
INTERVENÇÃO URBANA EM SANTA ISABEL-GO

foco	em	lazer	e	cultura	e	gira	em	torno	do	conceito	de	

reviver	 momentos	 	 associados	 a	 um	 desejo	 de	

Progresso	impulsionado	por	lembranças	de	momentos	

felizes	e	relações	sociais,	criando	no	presente	contem-

porâneo	 atividades	 que	 remeterão	 ao	 mesmo	 senti-

mento	 futuro,	 dando	 continuidade	 no	 espirito	 e	

tradição	de	Santa	Isabel.

O	 trabalho	 	 representa	 a	 compreensão	 urbana	 e	

social	adquirida	por	meio	de	levantamentos	e	análises	

do	local,	com	o	objetivo	de	reunir	e	associar	informa-

ções		para	o	desenvolvimento	de	diretrizes	projetuais	e	

elaborar	 um	 programa	 que	 solucione	 da	 melhor	

maneira	as	fragilidades	do	local	de	estudo.	O	projeto	

proposto	é	a	concepção	de	um	espaço	multiuso	com
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O	projeto	teve	como	base	inicial	o	estudo	da	Cidade	

de	Santa	Isabel	como	um	todo,	Foi	necessário	estudar	a	

cidade	com	uma	visão	geral	para	poder	identificar	as	

potencialidades	a	serem	aproveitadas	no	projeto	e	as	

fragilidades	a	serem	resolvidas.	Através	dessa	análise	

urbana	 foi	 possível	 identificar	 vários	 informações	

cruciais	para	o	desenvolvimento	da	proposta.	



O	projeto	foi	feito	para	o	município	de	Santa	

Isabel	Goiás	no	do	Vale	de	São	Patrício,	que	está	

localizada	na	mesoregião	do	Centro	Goiano	e	

Microrregião	de	Ceres.	Geograficamente	possui	

situação	privilegiada,	com	menos	de	200	km	de	

distância	da	capital	e	de	fácil	acesso	à	Goiânia,	

Brasília	e	Norte	do	Estado.	O	Vale	do	São	Patrício	

teve	sua	ocupação	e	desenvolvimento	impulsio-

nados	pela	criação	da	CANG	–	Colônia	Agrícola	

Nacional	de	Goiás	em	1941,	que	trouxe	para	esta	

região	 colonos	 de	 vários	 estados	 brasileiros	 e	

também	de	outros	países.	O	desenvolvimento	da	

região	 foi	 consolidado	graças	aos	esforços	do	

administrador	 da	 Colônia,	 o	 Engenheiro	

Bernardo	 Sayão,	 um	 sonhador	 e	 realizador	 e	

também	responsável	pela	construção	da	BR	153,	

a	Rodovia	Belém-Brasília.

