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A IMPORTÂNCIA DA ERGONOMIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERIORES 
 

MERY CAROLINY DE JESUS RIBEIRO 
 

O Design de Interiores é o carro-chefe para a projeção de ambientes que promovam uma melhor 
qualidade de vida a seus usuários. Sua principal meta é aliar a estética à funcionalidade do local, 
objetivando melhora-lo e alcançar os ideais destes indivíduos. Numa concepção de bem-estar e 
segurança em um ambiente, um projeto de interiores elaborado a partir da análise e solução de 
riscos ergonômicos, propiciará aos seus usuários o conforto ambiental que afetará de maneira 
positiva a qualidade de vida dessas pessoas. As características da composição de um ambiente 
refletem, de maneira expressiva, as qualidades de quem o frequenta e/ou habita. Um local deve 
ser sadio e agradável, proporcionando o máximo de proteção, sendo o resultado de fatores 
materiais ou subjetivos, e deve prevenir acidentes e riscos à saúde, além de proporcionar melhor 
relacionamento entre usuário e ambiente, bem como ao convívio coletivo.  A ideia deste trabalho 
é expor a importância da criação de ambientes adequados as necessidades de seus indivíduos, 
considerando os aspectos ergonômicos.   Em Arquitetura, os propósitos, programas, processos do 
projeto, tecnologia de construção e processos de construção modernos, requerem assim como em 
Ergonomia, a colaboração de especialistas, o balanceamento de objetivos múltiplos e inter-
relacionados para a resolução de conflitos (Souza, 2000) . Tais propósitos podem ser traduzidos na 
proporção de conforto e prazer ao usuário no ambiente interior; satisfazendo as necessidades 
programáticas deste. As relações de espacialização das atividades, dimensionamento de móveis e 
objetos, o provimento de condições ideais de iluminação, acústica, temperatura e umidade estão 
diretamente ligados ao trabalho de concepção do Designer de Interiores. Uma edificação se torna 
mais valiosa ao fornecer a máxima satisfação, levando em conta as aspirações supracitadas.  Os 
estudos ergonômicos em projetos de interiores visam realizar mudanças nas condições do 
ambiente, aperfeiçoando e adaptando-o para melhor execução das tarefas, de acordo com as 
características físicas e condições psicológicas do usuário, propiciando-lhe segurança, saúde e 
conforto, e, consequentemente, melhor qualidade de vida. Este trabalho permitiu demonstrar a 
importância da projeção de ambientes ergonomicamente corretos nas relações entre indivíduo e 
espaço. Ambientes adequados, do ponto de vista ergonômico, irão propiciar melhores condições 
de uso ao indivíduo, favorecendo assim sua saúde. Dada a magnitude da problemática que versa a 
questão do conforto ambiental, é fato que, além do bem-estar, um ambiente projetado com 
soluções ergonômicas atuará diretamente na promoção da saúde aos seus usuários. Numa 
conduta profissional, cabe ao Designer de Interiores preocupar-se com a inserção da Ergonomia 
na elaboração de projetos, atuando de forma a aprimorar a qualidade dos espaços, tanto em 
aspecto material quanto no âmbito psicossocial do indivíduo.          
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BAIXIOS DOS VIADUTOS: UMA LEITURA DAS TERRAS DE NINGUÉM NA AVENIDA INDUSTRIAL DE 
SANTO ANDRÉ - SP 

 
VICTOR MARTINS DE AGUIAR 

 
Este trabalho busca discutir a inserção e a criação de espaços de difícil aproveitamento sob os 
quatro viadutos, próximos a Avenida Industrial de Santo André, Região Metropolitana de São 
Paulo, paralelo a construção de edificações, que promoveram sua valorização imobiliária. Com a 
finalidade de se estruturar, nas décadas de 60 e 70, como um grande pólo industrial do país, as 
cidades da Região Metropolitana promoveram, segundo Silva (2012), a construção de 
infraestruturas viárias, para facilitar o escoamento da produção. A implantação dessas 
infraestruturas provocou, como expõe o autor, significativos impactos, que favoreceram o seu 
processo de degradação, agravado, nos anos de 1990, pela presença de indústrias e armazéns 
abandonados, em razão do processo de reestruturação produtiva. Na tentativa de reverter este 
quadro, Santo André desenvolveu, em 1998, o projeto Eixo Tamanduatehy (SAKATA, 2006). A 
concretização do Projeto não foi viável, no entanto Alvarez (2008) afirma que através das 
Operações Urbanas I e II, ambas de 1998, se iniciou a valorização de um trecho da Avenida 
Industrial. O discurso entusiasta sobre a globalização faz referência a Arantes (2000), a sua 
habilidade de dar origem às "cidades que dão certo". Complementa Vainer (1999), que diversas 
críticas têm sido feita ao desenvolvimento urbano a partir da adoção de um modelo internacional 
pois, não há a possibilidade de se adotar ou repetir lugares. Analisar a implantação, bem como os 
usos e as ocupações, de quatro viadutos em Santo André, produzindo informações que buscam 
orientar futuras intervenções. O desenvolvimento do trabalho se realizou com: a revisão 
bibliográfica, a análise do projeto Eixo Tamanduatehy e os levantamentos fotográficos da Avenida 
Industrial. A repressão às ocupações nos baixios dos viadutos tem se demonstrado desperdício de 
recursos públicos, tendo em vista que a flexibilidade e agilidade de seus promotores excedem a 
proibição por parte da Prefeitura de Santo André. A elaboração de grandes planos viários, de 
modo a estruturar a cidade de Santo André, nas décadas de 60 e 70, está sendo substituído por de 
fragmentos, concretizados pela iniciativa privada, evidenciando ainda mais a desigualdade social. 
Se por um lado, a cidade cresce e se desenvolve amparada por suas leis, por outro, encontramos 
habitações provisórias e o comércio informal nos viadutos, representando os setores 
desprivilegiados da sociedade, devido à ausência de políticas urbanas igualitárias. Assim, 
observamos que a atração e a permanência das atividades econômicas, sempre causaram impacto 
na cidade, levando seu crescimento, nem sempre acompanhado do planejamento 
urbano. Compreendemos que as ocupações temporárias e informais, não são necessariamente 
negativas. Ocorre que, como não são amparadas pelo planejamento urbano e ao se distanciarem 
dos padrões vigentes do mercado imobiliário acabam reprimidas, para a adequação da cidade a 
um certo padrão mundial, visando a atração de investimentos.         
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BARREIRAS ARQUITETÔNICAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA 
 

LUCIANA BERNAL 
 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 23,9% da população 
brasileira se declara com algum tipo de deficiência, seja ela auditiva, visual, intelectual ou física 
(IBGE 2010). Estes dados mostram um aumento expressivo desta população no Brasil, tendo em 
vista que em 2000, esse mesmo censo declarou que 14,5% da população apresentava algum tipo 
de deficiência (IBGE 2000). É importante ressaltar que durante o último censo realizado, a 
pesquisa passou a ser mais criteriosa, formulando questões que também permitissem avaliar o 
grau de severidade da deficiência de acordo com a percepção da pessoa e para se adequar a 
evolução do conceito de deficiência, justificando, em partes, o aumento dessa população. Em 
comparação entre o índice de pessoas com deficiência no Brasil e o mundo, o Brasil (23,9%) 
supera o índice da média mundial, que corresponde a 10% (ONU, 2013). Este valor mostra o quão 
expressivo é o número de pessoas deficientes no Brasil. Entretanto, apesar de existirem leis e 
normas, que garantam o bem-estar do indivíduo, portador de deficiência física ou não, a 
supressão de barreiras e obstáculos, e a acessibilidade, vemos que de fato, muitas destas não são 
aplicadas aos espaços públicos e privados. A falta de planejamento urbano adequado gera cidades 
desfragmentadas, onde em alguns locais, por exemplo, vemos rampas e pisos táteis e em outros a 
sua total ausência. Projetos que para serem aprovados por prefeituras se enquadram nas normas 
de acessibilidade, mas ao serem construídos, por motivos financeiros, ignoram essas normas e 
muitas vezes não são descobertos em decorrência da falta de fiscalização A adequação das normas 
de acessibilidade é essencial para a locomoção e realização de atividades destas pessoas. As 
barreiras arquitetônicas são inúmeras em nosso cotidiano. Falta de rampas, de barras de apoio, 
pisos táteis, plataformas elevatórias e até serviços como a manutenção das vias e calçadas 
dificultam a vida do deficiente físico. A supressão dessas barreiras é o ideal para que exista a 
igualdade de ir e vir de todos. Pesquisas sobre barreiras arquitetônicas serão realizadas, assim 
como um breve estudo na cidade e sua situação quanto ao que se refere à circulação e 
acessibilidade. Também serão utilizadas as normas estabelecidas pela ABNT 9050.  A existência 
desses obstáculos, inviabilizando o deslocamento seguro e autônomo do deficiente físico, pode 
refletir negativamente em sua vida, fazendo com que se sinta desencorajado para realizar suas 
atividades fora de casa, gerando como consequência, uma pessoa insegura, que se sinta excluída 
de uma vida social, com baixa estima, resultando na piora da qualidade de vida. Portanto, é de 
grande importância que locais, não somente públicos, como também privados, levem em 
consideração as leis existentes e a necessidade dessas pessoas.Permitindo assim que consigam ter 
uma vida mais independente, possibilitando ir e vir tranquilamente, com segurança, contribuindo 
com seu bem estar.         

