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Resumo—Este artigo tem como objetivo apresentar as 

atividades realizadas e os resultados obtidos durante o 

desenvolvimento de projeto de extensão acadêmica que buscou 

ensaiar tipologias habitacionais de interesse social para a cidade 

de Limeira, em parceria com a Secretaria de Habitação do 

município. A intenção deste projeto foi de contribuir com o órgão 

público por meio de intervenções arquitetônicas que, amparadas 

em reflexões sobre a política habitacional da cidade, pudessem 

apontar formas alternativas de viabilização de novas moradias 

destinadas às famílias de baixa renda. 

O processo de desenvolvimento dos trabalhos foi efetuado por 

meio de interações dialógicas, essência da metodologia que 

adotou procedimentos socioeducativos, reuniões e visitas técnicas 

com a participação de todos os envolvidos, resultando em uma 

construção coletiva. 

 

Abstract—This article aims to present the activities and 

results obtained during the development of a project of academic 

extension that sought to test housing typologies of social interest 

for the city of Limeira, in partnership with the Housing 

Department of the municipality. The intention of this project was 

to contribute to the public agency through architectural 

interventions that, based on reflections on the city's housing 

policy, could point to alternative forms of viability of new 

housing for low-income families. 

The process of developing the work was carried out through 

dialogic interactions, the essence of the methodology that adopted 

socio-educational procedures, meetings and technical visits with 

the participation of all those involved, resulting in a collective 

construction. 
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I.  INTRODUÇÃO  

A existência de forte padrão de segregação sócio 

espacial é um traço característico de grande parte das cidades 

brasileiras. As políticas públicas de habitação aplicadas ao 

longo dos anos não foram suficientes para controlar o déficit 

habitacional, e ainda tiveram grande responsabilidade no 

incentivo ao espraiamento urbano e na construção de guetos 

monofuncionais localizados majoritariamente nas periferias 

urbanas, quase sempre destinadas aos moradores de menor 

poder aquisitivo.  Além disso, o acelerado crescimento 

demográfico, somado ao número insuficiente de planos 

destinados à população de baixíssima renda, resultou em 

grandes porções territoriais marcadas por assentamentos 

precários que tem a irregularidade e a vulnerabilidade como 

normas. Mesmo o Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV), a mais recente ação federal destinada à questão da 

moradia, parece continuar a aplicar a lógica segregadora, ao 

implantar boa parte de seus novos conjuntos em localidades 

escolhidas meramente pelo baixo valor da terra, com grandes 

distâncias em relação aos centros e com pouca oferta de 

infraestrutura.  

Na cidade de Limeira, os problemas habitacionais 

certamente são diferentes daqueles existentes nas grandes 

cidades do país. O que não significa dizer, porém, que eles não 

existam.  

Responsável pelo gerenciamento de toda a política 

habitacional de interesse social do município de Limeira, a 

Secretaria de Habitação (SEHAB) planeja e viabiliza a 

construção de conjuntos habitacionais, através de convênios e 

parcerias com os governos federal, estadual e também com 

cooperativas habitacionais. 

A Secretaria desenvolve muitas de suas ações 

baseadas na utilização de sua Olaria Ecológica, destinada à 

produção de tijolos de solo-cimento pelas famílias 

assessoradas. Diante deste contexto, o projeto de extensão 

intitulado: Habitação de Interesse Social na Região de 

Campinas - Fortalecimento dos Processos Participativos, da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas, desenvolve desde 2016 

uma parceria com a Secretaria de Habitação do Município de 

Limeira. 
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O primeiro ano de desenvolvimento deste Projeto de 

Extensão consistiu na elaboração de uma cartilha para a 

utilização deste espaço e no estudo de tipologias habitacionais 

unifamiliares. A SEHAB ainda não adotou esta técnica 

construtiva em grande escala, seja para a construção de 

edifícios verticais ou para conjuntos de casas. Portanto, em 

2017 o Projeto de Extensão teve como desafio o 

desenvolvimento de estudos de habitações coletivas com a 

utilização de tijolos de solo-cimento, visando a comprovação e 

a ampliação de repertório sobre a utilização em massa desta 

tecnologia. Os territórios de estudo são os definidos na 

legislação urbana de Limeira como Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS), cuja oferta no município tem sido 

ampliada desde a implantação, em 2016, do instrumento 

urbanístico denominado “Cota Solidariedade”, que consiste na 

doação de áreas de novos loteamentos para a formação de 

banco de terras, destinado para a produção pública de 

habitação social. Sendo assim, os principais objetivos deste 

projeto de extensão foram os de atuar na escala urbana e na 

esfera tecnológica, por meio de ensaios de implantação de 

conjuntos habitacionais construídos com tijolos ecológicos em 

áreas de ZEIS. 

