
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPE0157 
 

HABITAÇÃO NO CONTEXTO NA INCLUSÃO SOCIAL E 
ESPACIAL: NA ZONA URBANA DE PINDAMONHANGABA 

 
 
 

ERIKA VENDRAMINI FURTADO 
erikavfurtado@gmail.com 

ARQUITETURA E URBANISMO INTEGRAL 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

 
 

ORIENTADOR(A) 
PLINIO DE TOLEDO PIZA FILHO 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

HABITAÇÃO NO CONTEXTO NA INCLUSÃO SOCIAL E ESPACIAL: NA ZONA URBANA DE 
PINDAMONHANGABA O trabalho trata do estudo da habitação de interesse social na cidade 
de Pindamonhangaba focado na região central, onde o interesse é atender a demanda de 
habitação e propor uma forma de inclusão social das famílias carentes. Pindamonhangaba nos 
anos oitenta teve um crescimento industrial considerável, com isso, uma alta taxa de imigração 
para cidade e a demanda de habitação ficou defasada, a solução dada para época foi fazer 
loteamentos residenciais que foi repetindo ao longo dos anos. Um exemplo atual é o 
residencial Castolira, com 928 habitações, bem localizado, com saneamento básico, contem 
equipamentos como uma escola primaria, posto de saúde. E ainda sim é um dos bairros mais 
violentos e desvalorizados. Os elementos a serem trabalhados para uma proposta de habitação 
de interesse social é não se limitar a segregação social do espaço urbano, pensar na inclusão 
social, distribuir a população carente de acordo com interesse e necessidade, proposta de 
elementos estruturadores urbanos, trabalhar com baixa densidade demográfica gerando 
edifícios de baixo impacto na malha urbana. Ao projetar tem que torná-lo viável financeiramente 
para o município e os três elementos na construção para baratear são: terreno, material, mão 
de obra. O terreno é o mais importante nele define a localização e pré define a implantação. A 
minha proposta é usar cinco por cento de cada gleba, que são destinados por lei a área 
institucional, para implantar junto com equipamentos institucionais a habitação de interesse 
social, assim, o município fica com o banco de terras destinado à habitação em todos os 
bairros da cidade, com a vantagem que não vai haver desvalorização do terreno nem do 
entorno. Como se usa somente cinco por cento da gleba, gera pequenos terrenos, pensado de 
forma intencional, a idéia é implantação do comercio local, área institucional no térreo, e 
pequenos edifícios no pavimento superior, com intuito de gerar poucas unidades de habitação 
e desconcentrando famílias com renda baixa. O projeto das residências e dos edifícios foi 
pensado de forma modular, onde adapta em terreno de dimensão mínima de sete metros. 
Escolhi o tijolo como material de vedação e acabamento, vigas e pilares pré moldado, laje e 
cobertura com painel treliçado, escolhi a forma mais usada da construção, pois há um grande 
numero de profissionais na região sem a necessidade da mão de obra especializada. A 
proposta que a própria prefeitura crie uma fabrica para a demanda do material e das peças, 
como o projeto é modular a fabricação em escala torna simples e barata. Palavras-chave: 
habitação, social, Pindamonhangaba 