 



822 
Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 

Presidente Prudente, 21 a 24 de outubro, 2013. ISSN: 1677-6321 

 

Ensino (ENAENS)    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

Arquitetura e Urbanismo    

 
 

CASA DE REPOUSO EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP 
 

KORINA APARECIDA TEIXEIRA FERREIRA DA COSTA 
MARCIEL ROBERTO ENCENHA 

 
A concepção deste trabalho é o conceito de uma casa de repouso para a cidade de Presidente 
Prudente. Após estudo de caso em uma instituição na cidade e análises de antecedentes pode se 
observar como funciona uma casa de repouso, qual a sua importância, como é feita a setorização 
dos ambientes, quais são necessários e fundamentais para o bom desempenho da mesma, o que 
contribuiria para melhoria, os tipos de atividades que os idosos necessitam em seu dia-a-dia, quais 
os profissionais qualificados necessários para darem o suporte aos idosos, tipos de serviços, 
acessibilidade, também Foi feito um estudo para a escolha de um bom terreno, levando em 
consideração seu entorno, serviços, comércios e laser, ventilação e insolação, fluxo de vias, 
acessos e seu zoneamento. A partir destas análises e de alguns problemas encontrados foi possível 
determinar um programa de necessidades visando melhor qualidade de conforto e bem estar aos 
idosos. Estima-se com este estudo, alcançar e suprir todas as necessidades tanto para as pessoas 
idosas quanto para portadores de deficiência física e debilitados, dentre outras que precisam de 
atenções especiais, tanto temporárias quanto permanentes.  Desenvolver um projeto de uma casa 
de repouso adequada para as necessidades dos idosos; Abordar questões de acessibilidade; A 
investigação se fundamentará na abordagem qualitativa de pesquisa, utilizando-se da pesquisa de 
levantamento bibliográfico e da pesquisa documental. o que se dará através de levantamentos 
bibliográficos sobre a histórica das casas de repouso, estudo de casos e antecedentes sobre seus 
benefícios, sua importância e técnicas construtivas como acústica, conforto térmico, 
luminotécnica e pisos indicados, acessibilidade e mobilidade com embasamento nas normas da 
ABNT e ANVISA, para as instituições de longa permanência. Assim será possível a realização de um 
melhor projeto que busca proporcionar o conforto dos idosos, não só na realização de atividades, 
mas sim em questão de moradia, convívio social e melhor qualidade de vida.  Os conteúdos do 
presente estudo servirão de base para o desenvolvimento de um projeto arquitetônico, assim 
como seu programa de necessidades, conceito e perfil formal e estético. foi fundamental para a 
efetiva compreensão da temática e desta maneira cumprir com o que se espera de um profissional 
da arquitetura, que é a promoção de soluções espaciais, funcionais e estéticas, mediante a 
necessidade de um usuário.         
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CONJUNTO HABITACIONAL ANA JACINTA II - MORADIA DE INTERESSE SOCIAL EM PRESIDENTE 
PRUDENTE/SP 

 
SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA 

CAROLINE DOS SANTOS 
MARCELA DO CARMO VIEIRA 

 
O processo de urbanização no Brasil tem ocorrido de forma bastante acelerada a partir do final do 
século XIX, resultando em forte déficit habitacional urbano. Ao mesmo tempo, políticas públicas 
de habitação privilegiaram a implantação de conjuntos de moradia popular nas franjas urbanas ou 
além malha, reforçando a expansão territorial urbana periférica. Em 1989, o Governo Estadual 
Paulista assumiu posição proativa nos financiamento habitacionais, com a criação da Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), e Presidente Prudente foi uma das cidades 
beneficiadas. Durante sua evolução urbana, vários conjuntos habitacionais foram construídos, 
sendo que o primeiro foi executado em 1968, e a maior parte foi implantada na região oeste. A 
CDHU financiou 12 empreendimentos nesta cidade entre 1990 e 2009; dos quais o Conjunto 
Habitacional Ana Jacinta II, foco desta pesquisa, com construção de 104 unidades, com entrega em 
1993. Baseado neste contexto, buscou-se analisar a produção da habitação social e sua ação direta 
na urbanização. Contribuir para a análise da produção da habitação de interesse social em cidades 
médias, verificando sua implantação na estrutura urbana e o projeto das unidades, além das 
alterações ocorridas após transcorrido 20 anos de sua entrega, tendo como estudo de caso o 
conjunto habitacional Ana Jacinta II, financiado pela CDHU, em 1993, em Presidente Prudente-
SP. A metodologia utilizada está baseada em aprofundamento teórico, investigação documental e 
levantamentos de campo do Conjunto Habitacional Ana Jacinta II. Os levantamentos buscam 
identificar o projeto original executado e as alterações ocorridas no loteamento, tanto com vistas 
às edificações existentes quanto referentes ao uso e ocupação do solo urbano.  O conjunto 
habitacional Ana Jacinta II foi financiado pelo Governo Estadual Paulista, por meio da CDHU, com 
entrega das unidades em 1993. Foi implantado além malha urbana na época, juntamente com 
outros dois conjuntos de moradia social executados no mesmo período. O projeto das edificações 
apresenta apenas um dormitório, banheiro e sala conjugada com cozinha. A localização do 
empreendimento resulta em exclusão social dos beneficiados, reforçando o processo de 
segregação. Segundo levantamento de campo, vinte anos após a entrega das unidades, há 
bastante alteração em relação à ocupação do solo, pois são poucas as unidades que permanecem 
como foram entregues. Devido aos levantamentos elaborados nesta pesquisa, foi possível a 
compreensão da realidade do conjunto habitacional Ana Jacinta II, em Presidente Prudente-SP. A 
concentração de unidades de moradia social resulta em homogeneidade urbana, que pode ser 
identificada como elemento segregador espacial. Dessa forma, contata-se que a continuidade na 
implantação de empreendimentos de habitação social além malha urbana mantém seus 
moradores à margem da cidade, reforçando aspectos de exclusão social. 
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LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL E OS PROCESSOS DE IMPLANTAÇÃO SEGUNDO AS DIRETRIZES 
MUNICIPAIS 

 
MAYARA PISSUTTI ALBANO 

MAYSA MESQUITA CARAVINA 
 

O acelerado processo de urbanização no Brasil, acentuou os desafios relativos às políticas públicas 
e à gestão e organização do território municipal, pois com ele, aumentou a demanda por moradia, 
infraestrutura básica, empregos e serviços públicos nas cidades. Frente a essa situação, torna-se 
fundamental a formulação de políticas públicas adequadas aos cidadãos, em especial àquelas 
relativas ao uso do solo urbano, que devem cooperar para a construção de ambientes urbanos 
equilibrados e justos.Na década de 1990, uma fatia da iniciativa privada iniciou uma participação 
na produção de unidades habitacionais, para o mercado de baixa renda, através de diversos 
programas governamentais. Sendo a ausência de moradias dignas a uma elevada parcela da 
população urbana, um dos maiores problemas para os municípios brasileiros, a questão da política 
habitacional passou a ser central e estratégica no campo da concepção de políticas urbanas. Esta 
pesquisa objetiva analisar da produção de interesse social executada através da iniciativa privada, 
tendo como objeto de estudo, o Loteamento Maré Mansa, localizado na cidade de Presidente 
Prudente, cidade média do interior paulista, verificando o histórico de sua implantação. Objetiva 
também analisar o papel exercido pelo poder público como gestor municipal e suas ações de 
regularizador do mercado imobiliário, a fim de verificar se garantem a função social do solo 
urbana, como determina a Constituição Federal de 1988 em seus artigos 182 e 183.  A 
metodologia utilizada nesta pesquisa será baseada na investigação qualitativa, utilizando-se de 
levantamento bibliográfico e da pesquisa documental.  O Residencial Maré Mansa Foi implantado 
na cidade de Presidente Prudente no ano de 1999, através da iniciativa privada, em uma área de 
manancial não contígua à malha urbana. Seu projeto foi aprovado pela Prefeitura Municipal, e 
após o início das obras, em função dos inúmeros impactos ambientais por ele causado, o 
Ministério Público interviu, obrigando a construtora responsável a realizar ações que mitigassem 
tais impactos.  Porém, todos os danos causados, principalmente por ter sido implantado em uma 
área inadequada e sem os devidos cuidadospoderiam ter sido evitados se a existisse um 
Planejamento Urbano Ambiental que definisse áreas de expansão urbana e determinasse com 
maior rigor o devido uso do solo para cada região do município. E também uma fiscalização maior 
quanto às condições das áreas onde novos loteamentos são implantados nesta cidade. Pesquisas 
desta magnitude, permite-nos conhecer os problemas e virtudes, erros e acertos, relativos a 
gestão pública municipal, e se torna importante como instrumento para nortear nas decisões a fim 
de melhorar a qualidade das habitações populares propostas , e também respaldar a elaboração 
de políticas habitacionais mais inclusivas e mais adequadas às realidades locais.         
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MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
 

