponto de Ônibus
R. Dr. Olávo Amorim Silveira

Cobertura Verde da Biblioteca

Cobertura Verde das Salas

Cobertura Verde 
Casa dos Artistas

Torre Teleférico -15m

Avenida dos Bandeirantes

Parede Arrimo 
Concreto Polido

Local:
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Placas Solares
Caixa d'água

6 x 1000L 

Torre do Teleférico - 15m

Lago do Major

1,40 1,56

6,60

10,00

6,60

19,90

17,10

9,71

Casa do Caseiro

Painéis de Alumínio Ripado 

Alameda Pro
f.  Lucas Nog

ueira Garcez

Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez

Perfil Natural do Terreno

Torre do Teleférico - 15m

Torre do Teleférico - 15m Concreto Aparente - Fôrma Metálica

Concreto Aparente - Fôrma Metálica

Concreto Aparente - Fôrma Metálica

Torre Teleférico -15m

Torre Teleférico -15m

Torre Teleférico -15m

Cobertura Verde da Biblioteca

Cobertura Verde da Laje de Ligação

Cobertura Verde das Salas

11,78

12,98

17,10

19,90

-2,90

5,25

10,00

6,60

10,009,79

1,81
2,65

0,00

3,55

-0,02

Concreto Aparente - Fôrma Metálica

Painel de Alumínio Ripado Branco

Telha Cerâmica

Revestimento - Painel de Madeira Ripada

Painel de Alumínio Ripado MarromConcreto Aparente Ripado

Concreto Aparente Ripado

Concreto Aparente Ripado
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Profa. Dra. Natália Lelis

Esc : 1 : 250
Elevação 333

Esc : 1 : 250
Elevação 444
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