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u
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ecida Alve
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Intro
odução: Este
E
projeto
o tem como premissa
as garantirr a qualida
ade de vida
a dos
mora
adores de assentam
mentos de baixa
b
rend
da em Bauru, entend
dendo que para
isso é necessá
ário oferecer: qualida
ade arquite
etônica e co
onstrutiva da habitaç
ção e
qualificação do
d espaço público. Sendo as
ssim, a Universidad
U
de, através do
Núclleo de Pessquisa em Arquiteturra e Habita
ação de In
nteresse S
Social - Arq
qHab
coloca a disp
posição da
a comunid
dade proje
etos gratu
uitos, dese
envolvidos
s por
e Arquitetura e Engenharia
E
a Civil, o
orientados por
alunos dos cursos de
essores dos respecctivos dep
partamento
os. Foram desenvollvidos pro
ojetos
profe
para
a reforma e ampliaçã
ão de casas do Núcle
eo Habitaccional Nobu
uji Nagasa
awa –
Baurru 2000, ju
untamente com planilhas conte
endo quanttificação do
os materia
ais de
consstrução e orçamento
o
. As reform
mas foram e continua
am sendo a
acompanhadas
pelos integran
ntes do Arq
qHab. Parra o espaç
ço público foram desenvolvido
os os
proje
etos da Praça e da
as Ruas de
d Pedestrres. Outro
o fato impo
ortante pa
ara o
anda
amento do
o projeto fo
oi a parceriia firmada entre o ArrqHab e a FACESP, com
de Bauru, para elab
anuê
ência da Prefeitura
P
M
Municipal
boração de
e projetos para
comunidades de baixa renda.
r
Atualmente estão sendo
o desenvo
olvidos pro
ojetos
uitetônicos para famíllias residentes em fa
avela e que
e serão rem
movidas pa
ara o
arqu
Jard
dim Ivone. Essa obrra será fin
nanciada pela
p
CDHU e terá a participação
desttes morado
ores, porta
anto os prrojetos serrão aprese
entados em
m assemblléias.
As obras
o
serão
o acompan
nhadas pello ArqHab..
Obje
etivos: Avvançar co
om o pro
ojeto de desfavelam
d
mento. Prropor solu
uções
alterrnativas pa
ara baratea
ar os custtos das co
onstruções. Melhorarr a auto-es
stima
dos moradore
es, à medida que particip
pam das discussõ
ões projettuais.
porcionar aos moradores
m
a possibilidade de pa
articipação, e
Prop
profiissionalização na construção
c
o civil. In
ntroduzir os
o alunoss, dos cu
ursos
envo
olvidos, no desenvvolvimento de um trabalho prático, e acesso
o ao
1

Con
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conh
hecimento da realida
ade social à qual dev
vem se inte
eressar co
omo projetiistas.
Além
m da op
portunidade
e de tra
abalharem em parrceria, co
omplementando
conh
hecimentoss específiccos de cada área.
Méto
odos: Abrange as seguintess etapas: Levantam
mento do Programa
a de
Nece
essidades, Levantam
mento Téccnico da árrea de inte
ervenção, Elaboraçã
ão do
Proje
eto Arquite
etônico, Apresentaçã
A
ão do Pro
ojeto à Comunidade,, Quantific
cação
de Material
M
e Orçamento
O
o, Acompan
nhamento da Obra.
Resultados: Tem-se como
c
aspe
ecto posittivo a inte
egração d
dos alunos
s de
Arqu
uitetura e Engenharria trabalha
ando conjuntamente
e para ofe
erecer pro
ojetos
com resolução
o espacial diferencia
ada e de baixo
b
custto. Conside
era-se o maior
m
avan
nço, o fato
o do grup
po ArqHab
b, ter conq
quistado a credibilid
dade do Poder
P
Públlico Municcipal, da FACESP,
F
e da CDH
HU, para elaborar e
esses projetos,
busccando ofe
erecer tip
pologias diferenciad
das, considerando critérios de
habitabilidade,, funcionaliidade, e co
onforto ambiental.
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