MAYARA PISSUTTI ALBANO 
LÍVIA DE OLIVEIRA FERREIRA E SILVA 

LUANA GABRIELLY RODRIGUES CAMARGO 
PATRICIA MARA CELESTINO SOARES 

 
O processo de urbanização no Brasil possui como característica marcante em sua história a 
elitização da distribuição de terras, as omissões e descasos nas políticas públicas, que provocam 
déficits ao acesso a habitação e deficiências na infraestrutura de saneamento básico, de 
transporte, que refletem na qualidade de vida nos centros urbanos. É necessário que o poder 
público tenha preocupação como a qualidade de vida na área urbana, também com a conservação 
de ambientes naturais e com a manutenção de ambientes construídos frágeis, pois a qualidade 
ambiental está diretamente ligada àqualidade de vida, visto que vida e meio ambiente são 
intrínsecos.  O objetivo desta pesquisa é analisar o processo de expansão urbana por meio do 
planejamento e gestão ambiental urbanos, tendo como objeto de estudo o loteamento de 
interesse social Maré Mansa, em Presidente Prudente-SP, executado em 1999, verificando as 
características naturais do sítio onde foi implantado, a fim de verificar as irregularidades em sua 
implantação que prejudicam o meio ambiente. A metodologia utilizada nesta pesquisa se 
fundamentará na investigação qualitativa, utilizando-se de levantamento bibliográfico e da 
pesquisa documental.  Diversas irregularidades na implantação e construção do conjunto 
habitacional provocaram problemas no meio ambiente natural, entre elas, a devastação da mata 
ciliar dos córregos da Bomba e da Malandra, recomposição tumultuada das mesmas; erosões 
provocadas e agravadas pela inobservância das técnicas construtivas para o tipo de solo do local, 
projetos de infraestrutura urbana inadequados ao sítio de implantação e que prejudicaram os 
referidos córregos; atrasos na pavimentação das ruas que provocaram problemas aos moradores, 
entre outros.Esses problemas observados acarretaram inúmeros danos ao meio ambiente e à 
qualidade de vida da população.Na época o Ministério Público determinou que a construtora 
responsável, tomasse algumas providências na tentativa de minimizaros problemas ambientais e 
garantir uma melhor qualidade de vida à população. Ainda nos dias atuais, têm-se desrespeito à 
Área de Preservação Permanente que resguarda os Córregos da Bomba e da Malandra. As 
repercussões ambientais poderiam ter sido evitadas se houvesse um controle maior quanto aos 
locais de implantação de novos loteamentos urbanos e fiscalização rigorosa quanto aos 
procedimentos tomados no momento da execução das obras. Pois embora as ações do Ministério 
Público tenham diminuído muito os problemas causados ao meio ambiente, estes constituem uma 
realidade até os dias atuais. É através de pesquisas que se conhecem os problemas e também os 
acertos na gestão municipal, e constrói assim uma base para o desenvolvimento de ações futuras 
que possam evitar casos semelhantes a esse.         
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LIVIA SORIANO 

MARIA ALESSANDRA BACARO BOSCOLI 
 

Esta é uma proposta de pesquisa que tem como objetivo final verificar as atuais condições de 
conforto, qualidade e adequação às normas dos ambientes existentes no Centro Cirúrgico de um 
hospital no oeste paulista. Verifica-se uma grande importância deste estudo para as áreas de 
Arquitetura e Medicina, pois possibilita que sejam levantadas as características existentes nos seus 
ambientes, apoiando os profissionais que trabalham diretamente no local, os pacientes que são 
tratados nos mesmos, assim como auxiliar no aperfeiçoamento projetual e de equipamentos 
hospitalares.  O objetivo deste trabalho é bastante amplo, e abrange diversos setores da 
Arquitetura, como conforto do ambiente construído, luminotécnica, acústica, humanização, 
espaços físicos, e equipamentos e instalações.  A metodologia seguida estará embasada em 
levantamentos in loco, por meio de equipamentos de laboratório existentes na universidade, 
medições e verificações das normas existentes no Brasil.            
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CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM VALE DO SOL: HABITAÇÃO SOCIAL X ÁREA DE LAZER 
 

SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA 
LARA MONTELATTO MAZZA 

JÉSSICA CORTÊZ PEDRÃO 
MARCELA DO CARMO VIEIRA 

 
O processo de urbanização brasileiro tem ocorrido de forma bastante acelerada a partir do final 
do século XIX, tendo atingido 78,4% de sua população residente em cidades (IBGE, 2010), em 
89,3% da população da região sudeste vivendo em áreas urbanas (IBGE, 2010). Ao mesmo tempo, 
a oferta de unidades residenciais não tem acompanhado a demanda, resultando em grande déficit 
habitacional. Desde a "Era Vargas" (1930-1945), o Estado brasileiro busca alternativas para a 
redução desse déficit com projetos, programas e políticas voltadas à execução de unidades 
habitacionais. Mas, de forma geral, os locais em que conjuntos habitacionais têm sido executados 
se situam na franja urbana ou além da malha, e sem infraestrutura ou equipamento urbanos, 
criando sérios problemas para os moradores e para os Governos municipais. Entre os anos de 
1990 e 1992, durante o Governo do Presidente Fernando Collor de Melo, nova política 
habitacional foi proposta apoiada na criação de novos programas, baseados nos recursos do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), como o Programa de Ação Imediata para 
Habitação (PAIH), almejando a construção de aproximadamente 245 mil unidades habitacionais 
em caráter emergencial, em prazo de 180 dias, voltadas a famílias com renda de até 5 salários 
mínimos, com execução por construtoras privadas. Presidente Prudente, cidade no oeste paulista, 
foi uma das beneficiadas com financiamentos do PAIH, como o Jardim Vale do Sol, com 183 
unidades residenciais, foco desta pesquisa. Contribuir para a análise da produção da habitação de 
interesse social em cidades médias, verificando a questão da implantação desses 
empreendimentos na estrutura urbana, tendo como estudo de caso o conjunto habitacional 
financiado pelo Programa de Ação Imediata para Habitação (PAIH), do Governo Federal, na cidade 
de Presidente Prudente, no interior do Estado de São Paulo. A metodologia utilizada nesta 
pesquisa foi baseada em aprofundamento teórico; investigação prática por meio de pesquisa 
documental, os processos de aprovação do empreendimento, com os projetos arquitetônicos e 
urbanísticos, assim como possíveis outros documentos que forem identificados no decorrer da 
pesquisa; levantamentos de campo; e mapeamentos. 
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PLANO DIRETOR MUNICIPAL E A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
 

MAYARA PISSUTTI ALBANO 
ISABELA DE OLIVEIRA SEOLE 

GABRIELA RIZZO SANTOS 
 

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, o município passa ser ente federativo, tal 
como os Estados e a União. Os artigos. 182 e 183 compõem o Capítulo 'Da Política Urbana' na CF e 
discorrem sobre a política de desenvolvimento urbano, que deve ser executada pelo município, 
buscando o "pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes". O Estatuto da Cidade - Lei Nº 10.257/01 regulamenta os artigos. 182 e 183 da CF/88, 
e estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Essa lei deu ao município 
o dever de definir o conceito de função social da cidade e da propriedade urbana, além de alguns 
instrumentos, com a inclusão e aprovação nos planos diretores municipais, instrumento 
fundamental par a política de desenvolvimento e expansão urbana. A cidade de Presidente 
Prudente, já desenvolveu três Planos Diretores (PD) nos anos de 1968, 1996 e 2008. No ano de 
1996, já sob os preceitos da constituição de 1988 foi elaborado o segundo Plano Diretor municipal, 
que visava garantir a função social da propriedade urbana e da cidade, através do favorecimento 
de oportunidades que proporcionassem o acesso à propriedade urbana e à moradia, assim como a 
distribuição justa e equitativa dos benefícios e dos ônus derivados do processo de urbanização. O 
Residencial Maré Mansa Foi implantado na cidade de Presidente Prudente no ano de 1999, 
portanto, no período em que estava em vigor o referido PD, foi construído por uma empresa 
privada, em uma área de manancial não contígua à malha urbana. O empreendimento é composto 
por cerca de 800 unidades, divididas em quatro tipologias diferentes: I - residências de apenas um 
dormitório, banheiro, cozinha, área de serviço e sala, totalizando 35,71m²; II - residências de dois 
dormitórios, e demais dependências, totalizando 42,11m²; III - residências com mesma quantidade 
de ambientes, porém com 44,47m²; e IV - casas com três dormitórios, e demais dependências, 
com 51,88m². Cerca de 40% das residências foram financiadas pela Caixa Econômica Federal. 
Conclui-se que a localização do empreendimento põe em dúvida o cumprimento dos objetivos do 
PD que é de garantir o acesso à moradia e a justa e equitativa distribuição dos benefícios do 
processo de urbanização, pois os moradores desse empreendimento tiveram prejuízos quanto 
acesso à transportes e equipamentos urbanos por morarem fora da malha urbana consolida, 
configurando desta feita, um caso de exclusão socioespacial.  Esta pesquisa analisou 
pontualmente, a implantação do Residencial Maré Mansa em Presidente Prudente, 
empreendimento de habitação social, considerando as características de implantação, os agentes 
financiadores, a tipologia das edificações, os executores do empreendimento, para que se consiga 
verificar se são cumpridas as diretrizes do PD.  A metodologia utilizada nesta pesquisa foi baseada 
na investigação qualitativa, utilizando-se de levantamento bibliográfico e pesquisa documental. 
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PLANTA POPULAR PAULISTA: TIPOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE 
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DENIS OSHIRO GASTALDI 