Para melhor compreensão deste cenário, acreditamos 

que seja necessária uma rápida descrição das relações urbanas 

existentes na cidade. 
 

II. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA 

A cidade de Limeira possui localização estratégica no 

território paulista, realizando, de certa maneira, a transição 

entre o Interior e a Capital do Estado. Muito bem servida por 

macroestruturas rodoviárias e distanciando-se a poucos 

quilômetros da cidade de Campinas, o município limeirense 

acompanhou parte do desenvolvimento econômico que atingiu 

toda a região principalmente a partir das décadas de 1960 e 

1970, acompanhando o fenômeno da interiorização da 

industrialização. 

Mesmo mantendo a tradição agrícola que sempre a 

caracterizou, as taxas de crescimento demográfico e de 

urbanização em Limeira apresentaram aumento significativo a 

partir dos três últimos decênios do século XX. Hoje, algumas 

patologias sócio espaciais podem ser observadas em seu 

território, como o déficit habitacional que gira em torno de 10 

mil moradias. Este cenário contrapõe-se ao perfil típico de 

cidade média observado no município, com população 

estimada em aproximadamente 300 mil habitantes, com 

elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e 

importante Produto Interno Bruto (PIB).  

As primeiras ações da Prefeitura Municipal de 

Limeira no âmbito do fornecimento de moradia digna para a 

classe trabalhadora remontam ao ano de 1969, quando a LEI 

Nº 1906 regulamentou projetos de núcleos populares e 

construções de “tipo mínimo”, além de ter instituído, pela 

primeira vez, a possibilidade de regularização para imóveis 

clandestinos, desde que estes atendessem aos requisitos 

mínimos estabelecidos nas normas vigentes. 

As construções de conjuntos habitacionais para suprir 

a demanda crescente por habitação iniciaram-se na década de 

1960, como consequência do plano federal gerenciado pelo 

Banco Nacional de Habitação (BNH) e seus parceiros 

municipais e estaduais (COHAB e CDHU). A partir da década 

de 1990, grande parte da demanda habitacional passou a ser 

atendida pelo fornecimento de lotes urbanizados organizados 

nos chamados “Loteamentos Econômicos”, que foram 

institucionalizados através da Lei Municipal 1885/83.  

Jayme Cheque Junior (2005) definiu o perfil dos 

bairros populares de Limeira da seguinte forma: 

 

 “A configuração das áreas habitacionais 

populares da periferia caracterizava-se pela 

inexistência de calçadas, vias pavimentadas ou 

iluminação pública, falta parcial ou total da rede de 

esgoto, coleta de lixo precária, transporte coletivo 

insuficiente, escassez de equipamentos comunitários 

básicos (escolas, creches, postos de saúde, praças); 

baixa densidade populacional e construções 

inadequadas e insuficientes para o abrigo de seus 

moradores.” 

 

Estas características ajudam a compreender os 

conceitos defendidos por Lúcio Kowarick em sua definição do 

conceito de espoliação urbana, definida pelo autor como: 

 

(...) o somatório de extorsões que se opera 

através da inexistência ou precariedade de serviços 

de consumo coletivo que se apresentam como 

socialmente necessários em relação aos níveis de 

subsistência e que agudizam ainda mais a 

dilapidação que se realiza no âmbito das relações de 

trabalho. (KOWARICK, L. 1979:59) 

 

No momento atual, muitos dos primeiros bairros 

populares implantados em Limeira encontram-se incorporados 

à trama urbana, resultado da implantação de infraestrutura e de 

serviços nesses locais, acompanhada pela contínua expansão 

da malha urbana, que cria incessantemente as novas periferias. 