O	povoado	de	Santa	 Isabel	 teve	 início	por	

volta	 de	 1947,	 quando	 José	 Camelo	 de	 Faria,		

″José	 Cearense″,	 procedente	 de	 Castrinópolis,	

adquiriu	parte	da	fazenda	Terra	Branca,	estabe-

lecendo-se	ali	com	sua	família.	Posteriormente,	

vieram	 várias	 famílias,	 procedentes	 de	 Minas	

Gerais	 e	 Bahia,	 atraídas	 pela	 fertilidade	 das	

terras	 e	 pelas	 notícias	 da	 promissora	 região,	

formando-se	o	lugarejo	voltado	para	a	explora-

ção	 da	 agropecuária.	 Em	 1949,	 já	 com	 vários	

estabelecimentos	 comerciais,	 José	 Camelo	 de	

Faria	fez	o	loteamento	de	parte	de	suas	terras	

para	 a	 fundação	 do	 povoado	 que	 recebeu	 o	

nome	 de	 ″Santa	 Isabel″,	 em	 homenagem	 à	

esposa	 do	 fundador	 e	 à	 padroeira	 local	Mais	

tarde	 deu-se	 nova	 doação	para	 edificação	da	

Igreja	 Católica	 de	 Santa	 Isabel.	 Em	 16	 de	

novembro	de	1960,

O lugar

	A	cidade	foi	acontecendo	no	entorno	desse	eixo.	A	primeira	

pratica	feita	pelos	gestores	foi	a	doação	de	habitações	populares	

entre	 os	 acessos	 das	 estradas	 e	 isso	 iníciou	 um	 procésso	 de	

centralização	 dessa	 nova	 área.	 Em	 Santa	 Isabel,	 desde	 seu	

prelúdio,	existe	uma	política	de	doação	de	loteamento	que	de	

forma	compulsória	define	e	controla	a	direção	do	crescimento	da	

cidade.	Segundo	alguns	habitantes	da	cidade	e	funcionários	da	

prefeitura,	há	muitos	anos,	os	antigos	gestores	da	cidade	tinham	

a	intenção	de	que	o	seu	crescimento	deveria	ser	em	direção	à	

cidade	vizinha	Rialma-GO,	por	motivo	de	maior		acessibilidade	e		

facilidade	na	logística	da	cidade.	Santa	isabel	é	formada	por	um	

conjunto	de	edificações	com	volumetria		humilde,	poucas	casas	

se	 diferenciam	 pela	 forma.	 De	 um	 modo	 geral	 as	 casas	 são	

construídas	com	uma	tipologia	similar,	que	segue	uma	hierarquia	

influenciada	pela	situação	econômica	da	população.	Outro	fator	

influente	é	a	mão	de	obra	 local,	a	maioria	das	construções	da	

cidade	são	executadas	pelos	mesmos	profissionais,	que	herda-

ram	 o	 pragmatismo	 de	 seus	 instrutores	 e	 tem	 dificuldades	

quando	o	assunto	é	inovação.		

A	cidade	possui	apenas	uma	via	de	pista	dupla	e	95%	das	

atividades	comerciais	e	de	serviços	acontecem	por	esse	eixo.	Isso	

se	deve	a	forma	de	como	a	cidade	surgiu,	pois	os	estabelecimen-

tos	 comerciais	 desenvolveram	 no	 entorno	 desse	 eixo	 quando	

Santa	Isabel	ainda	era	uma	fazenda	particular	e	não	uma	cidade.

Tipologia Construida

O	Ponto	de	intervenção	é	a	Praça	Plínio	de	

Alencar	Leite,	que	se	localiza	na	zona	norte,	parte	

mais	antiga	da	cidade,	no	endereço	rua	Altino	de	

Souza	Lobo	na	praça	mais	antiga	da	cidade	ao	

lado	a	igreja	católica	matriz	este	local	é	onde	se	

concentra	 as	 atividades	 culturais	 da	 cidade	 e	

entorno	e	se	encontra	praticamente	abandona-

da,	porém	a	 rua	que	divide	a	praça	e	a	 igreja	

católica	é	usada	para	feiras	e	festas	de	igreja,	a	

praça	 é	 a	 primeira	 área	 pública	 da	 cidade	 e	

também	o	partido	para	o	seu	crescimento.

Santa	Isabel	é	um	município	situado	a	150	km	

ao	norte	de	Anápolis	e	18	km	da	Rodovia	BR	153,	

próximo	a	Rialma.	A	população	estimada	pelo	

IBGE	em	2010	era	de	3.686	habitante	e	com	uma	

área	de	806,814	km²,	com	densidade	demográfi-

ca	de	4,57	hab/km².	 	A	cidade	é	gerida	 junta-

mente	com	mais	2	pequenas	cidades	que	são	

distrito	de	Santa	isabel	(Cirilândia	e	Natinopolis).	

O Ponto de Intervenção

O Ponto de Intervenção

Vale do São Patrício
Mapa de Goiás 
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A	escolha	do	ponto	de	intervenção	se	deu	por	

ser	 o	 local	 onde	 acontecem	 a	 maioria	 dos	

eventos	culturais		da	cidade	e	também	por	estar	

diretamente	ligado	à	Igreja	católica.	O	catolicis-

mo	na	cidade	é	muito	forte	e	o	próprio	nome	da	

cidade	é	de	uma	santa	católica.	Entretanto,	Santa	

Isabel	 possui	 uma	 configuração	 urbana	 típica	

das	 cidades	 que	 se	 desenvolvem	 ao	 redor	 de	

uma	praça	com	igreja,	e	isso	se	deve	ao	fato	de	

que	grande	parte	dos	primeiros	habitantes	da	

cidade	 foram	 emigrantes	 da	 Bahia.A	 igreja	

católica	realiza	muitos	eventos	dentro		e	fora	da	

cidade.	A	paróquia	de	Santa	Isabel	possui	uma	

ligação	com	paróquias	de

A Igreja

	algumas	cidades	do	entorno	e	várias	vezes	

ao	ano	ela	participa	de	eventos	nessas	cidades.	

Porém,	o	que	nunca	ocorreu	foi	algum	desses	

eventos	 serem	 realizados	 em	 Santa	 Isabel	

devido	 	 não	 existir	 um	 local	 específico	 de	

qualidade	para	receber	eventos	religiosos.	