NATÁLIA GIRONDE ATAIDE 
ARLETE MARIA FRANCISCO 

CRISTINA MARIA PERISSINOTTO BARON 
 

O projeto de extensão universitária: "Planta Popular Paulista: tipologias contemporâneas para 
habitação de interesse social (Presidente Prudente-SP)", que vem sendo desenvolvido deste o 
início de 2011, consiste em dar atendimento individual e produzir projetos arquitetônicos de 
moradia popular, em especial para a população beneficiária do programa de fornecimento de 
"modelos" de plantas-tipo pelo orgão municipal competente da Prefeitura Municipal de 
Presidente Prudente-SP. No ano de 2012, ampliamos o escopo do trabalho para atender 
especificamente um público específico: moradores dos bairros Morada do Sol e Residencial Belo 
Galindo. São bairros formados a partir do "Programa de Desfavelamento e Loteamentos 
Urbanizados" realizado pelo Governo local, em 1990 e, desde então, a população vem lutando por 
melhorias das suas condições. Em 2013, o trabalho incorporou o levantamento da ausência de 
contenção de terra nos lotes no Km 7 - cuja existência é primordial. O projeto busca cumprir uma 
função social de retornar à sociedade um conhecimento adquirido no Curso de Arquitetura e 
Urbanismo ao atender uma população carente que não tem acesso a serviços de profissionais para 
a elaboração de projetos de arquitetura, embora a assistência técnica seja um direito adquirido 
pela Lei nº1888/08. O projeto de extensão Planta Popular Paulista tem como objetivos: a melhoria 
das condições de moradia da população carente, pesquisando alternativas e propostas para a 
habitação social, ao visar baixo custo, novas tipologias, projetos flexíveis e criar um diálogo 
construtivo entre: tradição arquitetônica, economia de materiais e o respeito ao meio ambiente; 
difundir em mídia impressa e televisiva o oferecimento das novas propostas realizadas; e, 
também, levantar os problemas encontrados em bairros carentes e apresentá-los ao Poder 
Público para ação de amenizá-los. Para o desenvolvimento dos projetos, o beneficiário pode ser 
tanto cadastrado no órgão competente da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, ou ter 
procurado a assistência social. Assim, é marcada uma entrevista para que os alunos-bolsistas 
possam saber das necessidades do beneficiário e, juntamente com o professor-coordenador, 
elaborar um ante-projeto, até ser aprovado pela família, para assim, realizar o projeto de 
execução e o de aprovação na Prefeitura. Quando possível, é realizado o acompanhamento da 
construção desses projetos, notada a necessidade. Foram 13 famílias contempladas. No 
levantamento de contenções nos bairros (680 lotes diagnosticados), foi estabelecida uma legenda, 
classificando as divisas dos lotes em: sem necessidade de contenção e com necessidade (e esses, 
classificados em: com muro de arrimo e impermeabilização; com muro de arrimo sem 
impermeabilização; sem muro de arrimo; muro de arrimo fornecido pela Prefeitura). Conjunto ao 
diagnóstico gráfico foi feito o diagnóstico fotográfico. 
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ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA - BREVE ANÁLISE DO CENTRO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP 
 

ANASTACIA DUARTE BARBOSA 
FABIANA AGUIAR FLORENCIO 

YEDA RUIZ MARIA 
 

Especulação imobiliária á a ação de compra ou a aquisição de bens imóveis com a finalidade de 
vendê-los ou alugá-los posteriormente, na expectativa de que seu valor de mercado aumente 
durante um determinado tempo (FERRARI, 2009). Neste contexto tem-se a lei de oferta e procura , 
a qual pontua que se uma pessoa, empresa, ou grupo de pessoas e/ou empresas compram 
imóveis, em grandes áreas ou quantidades e numa mesma região, isto eleva a demanda de 
imóveis no lugar, e, por consequência, há um aumento artificial dos preços de todos os imóveis 
daquela região. Saboya (2008) esclarece que basicamente a especulação imobiliária tem sido 
responsável por consideráveis aumentos no valor de imóveis. Pressupõe-se portanto que com a 
expansão urbana, consequentemente, tem-se a maior valorização da terra através da aquisição de 
nova infraestrutura urbana, com áreas institucionais, residenciais e comerciais, aumentando assim 
o valor do lote diante do mercado imobiliário. Portanto, a especulação imobiliária eleva o valor da 
terra onde já possui uma urbanização mais elaborada nas cidades, trazendo consigo a dificuldade 
ao acesso ao solo urbano principalmente da população de baixa renda, onde são colocadas no 
piores locais, ocasionando assim uma segregação. Impulsionando o aparecimento de 
assentamentos precários e irregulares nas áreas de expansão da cidade, guetos de segregação 
socioespacial, com deficiência na oferta de equipamentos públicos, infraestrutura, bens e serviços 
urbanos. Assim os municípios não poderão dar uma suposta garantia quando dizem em direito à 
habitação diante do alto crescimento e valorização de solos.  O presente artigo tem como objetivo 
geral analisar a especulação imobiliária do centro de Presidente Prudente - SP     Com a elaboração 
desse trabalho foi possui fazer um levantamento estatístico e mapeamento da situação real tanto 
no município de Presidente Prudente no que se diz respeito à especulação imobiliária, sua causa e 
suas problemáticas, chegando assim a uma possível analise como: os maiores números de imóveis 
disponíveis e de uso comercial, com o valor do aluguel com uma grande oscilação tanto com o 
valor com também em quantia. Isso traz consigo problemas como horário comercial região 
habitada e fora do horário tornando a região deserta.      O centro de Presidente Prudente hoje 
esta com uma taxa de ocupação de 100%, fazendo com que um imóvel acabe tendo pelo menos 3 
a 4 pretendentes inquilinos.Em 2011 com a revitalização do calçadão o centro subiu também seu 
valor por sua grande procura de imóveis. Nas avenidas continuam no mesmo valor sendo Av. 
Brasil com a presença de lojas agropecuárias e oficinas, Av. Washington Luiz com a presença de 
consultórios médicos, Av. Cel. Marcondes e Av. Manoel Goulart como prestadora de serviço. Hoje 
a avenida mais cara será Avenida Coronel Marcondes e em segundo lugar Avenida Washington 
Luiz.     
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MAYARA PISSUTTI ALBANO 

YEDA RUIZ MARIA 
POLIANA DE OLIVEIRA BASSO 

LUIS HENRIQUE DA SILVA MATHIAS DUARTE 
 

       O acelerado processo de urbanização no Brasil, com forte crescimento populacional e 
expansão horizontal das cidades, ocasionou problemas sociais e ambientais urbanos. Esse 
processo veio acompanhado de um déficit nas políticas públicas de infraestrutura, de habitação, 
de transportes e de um planejamento urbano ambiental que dirimisse a crise urbana e os 
impactos ambientais. A carência de habitação levou a ocupação de áreas ilegais e informais por 
parte das camadas de baixa renda, ambientalmente impactantes e impactadas, por ocuparem 
muitas vezes áreas de mananciais, encostas de morros, e por não apresentar infraestrutura 
adequada, principalmente de saneamento básico. Dessa forma, o artigo busca discutir o processo 
da crise urbana, os problemas ambientais gerados, com foco no saneamento ambiental, e como o 
Planejamento Urbano Ambiental interfere nesse processo.  
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A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE FLÓRIDA PAULISTA 
 

MAYARA CRISTINA HIGASHI 
HELIO HIRAO 

 
       A ocupação e desenvolvimento do noroeste paulista pode ser explicada por motivos diversos 
em função da expansão da rede ferroviária para essa região. Essa expansão deu origem a uma 
rede de patrimônios, que hoje, formam uma rede de pequenas e médias cidades no interior do 
estado. Entretanto, durante o período de industrialização do Brasil, o transporte ferroviário 
acabou ficando antieconômico, o que levou a extinção de grande parte de suas linhas. Entre 
estatizações e privatizações, todavia, as instalações que atendiam a ferrovia acabaram 
abandonadas, ficando a mercê da ação do tempo e depredação humana, formando lugares 
desvalorizados na malha urbana. É preciso identificar esse patrimônio histórico e reintegrá-los às 
suas cidades, de modo a preservar o significado e o caráter dessas edificações.  
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A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO URBANO AMBIENTAL EM CIDADES DE PEQUENO PORTE: 
PRESIDENTE VENCESLAU-SP 