Esta forma de expansão caracteriza-se pela 

horizontalidade, pela baixa densidade e pelo espraiamento, 

características que foram reunidas por Nestor Goulart Reis 

Filho em sua formulação do conceito de “urbanização 

dispersa”, fenômeno existente em diversos municípios da 

região de Campinas. 

A observação do Mapa de Habitação de interesse 

Social de Limeira nos permite diagnosticar que a maioria dos 

conjuntos habitacionais se localiza distante do centro histórico 

o que permite observar uma organização urbana baseada na 

segregação sócio espacial. Apesar dos problemas urbanos 

apresentados aqui de forma resumida, muitas foram as atitudes 

organizadas pelo poder público municipal no enfrentamento 

dos problemas urbanos. Como exemplos positivos, destaca-se 

a recente redução do perímetro urbano e a obrigatoriedade, 

imposta pelo Plano Diretor, de abertura de novos loteamentos 

somente quando estes forem contíguos a malha urbana 
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consolidada, estratégias dificilmente encontradas em outras 

cidades do país e que foram desenvolvidas como tentativa de 

conter o crescimento espraiado, proibir vazios urbanos e 

construir uma cidade compacta.  

Recentemente, um dos tópicos inseridos na legislação 

urbana para tratar especificamente sobre a questão da moradia, 

refere-se à aplicação do instrumento urbanístico denominado 

“Cota Solidariedade”, implantado em setembro de 2016, e que 

consiste na doação de áreas resultantes de novos 

parcelamentos para a formação de um banco de terras do 

município, que serão destinados para a produção de habitação 

de interesse social. Com isso, ampliaram-se as oportunidades 

de implantação de novas moradias geridas pelo Estado. Para 

além deste fator, as práticas mais recentes da SEHAB Limeira 

dirigem-se para o Programa Assistência Técnica em Limeira, 

que atende famílias de baixa renda que pretendem reformar, 

ampliar ou construir suas residências. Estas ações se baseiam 

da Lei Federal 11.888/2008, que garante assistência técnica 

pública e gratuita às famílias de até 3 salários mínimos, em 

consonância com o direito social à moradia previsto na 

Constituição Federal de 1988. 

Diante deste contexto, a parceria estabelecida entre a 

SEHAB Limeira e o projeto de extensão da FAU PUC-

Campinas iniciou suas atividades com a definição do perfil 

socioeconômico dos beneficiados, das áreas de atuação e 

outras condicionantes para o projeto. 

 

III. O PROJETO: INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS, DESENHO 

URBANO E ARQUITETURA 

Mais do que a entrega de um projeto arquitetônico 

estanque, nosso trabalho procurou fornecer subsídios para a 

autonomia da Secretaria de Habitação na continuidade de 

ações realizadas mesmo após a finalização de nossa 

cooperação. Nesse sentido, foi desenvolvido um protótipo que 

reúne diferentes instrumentos urbanísticos para propiciar a 

ampliação na oferta de moradia em todo o município, e não 

apenas no território específico desta primeira ação. Deste 

modo, o desenvolvimento do trabalho foi baseado no 

instrumento da “Cota de Solidariedade”; na modalidade da 

“Locação Social”; e na adoção de práticas sustentáveis de 

construção, por meio da utilização dos tijolos de solo-cimento. 

A principal área de intervenção definida para o 

projeto foi o Bairro Geada, localizado nas proximidades da 

Rodovia dos Bandeirantes e do Morro Azul, importante marco 

geográfico da cidade. O bairro se desenvolve no entorno do 

Córrego Água Suja e configura-se pelo desenho de malha 

predominantemente ortogonal, definindo quadras 

habitacionais que foram ocupadas de formas distintas. 

Algumas receberam a construção de pequenas residências 

padronizadas, resultantes do Programa Minha Casa Minha 

Vida. Outras quadras foram destinadas à entrega de lotes 

urbanizados, sendo os proprietários os responsáveis pela 

construção das futuras moradias. 

Distante do centro histórico, o local apresenta 

carências no oferecimento de locais de emprego e de lazer nas 

proximidades, fator que fortalece a dependência de regiões 

melhor servidas da cidade e a consequente circulação 

pendular, comum entre centros urbanos e bairros dormitórios. 