 
JOÃO VICTOR DE SOUZA LIMA 

PATRICIA DE FACCIO RISSI 
MAYARA PISSUTTI ALBANO 

YEDA RUIZ MARIA 
 

       Este artigo visa analisar a importância do planejamento urbano ambiental em Presidente 
Venceslau-SP, caracteristicamente uma cidade de pequeno porte. Observa-se que a cidade sofre 
grande impacto ambiental que atinge, não só toda a região, mas principalmente à sua própria 
população, impacto este que é negligenciado. O planejamento ambiental, por sua vez, é essencial 
para que uma cidade se desenvolva adequadamente, de modo que sua economia e progresso 
caminhem junto com a preocupação com o meio ambiente. O artigo analisa então os principais 
aspectos do município voltados ao impacto ambiental: Água, Esgoto, Resíduos Sólidos, Solo e 
Vegetação. Essa análise resultará em uma avaliação geral da situação atual, e nos erros que a 
resultaram, dando ênfase à falta de um planejamento ambiental estruturado.  
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A PRAÇA É NOSSA - ANÁLISE DA INTERVENÇÃO NA ÁREA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
PRESIDENTE PRUDENTE 

 
KARIN FERNANDA SCHWAMBACH 

JEANETE CAROLINA HORST MACIEL MACIEL  
 

       O Terminal Rodoviário Comendador Walter Lemes Soares, importante equipamento urbano de 
Presidente Prudente, localiza-se próximo a região central da cidade. Atualmente, seu contexto 
apresenta baixa qualidade ambiental devido uma somatória de fatores, tais como: falta de 
manutenção da edificação, degradação da rua e de seus elementos, áreas de prostituição, 
comércio informal, ocorrências de violência urbana, conflito no tráfego de pessoas e veículos. Em 
2012, o local passou por reformas no prédio e intervenções em seu entorno imediato, cujas ações 
tiveram um forte impacto local. Considerando o potencial urbanístico deste equipamento urbano, 
bem como a importância desta área para a cidade, os alunos fizeram uma intervenção artística 
para instigar uma reflexão sobre a cidade que queremos. Este artigo tem por objetivo trazer uma 
analise do projeto executado trazendo questionamentos e fomentando outras possibilidades de 
atuação nesta área.  
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ADOLF LOOS E A NÃO ORNAMENTAÇÃO 
 

KORINA APARECIDA TEIXEIRA FERREIRA DA COSTA 
DAYANE TIEME YAMADA CARRENHO 

JAQUELINE NAOMI HAGA 
MAYARA MOTA CORDEIRO SOUZA 

ROGÉRIO APARECIDO GABRIEL 
 

       Arquiteto e teórico, Adolf Loos foi um grande pensador no final do século XIX ao início do 
século XX, um dos criadores do modernismo. Na época, foi um dos pioneiros a romper com o 
historicismo, idealizando o abandono do ornamento e projetos mais limpos e racionais. Por meio 
de suas obras, deu início a novas características arquitetônicas, como o pé direito de diferentes 
alturas, o Raumplan, e seus inovadores terraço, presentes em grande parte de seus projetos. 
Nesse artigo, iremos analisar suas características e obras, ampliando o conhecimento na 
arquitetura pré-modernista e compreendendo as teorias de Adolf Loos, ao projetar uma 
arquitetura simples e nula de decorações. Palavras-chave: Adolf Loos, arquitetura, pré-
modernismo, não ornamentação, funcionalismo. 
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ANÁLISE DO PARQUE DO POVO COMO AGENTE DA REURBANIZAÇÃO DO FUNDO DE VALE, E 
DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP 

 
SARA LIDIANE ALVES VIEIRA 
MAYARA PISSUTTI ALBANO 

YEDA RUIZ MARIA 
 

       Este artigo visa analisar questões sobre a produção do espaço urbano em Presidente 
Prudente-SP, tendo como foco o Parque do Povo, resultado do processo de urbanização e 
canalização do trecho do Córrego do Veado, localizado na região Sudeste da cidade.Observando 
que, o que antes era considerado um entrave ao desenvolvimento da cidade, graças à 
reurbanização praticada e à desapropriação dos moradores da região para a implantação do 
parque, hoje é possível notar tamanha valorização tanto da área do parque, como do seu entorno 
e também o desenvolvimento de tal região. Pesquisas bibliografias e documental embasam a 
presente pesquisa.  
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ÁREA VERDES URBANAS EM ANAURILÂNDIA-MS - ESTUDO E CASO 
 

SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA 
LETÍCIA PIROLA MAZIERO 

 
       As áreas verdes e de lazer são componentes fundamentais para o bom funcionamento de uma 
cidade. Influenciam na convivência social e nos benéficos referentes à melhora do clima, 
resultando em um ambiente urbano agradável. Dessa forma, a qualidade de vida da população 
urbana é melhorada. Ao mesmo tempo, aspectos de mobilidade urbana também influenciam 
nessas questões, como o uso estimulado e facilitado da bicicleta. Por meio dessa visão, foi 
elaborado estudo de caso na cidade de Anaurilândia, no interior do estado do Mato Grosso do Sul, 
de pequeno porte, que apresenta, atualmente grande carência de vegetação urbana. Busca-se 
diretrizes de projeto para mitigar seus aspectos negativos intra-urbanos por meio da implantação 
de novas áreas verdes e da ligação dessas às existentes, com o uso das ciclovias.  
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ARQUITETURA PRÉ-MODERNISTA: ADOLF LOOS E A RACIONALIDADE DA FORMA 
 

KORINA APARECIDA TEIXEIRA FERREIRA DA COSTA 
LIZA DA FONSECA JERONYMO 

MARIANA MALHEIRO NEGRAO BANDEIRA 
MARIELE SILVA FERRAGINI 
VALQUIRIA PATRICIA FELIX 

VALQUIRIA PEREIRA BASTOS 
 

       Arquiteto e teórico, Adolf Loos foi um grande pensador no final do século XIX ao início do 
século XX, um dos criadores do modernismo. Na época, foi um dos pioneiros a romper com o 
historicismo, idealizando o abandono do ornamento e projetos mais limpos e racionais. Por meio 
de suas obras, deu início a novas características arquitetônicas, como o pé direito de diferentes 
alturas, o Raumplan, e seus inovadores terraço, presentes em grande parte de seus projetos. 
Nesse artigo, iremos analisar suas características e obras, ampliando o conhecimento na 
arquitetura pré-modernista e compreendendo as teorias de Adolf Loos, ao projetar uma 
arquitetura simples e nula de decorações. Palavras-chave: Adolf Loos, arquitetura, pré-
modernismo, ornamento, delito.  
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ARQUITETURA SUSTENTÁVEL NO ESPAÇO URBANO 
 

JÉSSICA TELLES ZANATELI 
CAMILA MESSAGE 

MAYARA PISSUTTI ALBANO 
YEDA RUIZ MARIA 

 
       Atualmente existem vários conceitos para o termo sustentabilidade. Em suma, a palavra 
representa a gestão dos recursos sem desperdício e nem danos ao meio, de maneira a garantir o 
sustento da geração presente e das futuras. No final da década de 1980 e início da década de 1990 
as questões sustentáveis chegaram de forma incisiva, trazendo novos modelos de ações menos 
impactantes ao meio, incluindo uma revolução no modo de pensar o projeto e a forma de 
construção. Entretanto a dificuldade de adaptação se deve ao hábito geral da população de não se 
preocupar com o uso e preservação dos recursos naturais. A ideia de desenvolvimento sustentável 
compreende esfera bem maior do que apenas a questão ambiental, abrangendo também a 
arquitetura, trazendo a inserção das práticas de sustentabilidade ao setor construtivo, 
proporcionando qualidade, vantagens e soluções na concepção do projeto, manutenção e mesmo 
na maneira de lidar com resíduos de demolição, e também no âmbito das cidades, utilizado a 
sustentabilidade como forma de inserir atividades e políticas públicas no planejamento urbano.  
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AVALIAÇÃP PÓS-OCUPACIONAL DO CAMELÓDROMO/PRAÇA DA BANDEIRA NA CIDADE DE 
PRESIDENTE PRUDENTE-SP 

 
GABRIELA BIANCHI LANZETTA BIANCHI LANZETTA 

LANA MIKA OTA 
MARIA ALESSANDRA BACARO BOSCOLI 

 
       Presidente Prudente é uma cidade no interior paulista que assim como todas as outras cidades 
está sujeita a modificações de seus espaços. Neste trabalho refletiremos sobre uma dessas 
transformações, a Praça da Bandeira que se tornou um camelódromo, e verificaremos a qualidade 
do espaço criado a partir da mesma. Tomando como exemplos espaços voltados para os mesmo 
fins em outros locais, em normas técnicas e autores que discutem o crescimento e elementos de 
identificação das cidades buscamos compreender o processo e avaliar o uso que acontece 
atualmente depois de vários anos de ocupação.  
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CENTRO DIA PARA IDOSOS 
 

JÉSSICA TELLES ZANATELI 
MARIA ALESSANDRA BACARO BOSCOLI 

 
       O aumento da expectativa de vida e a redução da taxa de natalidade contribuirão para que a 
população, no futuro, seja de maioria idosa. A terceira idade possui aspectos que são contrários 
aos parâmetros de produtividade estabelecidos pela sociedade, o que leva à marginalização e 
incompreensão do idoso pela maioria das pessoas. No entanto, não se pode ignorar a grande 
demanda de serviços voltados para idosos. Eles precisam, principalmente, de dedicação de tempo 
e de carinho, mas nem todos os familiares podem oferecer isto. Por esta questão, faz-se 
necessária a criação de espaços que promovam atividades estimulantes para o corpo e a mente 
destas pessoas e que provocam bem-estar. Os Centros Dia para Idosos têm essa finalidade, ao 
passo que não afastam e até reforçam o contato com a família, ao contrário dos chamados asilos.  
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CONJUNTO HABITACIONAL ANA JACINTA - O PROGRAMA DE AÇÃO IMEDIATA PARA HABITAÇÃO 
(PAIH) EM PRESIDENTE PRUDENTE-SP 

 
SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA 

MARCELA DO CARMO VIEIRA 
ANA FLÁVIA REIS JESUS 

RENATO CARDOSO MARINHO 
 

       Este artigo está embasado em pesquisa de iniciação científica elaborada no curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Oeste Paulista. Buscou-se analisar o Conjunto 
Habitacional Ana Jacinta, executado na região sul da malha urbana de Presidente Prudente, 
município do interior do Estado de São Paulo, no início da década de 1990, com financiamento do 
Governo Federal, por meio do Programa de Ação Imediata para Habitação (PAIH). Objetivou-se 
levantar questões de implantação e projetos urbano e arquitetônico desses empreendimentos na 
estrutura de cidades médias. A metodologia está embasada em pesquisa teórico-conceitual, 
documental e de campo, com mapeamentos, e relacionando todas as informações levantadas.  
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CRESCIMENTO URBANO E CONSEQUÊNTES INUNDAÇÕES NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE: 
ESTUDO DE CASO PARQUE DO POVO 

 
MAYARA PISSUTTI ALBANO 

LENNON GOMES 
MARCIEL ROBERTO ENCENHA 

YEDA RUIZ MARIA 
 

       Este artigo busca fazer uma análise sobre crescimento urbano de cidades médias, tendo como 
objeto de estudo Presidente Prudente, localizada no interior do Estado de São Paulo, 
considerando questões ambientais, infraestrutura e o ambiente construído. Objetiva-se o discutir 
a relação entre o crescimento urbano acelerado e parte das problemáticas relacionadas a 
inundações, ocorridas na região do Parque do Povo, que colocam em risco a saúde pública, 
provocam danos ao patrimônio público e privado, causam acidentes de trânsito. Também 
acarretam em prejuízos aos cofres públicos que têm que arcar com os danos causados. A 
metodologia foi baseada em pesquisas bibliografias e documentais relacionadas ao tema.  
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DIRETRIZES PARA PROJETO ARQUITETÔNICO DE MOBILIDADE URBANA E INTEGRAÇÃO SOCIAL EM 
PRESIDENTE VENCESLAU 

 
JOÃO VICTOR DE SOUZA LIMA 

MARIA ALESSANDRA BACARO BOSCOLI 
 

       O trabalho em questão consiste na pesquisa preparatória para a criação de um complexo de 
entretenimento, cultura e apoio em Presidente Venceslau, cidade do interior de São Paulo. A 
pesquisa se justifica pela necessidade da cidade de possuir um estabelecimento que, voltado para 
esse fim, proporcione soluções para os problemas que a abrangem, relacionados a ócio urbano, 
vazios e barreiras urbanas e segregação social. O trabalho busca então artifícios para a elaboração 
de um projeto que resolva ou amenize os problemas evidenciados, através de estudos sobre o 
desenvolvimento histórico das problemáticas, análise do foco de ação, e estudos sobre estratégias 
projetuais. Como resultado, a pesquisa proporciona diretrizes subsidiais para as definições 
posteriores do projeto arquitetônico acadêmico que será elaborado.  
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ESTUDO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DO CAMPUS II DA UNOESTE - PRESIDENTE PRUDENTE 
 

KORINA APARECIDA TEIXEIRA FERREIRA DA COSTA 
JULIANA DOMINGUES SCATOLON 

 
       A presente pesquisa foi desenvolvida como parte do levantamento pertencente ao trabalho de 
conclusão de curso denominado "Reforma e readequação do hospital veterinário do campus II da 
Unoeste" e apresenta as análises do ambiente construído seguindo as questões de iluminação e 
ventilação natural, disposição das áreas de atendimento aos animais e fluxo de materiais utilizados 
em cirurgias, acesso dos profissionais que atuam no hospital e a mobilidade dos animais 
atendidos. Foram estudados os tipos de aberturas e materiais utilizados na construção, 
implantação da edificação e a influência do entorno no conforto térmico da edificação. Seu 
objetivo foi promover o conhecimento da realidade do hospital veterinário, priorizando encontrar 
suas deficiências, seus pontos positivos e suas potencialidades, para serem usadas como 
referência para a etapa seguinte, que compete ao desenvolvimento do projeto de reforma e 
readequação do hospital.  
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HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: AS TIPOLOGIAS HABITACIONAIS E O SEU REFLEXO NA 
PRODUÇÃO DA CIDADE ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

 
GUSTAVO FAVARETTO MARTINEZ 

MARCELO BATISTA PIGIONI 
MAYRA MARTINS BRUNELLI 

CRISTINA MARIA PERISSINOTTO BARON 
 

       O Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV do Governo Federal é, sem dúvida, uma proposta 
audaciosa do ponto de vista numérico, pretendendo-se chegar até 2014 a um total de três milhões 
de moradias construídas. Além disso, o seu lançamento está ligado a uma tentativa de 
enfrentamento da crise econômica mundial nos anos 2008/09, no qual o governo federal, além de 
reduzir o déficit habitacional, viu também a possibilidade de fortalecer o setor da construção civil, 
que emprega milhões de pessoas em todo o país, como também as ações dos empreendedores 
imobiliários Por conta do programa MCMV e do impulso que a construção civil tem recebido, o 
Brasil assiste hoje uma grande mudança em suas cidades, todas crescendo de maneira 
desordenada, onde o crescimento este orientado pela bússola do capital imobiliário, onde o preço 
da terra é o norte, gerando novos problemas urbanos. Além dos problemas urbanos outra questão 
frequentemente levantada é a qualidade das unidades habitacionais produzidas, as quais 
continuam reproduzindo modelos já superados e apresentando problemas construtivos na 
entrega dos imóveis. Este trabalho discute as questões da produção formal de conjuntos 
habitacionais e os possíveis impactos na malha urbana existente, bem como, as tipologias das 
unidades habitacionais.  
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HABITAÇÃO SOCIAL EM PRESIDENTE EPITÁCIO-SP E QUESTÕES URBANAS 
 

SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA 
MARCELA DO CARMO VIEIRA 

RAFAELA MUSSOLINI CELESTINO OLIVEIRA 
MAYARA MOTA CORDEIRO SOUZA 

 
       O processo de urbanização brasileiro possibilitou o surgimento de sérios problemas urbanos e 
sociais, sendo a favela um dos mais profundos. Essa característica de moradia urbana não se 
resume, no entanto, às grandes cidades; podendo ser identificadas ocupações ilegais e processos 
de favelização também em cidades de portes médio e pequeno. O descaso político, de 
planejamento e de gestão possibilitam sua implantação e reprodução. Ações dos Poderes Públicos 
por meio de projetos de desfavelização, remoção da população e entrega de habitações sociais 
adequadas precisam ser reforçados. A partir desse perfil, este artigo busca demonstrar a 
existência de favela em cidade de pequeno porte e ações públicas assumidas para remoção de sua 
população. O foco de estudo é Presidente Epitácio, no interior do Estado de São Paulo. A 
metodologia assumida foi de verificação de campo, e levantamentos bibliográficos e documentais.  
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INTER-RELAÇÕES ENTRE O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO A 
PARTIR DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO NAU - NÚCLEO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E 

URBANOS DA UNESP 
 

EVANDRO FIORIN 
 

       Neste artigo buscamos apresentar a experiência que está sendo realizada em um núcleo de 
projetos de arquitetura e urbanismo, que desenvolve trabalhos voltados à comunidade em geral, 
junto à universidade pública, ao longo dos últimos três anos. Nele discutimos a organização e o 
funcionamento do NAU - Núcleo de Projetos Arquitetônicos e Urbanos da UNESP-Campus de 
Presidente Prudente e como acreditamos que as inter-relações entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão em arquitetura e urbanismo podem ser instigadas pela mútua participação de docentes 
e discentes, na realização de projetos em várias escalas de intervenção, no âmbito da 
universidade, da sociedade civil e em concursos de ideias, exatamente, porque, o grau de 
aproximação com a realidade pode ser mais tangível, na medida em que as demandas reais 
solicitam posicionamento político, pesquisa acurada e uma resposta crítica, acompanhadas de um 
desenho responsável. 
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LAZER NO CENTRO URBANO DE PRESIDENTE PRUDENTE - BREVE ANÁLISE 
 