Buscando minimizar esta característica, o conjunto 

arquitetônico projetado para o Bairro Geada foi pensado para 

consolidar um eixo de forte urbanidade, adotando o conceito 

de fachada ativa por meio da destinação de usos comerciais no 

pavimento térreo. As áreas de intervenção localizam-se nas 

esquinas de 7 quadras do bairro e, conectadas pela via 

principal, configuram um importante eixo estruturador urbano 

do qual o projeto procura tirar partido. 

Situado perpendicularmente ao traçado do córrego, 

este eixo foi qualificado pela implantação das edificações de 

uso misto e pela ampliação do passeio público e das áreas 

livres defronte as edificações, estratégias de projeto definidas 

com o intuito de promover maior integração com o parque 

linear que emoldura o corpo d´agua existente no território. 

Com isso, imagina-se a consolidação de uma nova 

centralidade linear, integrada as áreas verdes e tendo a vista do 

Morro Azul como ponto focal de sua perspectiva. 

A partir desse cenário, foram propostas construções 

de uso misto com a preocupação de fomentar a vida urbana no 

nível do passeio público, buscando diálogos entre um térreo e 

outro. Trata-se da tentativa de configurar um conjunto de 

comércios e serviços, que por sua vez possivelmente irão 

contribuir para o abastecimento da comunidade, além de gerar 

novas relações urbanas e ampliar a oferta de empregos locais. 

Os sete edifícios projetados contam com 28 unidades 

comerciais no total, que variam de metragem quadrada entre si 

a fim de atender às diferentes demandas. Por meio da 

utilização de estrutura de concreto armado para a construção 

do embasamento do edifício, foi alcançado o conceito de 

“planta livre” que possibilita os diferentes layouts desejados 

pelo proprietário.  

As moradias foram projetadas com medidas 

adequadas a dimensão do tijolo de solo cimento, tendo sido 

moduladas com o intuito de minimizar custos e desperdício de 

material. Os apartamentos também seguem o princípio da 

variedade e, sendo assim, no desenho dos sete edifícios 

encontram-se 36 unidades habitacionais que se diferem em 

doze tipologias distintas. Oito dessas tipologias são de dois 

dormitórios, três são de três dormitórios e apenas uma 

tipologia conta com quatro dormitórios. A questão da variação 

acontece por de fato existir uma necessidade de gerar 

diferentes espaços, pois além do próprio entorno já trazer 

consigo a problemática do efeito carimbado, cada lote 

disponível possui uma vocação diferente de espacialidade e 

ocupação. Além disso, se tratando de possíveis políticas de 

aluguel social, é imprescindível que as unidades habitacionais 

possam atender os mais variados tamanhos de família. Não só 

a questão do número de dormitórios se mostrou um critério 

importante como também foi preciso se atentar a posição de 

cada cômodo na moradia. Buscando fortalecer a vida urbana 

no térreo, os espaços comuns e coletivos de cada moradia 

estão voltados para as esquinas e via principal onde se 

encontram todos os edifícios.  

Portanto, os projetos foram elaborados com respeito 

às condicionantes locais, às demandas específicas do território 
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e da paisagem urbana em que se insere. Mais do que um 

conjunto de edifícios, o que se desenha é a possibilidade de 

ambientes urbanos de dignidade. 

 

       
Fig. 1. Projeto – Localização Bairro Geada 

 
Fig. 2. Projeto - Implantação do conjunto habitacional junto à via principal 

existente e ao parque linear proposto para o Bairro Geada 

 

 
Fig. 3. Projeto – Vista externa do conjunto 

 

Fig. 4. Projeto – Vista externa de um dos sete edifícios do conjunto 

  

Fig. 5. Projeto – Vista interna apartamento duplex 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acreditamos que este projeto possa demonstrar aos 

principais interessados a viabilidade da utilização da “Cota de 

Solidariedade” como instrumento de financiamento de 

habitação de interesse social em Limeira. Além disso, o ensaio 

projetual realizado pode demonstrar a importância no 

oferecimento de moradia por meio de aluguel com valores 

acessíveis à maioria da população. Confiamos, também, que a 

definição de áreas comerciais no térreo das edificações possa 

abater os custos de manutenção dos conjuntos e, mais do que 

tudo, que a implantação de edificações de uso misto possa 

reduzir carências e fortalecer a urbanidade nas periferias 

urbanas.  
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