NATALIA CATARINE TOMÉ MARCONDES 
JULIANA ELAINE DOS SANTOS  

FERNANDO GOMES PIFFER 
YEDA RUIZ MARIA 

 
       O lazer tem-se tornado cada dia mais importante no cotidiano da sociedade. Os indivíduos 
têm-se ocupado cada dia mais de tarefas para sua subsistência e isto tem gerado maior 
necessidade ao ócio. Com isto, é visto que é um dever do poder público suprir as necessidades da 
população, criando meios para a execução de projetos que visam melhorar a qualidade de vida 
por meio dos espaços dedicados ao lazer. Um projeto de qualidade proporciona uma maior 
identidade do espaço com a comunidade e com isso aprimora o uso do espaço público voltado ao 
lazer. Este presente trabalho tem por objetivo ampliar o acesso ao lazer, afim de compreende-lo 
como um direito de todos os cidadãos. Como ponto de partida será tomado como base as 
problemáticas existentes nos espaços de lazer do centro de Presidente Prudente - SP, este, trará 
subsídios para possíveis projetos de revitalização urbana e para a implementação de uma nova 
política pública de lazer. A metodologia de pesquisa apresentou-se por meio de estudos 
bibliográfico sobre o tema proposto, de forma a dar subsídios teóricos para a compreensão, 
discussão, análise e modelos existente sobre espaços de lazer.  
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METODOLOGIA DE PROJETO EM ARQUITETURA: DO OBJETO AO SUJEITO 
 

ROGÉRIO PENNA QUINTANILHA 
 

       Os processos de concepção de um projeto arquitetônico envolve diversas etapas que nem 
sempre são claras, seja ao produtor-arquiteto, seja ao observador de sua obra. Este trabalho 
pretende contribuir para um pensamento epistemológico acerca dos mecanismos internos desses 
processos, incluindo a aproximação com as Belas Artes, o cientificismo modernista e a revisão 
contemporânea que procura questionar a possibilidade de uma criação arquitetônica puramente 
objetiva. Para tanto, utiliza-se dos três modos de raciocínio elencados pelo filósofo Charles Pierce - 
abdução, dedução e indução - aplicados ao processo de projeto arquitetônico a partir das 
proposições de Eluiza Ghizi. Deste modo, a reflexão epistemológica acerca dos processos do 
característicos do conhecimento arquitetônico pretende contribuir para o domínio das 
ferramentas fundamentais destes campo, referenciando tanto futuras experiências de ensino de 
arquitetura como de prática profissional.  
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MICHAEL GRAVES E O PÓS-MODERNISMO HISTORICISTA 
 

KORINA APARECIDA TEIXEIRA FERREIRA DA COSTA 
ANA FLÁVIA REIS JESUS 

 
       O presente artigo apresenta de maneira sucinta a biografia e vida artística do arquiteto, pintor 
e designer norte americano Michael Graves, sua transição do movimento moderno para o 
movimento pós-moderno, sua relação com os New York Five e aspectos arquitetônicos de algumas 
de suas principais obras pós-modernas, dando destaque para o Edifício Portland, Biblioteca de San 
Juan Capistrano e para os resorts Swan e Dolphin. Graves se mostra um dos principais arquitetos 
norte americanos do período, utilizando-se do historicismo abstrato para romper com a limpeza 
visual do movimento moderno, e com a falta de relação com a identidade do usuário. 
Apresentando uma arquitetura referenciada à sua época, que se vincula ao passado histórico, 
conciliando como ninguém a arquitetura do passado com a tradição presente para projetar o 
novo.  
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MORFOLOGIA URBANA DAS ÁREAS DE FUNDO DE VALE DO CÓRREGO DO VEADO EM PRESIDENTE 
PRUDENTE, SP 

 
ANDRESSA MASTROLDI FERRAREZI 

 
       A realidade das margens de corpos d´água das cidades brasileiras é, na maioria dos casos, de 
degradação, em conseqüência da ocupação irregular de habitações, de ruas e avenidas ou de 
outros elementos urbanos que impermeabilizam as terras adjacentes, ocasionando prejuízos à 
própria população e ao meio ambiente. Este trabalho apresenta o estudo morfológico das áreas 
de fundo de vale do córrego do Veado em Presidente e Prudente, no trecho delimitado pelo 
Parque do Povo. A partir dos autores LAMAS, PANERAI E DEL RIO, foi realizado estudo sobre o 
crescimento da cidade, do seu traçado e parcelamento, da tipologia das edificações e das 
articulações entre estes, tendo sido produzido, mapas temáticos, levantamento fotográfico, 
entrevista e croquis sobre a área em estudo. 
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O ROMPIMENTO DA TRADIÇAO NA ARQUITETURA CONTEMPORANEA 
 

KORINA APARECIDA TEIXEIRA FERREIRA DA COSTA 
NATALIA CATARINE TOMÉ MARCONDES 

BRUNA BERTOLDO MARCONDES 
EDUARDO GUIMARÃES PERICO 

FERNANDO GOMES PIFFER 
JULIANA ELAINE DOS SANTOS  

 
       O pós modernismo dos anos 70 e 80 gerou grande necessidade da criação de uma nova 
arquitetura que estivesse disposta a trazer identidade a sociedade contemporânea. Peter 
Eisenman se mostra como um grande líder de uma nova corrente, chamada Desconstrutivismo, 
que surgiu através de seus estudos teóricos, testes, críticas ao modernismo e bases para a 
concretização do estilo. No presente trabalho será estudado o desenvolvimento deste estilo cada 
dia mais empregados pelos arquitetos contemporâneos, tais quais suas características. Como 
ponto de partida, por meio de estudos bibliográficos, será abordado desde o contexto histórico 
que Peter Eisenman se encontrou quando criou o desconstrutivismo, até a empregaçao desta 
arquitetura nos dias atuais por arquitetos conceituados como ZahadHadid e Frank Gehry.  
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OS ESPAÇOS PSIQUIÁTRICOS 
 

LETÍCIA GARGANTINI MIRANDA 
MARIA ALESSANDRA BACARO BOSCOLI 

 
       Ao longo da história, houve muitas modificações no tratamento do portador de sofrimento 
psíquico. Porém, até hoje não há um tratamento eficaz para esses doentes. As últimas 
modificações ocorridas no Brasil, em relação à tentativa de melhorar esta situação, trazidas pela 
Reforma Psiquiátrica, trouxeram poucos avanços em meio há muitos problemas. O que falta é 
inserir medidas humanizadas no tratamento do portador de sofrimento psíquico e aumentar sua 
integração com a própria família e a sociedade. A arquitetura vem se mostrando uma eficaz 
ferramenta para trazer humanização aos espaços psiquiátricos e sua integração com a sociedade. 
Foi pensando nesses benefícios que este trabalho foi desenvolvido, com objetivo de discutir sobre 
a necessidade de existir espaços psiquiátricos adequados. Este trabalho começou com pesquisas 
sobre a história da psiquiatria e com a busca pelos espaços psiquiátricos que existem atualmente, 
para perceber o que há de eficaz e o que precisa ser modificado.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: UM ESTUDO 
DE CASO SOBRE PIRAPOZINHO - SP 

 
CLEICIMARIA RODRIGUES BRIGATTI 

YEDA RUIZ MARIA 
 

       A sociedade moderna é extremamente consumista e se acostumou ao descartável, o que tem 
levado a uma enorme produção de lixo. Os sistemas adotados pela maioria das comunidades para 
a administração de resíduos são resultantes de uma visão de inesgotabilidade dos recursos 
naturais, o que necessita de revisão urgente, dentro da ótica do desenvolvimento sustentável, 
uma vez que dele depende a existência harmoniosa do homem no Planeta. Outro conceito que 
carece de revisão é quanto à responsabilidade pelo lixo. No que diz respeito à sociedade, ela não 
se encerra no momento em que o lixo é colocado à porta para a coleta. Neste momento 
colocamos em pratica a Educação Ambiental e conscientização do trajeto destes resíduos.  
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PROJETO DE HABITAÇÃO SOCIAL EM ÁREA DE LAZER EM PRESIDENTE PRUDENTE-SP - ESTUDO DE 
CASO 

 
SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA 

MARCELA DO CARMO VIEIRA 
MARIANA MALHEIRO NEGRAO BANDEIRA 

KAREN STAQUECINI MARTINES 
 

       As políticas e os programas habitacionais brasileiros, desde a década de 1930, têm 
demonstrado ineficiência no combate ao déficit de moradias sociais. O Programa de Ação 
Imediata para Habitação (PAIH), do Governo do então Presidente Fernando Collor de Melo, tinha 
como meta a eliminação desse déficit em 180 dias. Em Presidente Prudente-SP, alguns conjuntos 
habitacionais foram executados por meio desse programa. Assim, este artigo busca contribuir para 
uma analise critica sobre a produção da habitação de baixa renda em cidades medias, 
considerando a estrutura urbana onde se localizam os empreendimentos habitacionais. Tem-se 
como estudo de caso o conjunto habitacional Santa Paula, executado com financiamento do 
Programa de Ação Imediata para Habitação (PAIH), do Governo Federal em 1992, em Presidente 
Prudente. A metodologia esta embasada em pesquisa teórica e conceitual, documental e de 
campo, com mapeamentos, e relacionando todas as informações levantadas. 
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REABILITAÇÃO DA ANTIGA DELEGACIA DE POLÍCIA E CADEIA PÚBLICA DE ANGATUBA 
 

LIGIA LISBOA RODRIGUES 
 

       O presente trabalho apresenta uma proposta de reabilitação do antigo prédio da cadeia 
pública localizado na cidade de Angatuba, São Paulo. O prédio de estilo eclético, construído na 
década de 1920, possui valor histórico e cultural para a cidade, mas hoje se encontra em desuso, 
ao abandono. Após o trabalho de campo para estudo e diagnóstico da dinâmica da cidade, definiu-
se que o novo uso terá um caráter cultural, uma vez que Angatuba possui potencial na realização 
de eventos culturais, porém há uma carência de espaço físico para tal. A proposta consiste na 
utilização do local para a implantação de um Espaço Múltiplo, onde pudessem ser realizados 
eventos culturais de diferentes tipos, suprindo as necessidades culturais da cidade de Angatuba e 
procurando reinserir a construção que foi excluída e perdeu significado no cotidiano da cidade 
contemporânea.  
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REFORMA E READEQUAÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DO CAMPUS II DA UNOESTE - 
PRESIDENTE PRUDENTE 

 
KORINA APARECIDA TEIXEIRA FERREIRA DA COSTA 

JULIANA DOMINGUES SCATOLON 
 

       O artigo intitulado "Reforma e readequação do hospital veterinário do campus II da Unoeste- 
Presidente Prudente" expõe o estudo de caso das condições do uso atuais do próprio hospital e as 
análises de antecedentes de outros hospitais veterinários, estes de referência para o contexto 
nacional, assim como a análise e proposta de reforma e readequação do hospital veterinário da 
Unoeste, com a finalidade de melhorar as condições de trabalho dos funcionários e de 
atendimento aos animais. Para se chegar ao projeto de reforma foram feitos estudos de insolação, 
ventilação, tipos de aberturas e fluxos do hospital veterinário, a partir disto chegou se a um 
projeto com as características dos prédios do campus, respeitando as questões de salubridade e 
facilitando o acesso de animais e pessoas ao interior da edificação.  
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RESIDENCIAL PORTAL DA PÉROLA II - HABITAÇÃO SOCIAL SEGUNDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA 
MINHA CASA MINHA VIDA EM BIRIGUI - SP 

 
MAYARA PISSUTTI ALBANO 

DAIANE DOS SANTOS ESQUEVANI 
SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA 

MARIA ALESSANDRA BACARO BOSCOLI 
 

       Esse artigo visa à discussão da habitação social no Brasil, considerando seus aspectos 
projetuais, discutindo seus reflexos na expansão horizontal e segregação urbanase seus reflexos 
na qualidade de vida e inserção social de seus moradores. Tem como objeto de estudo o 
Residencial Portal da Pérola II, implantado na cidade de Biriguí - SP,financiado pela Caixa 
Econômica Federal através do Programa Minha Casa Minha vida do Governo Federal. Análise pós-
ocupacional embasa a pesquisa, cuja metodologia foi de levantamento in loco, através da 
observação direta. Desta feita, busca-se contribuir para a discussão a aspectos arquitetônicos, 
urbanos e políticos voltados à habitação de interesse social.  
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RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 
PRUDENTE-SP  

 
MARIANA POMPEI PINHEIRO 

PRISCILA DAYANE GOMES 
FERNANDA AYUMI HARA 

YEDA RUIZ MARIA 
 

       A educação ambiental é um tema retratado com o intuito de informar o público sobre a 
importância do meio ambiente e da interferência humana sobre este. A questão dos resíduos 
sólidos e sua má gestão é uma das problemáticas abordadas quando tratamos das interferências 
negativas do homem sobre a natureza. Atualmente há veículos de comunicação que podem 
informar as pessoas sobre o tema, mas será que há uma real sensibilização daqueles que o 
utilizam? Nas escolas, a abordagem do assunto é realizada de forma que os alunos entendam a 
fundo a necessidade de compreender o meio ambiente e as formas com que a sociedade os 
influencia? Foi realizada uma análise sobre a questão da gestão ambiental dos resíduos sólidos em 
escolas públicas e particulares. A pesquisa foi realizada em duas escolas no município de 
Presidente Prudente, uma estadual e uma particular.  
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SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR PAULISTA - PARALELO ENTRE PRESIDENTE EPITÁCIO E BIRIGUI 
 

DAIANE DOS SANTOS ESQUEVANI 
CAMILA AUGUSTA FLORINDO 

MAYARA PISSUTTI ALBANO 
YEDA RUIZ MARIA 

 
       O bom planejamento urbano ambiental nas cidades é a principal fonte para se evitar o 
crescimento desordenado da população e do saneamento básico. Esse artigo visa demonstrar a 
importância de um bom planejamento ambiental nas cidades e uma comparação do saneamento 
básico de duas cidades no interior do Estado de São Paulo, uma com pequena densidade 
populacional e outra com média densidade populacional, para uma comparação a fim de notar 
suas diferenças e igualdades, abrindo uma discussão, onde algumas cidades menores podem ou 
não possuir uma qualidade de saneamento superior as maiores. Tem como objeto de estudo as 
cidades de Presidente Epitácio, à Oeste do Estado de São Paulo e Birigui, à Noroeste. Foram 
realizadas pesquisas bibliográficas e um levantamento dos dados necessários para fazer a 
comparação entre ambas. Desta forma busca-se contribuir para a discussão aspectos na qualidade 
de distribuição da água, tratamento de esgoto e coleta de lixo.  
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SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE INDIANA-SP 
 

ANGELO JOSÉ GARCIA BORGES  
JULIANE SANCHES VICENTE 
MAYARA PISSUTTI ALBANO 

YEDA RUIZ MARIA 
 

       Com o crescimento acelerado da população mundial, o consumo excessivo, o consequente 
aumento na produção de resíduos e o descarte irresponsável desses resíduos no meio ambiente, 
têm levado a uma preocupação mais abrangente, a escassez dos recursos naturais e degradação 
do meio ambiente. Assim, resultando uma preocupação com o saneamento devido aos problemas 
com transmissão de doenças. No saneamento básico há um baixo investimento financeiro. Há 
atuações para melhoria da qualidade ambiental e de vida da população, porém, os municípios de 
pequeno porte apresentam dificuldades para aproveitar ao máximo essas ações. O presente artigo 
trata-se de uma visão geral sobre o saneamento básico da cidade de Indiana, estado de São Paulo. 
Foram levantadas informações através da prefeitura municipal de Indiana, jornal O Imparcial e 
CETESB sobre os serviços de abastecimento de água, tratamento de esgoto sanitário e coleta de 
lixo. A pesquisa foi efetuada por meio de eletrônico e bibliotecas.  
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SOS VILA MARCONDES 
 

KARIN FERNANDA SCHWAMBACH 
LANA MIKA OTA 

MARIANA MAIA DA CRUZ FERNANDES 
FLÁVIA MARTINS 

 
       A Vila Marcondes é um dos poucos locais de Presidente Prudente (SP) que apresenta na rua 
Quintino Bocaiúva, a composição da paisagem praticamente intacta com edificações que datam da 
fundação da cidade. Assim sendo, objetivo principal desta pesquisa é de valorizar este fato e 
contribuir com o resgate da memória da cidade. Constatou-se que a lembrança da Vila Marcondes 
está adormecida na memória de muitos, e por esse motivo, os alunos agiram por meio de uma 
intervenção artística temporária nas fachadas desses edifícios e uma passeata em prol do 
patrimônio histórico e a valorização do bairro como um todo. Além disso, buscou identificar os 
elementos e apontando diretrizes de ações de melhorias para preservação desta área. O resultado 
é apresentado em um diagrama que sistematiza as principais ações que deveriam ser levadas em 
consideração, visando melhorar a qualidade urbana para os moradores do bairro e preservar a 
arquitetura da cidade.  
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A ATUAÇÃO DA COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL COHAB-CRHIS EM 
ARAÇATUBA/SP 

 
LETÍCIA GREGO CATELAN 

NATÁLIA GIRONDE ATAIDE 
CRISTINA MARIA PERISSINOTTO BARON 

 
       Este trabalho tem como objetivo a análise da atuação da Companhia Regional de Habitação de 
Interesse Social - COHAB-CRHIS - na cidade de Araçatuba/SP, e qual o seu atual papel frente às 
novas políticas habitacionais, com a retomada da produção habitacional através de políticas do 
governo federal, com o Programa Minha Casa Minha Vida. Por conta do período de atuação desta 
empresa a partir da década de 1980, no período de atuação do Banco Nacional de Habitação - 
BNH pesquisou-se como as ações dos agentes econômicos imobiliários atuaram na expansão 
territorial da cidade por meio da produção de conjuntos habitacionais de interesse social. Os 
conjuntos habitacionais de interesse social são produzidos para suprir a demanda do déficit 
habitacional, buscando atender uma camada da população que não possui recursos financeiros 
para aquisição da casa própria, dependendo das ações do Estado e de órgãos específicos para 
alcançar o sonho da casa própria.  

 