No	ponto	de	intervenção	é	onde	acontece	a	

Festa	de	Louvor	à	Padroeira	de	Santa	Isabel.	Essa	

festa	acontece	no	mês	de	junho	durante	10	dias	

e	 tem	a	 finalidade	de	arrecadar	 fundos	para	a	

igreja	católica		realizar	os	seus	projetos.		Dentre	

as	principais	atividades	da	festa		estão:

Ÿ Dança	de	quadrilha;

Ÿ Leilão	de	gado;

Ÿ Bingos;

Na	 cidade	 acontecem	 diversos	 tipos	 de	

eventos	 como	 casamentos,	 shows	 e	 festas	

regionais,	 porém	 não	 existe	 nenhum	 espaço	

público	de	qualidade	para	abrigar	esses	eventos,	

as	opções	de	lazer	da	cidade	se	resumem	a	bares	

e	lanchonetes.	É	comum	o	improviso	de	eventos	

no	ginásio	de	esportes	e	também	o	fechamento	

de	ruas		para		montagem	de	palcos	para	shows.

Eventos Culturais



Assim	como	a	maioria	das	pequenas	cidades	

do	Brasil,	Santa	 Isabel	deixa	a	desejar	quando	

falamos	 de	 lazer.	 Grande	 parte	 da	 população	

mais	 jovem,	 com	melhores	 condições	migram	

para	 outras	 cidades	 em	 busca	 de	 emprego	 e	

estudo,	as	pessoas	que	permanecem	retiram	seu	

sustento	 principalmente	 do	 trabalho	 rural,	

grande	parte	da	população	são	de	trabalhado-

res	 rurais	 e	 entre	 Santa	 Isabel	 e	 seus	distritos	

existem	muitas	chácaras	e	fazendas,	fortalecen-

do	 a	 relação	 rural	 do	 município.	 Com	 isso,	

juntamente	com	a	iniciativa	desses	trabalhado-

res	surgiu	a	feira	do	produtor	rural,	que	acontece	

no	ponto	de	intervenção	uma	vez	por	semana	

com	uma	estrutura	bem	precária	e	uma	vez	ao	

mês	com	maior	quantidade	de	comercialização.

Sobre	o	usuário	Uma	comparação	entre	os	

habitantes	 de	 Santa	 Isabel	 com	habitantes	 de	

cidade	grande,	um	exemplo	simples	é	a	ausência	

de	 preocupação	 com	 o	 tráfego	 de	 veículos	

dentro	 da	 cidade.	 É	 comum	 os	 habitantes	

transitarem	pelo	meio	da	rua	a	pé.	As	pessoas	

que	vivem	em	cidades	do	interior	são	pessoas	

simples,	que	se	acostumaram	a	uma	vida	pacata	

e	 sem	 algumas	 preocupações	 proporcionadas	

por	uma	escala	urbana	maior,	em	consequência	

disso	os	habitantes	sentem	uma	grande	necessi-

dade	de	maiores	opções	de	lazer.

	Outro	elemento	identificado	é	a	dificuldade	

que	a	população	 tem	em	 relação	ao	acesso	a	

informação.	Poucas	pessoas	possuem	acesso	a	

internet,	devido	a

	grande	parte	da	população	ser	de	baixa	renda,	

esse	tipo	de	serviço	ainda	é	tido	com	luxo	pelos	

habitantes.	 Logo	 o	 projeto	 proposto,	 visa	 a	

concepção	 de	 um	 espaço	 de	 qualidade	 com	

wifizone	 como	 atrativo,para	 esse	 perfil	 de	

usuário.

O	ponto	de	 intervenção	 é	 um	exemplo	de	

como	 a	 depredação	 acontece	 na	 cidade,tam-

bém	existem	outros	exemplos	como	a	rodoviária	

da	cidade,	o	parque	infantil	e	o	playground	que	

foi	construído	em	2014	e	já	esta	bem	degradado.		

Infelizmente	 isso	 é	 um	 problema	 comum	 em	

cidades	do	interior,	as	pessoas	logo	perdem	o	

interesse	pelos	espaços	públicos	devido		serem	

espaços	de	má	qualidade	e	que	não	oferecem	

usos	atrativos	para	manter	a	sua	permanência	

gerando	assim,	uma	grande	depredação	desses	

espaços.

	 A	 ideia	 é	 de	 um	projeto	 para	 as	 pessoas,	

independente	de	idade,	perfil,	sexo	ou	religião,	

porém,	será	um	espaço	com	prioridade	de	uso	

para	 os	 eventos	 culturais	 da	 cidade,	 e	 como	

grande	parte	dos	eventos	são	organizados	pela	

prefeitura	ou	pela	igreja	católica,	tende-se	a	ter	

uma	maior	quantidade	de	usuários	específicos.	

A	 idéia	do	projeto	 é	de	um	espaço	 livre,	 sem	

qualquer	 bloqueio	 de	 acesso	 e	 com	 total	

liberdade	 de	 ir	 e	 vir,	 qualquer	 pessoa	 poderá	

conhecer	 	 e	 desfrutar	 do	 espaço	 de	 forma	

confortável.

O Usuário Partido arquitetônico

A	principal	característica	do	projeto	é	a	sua	

implantação	no	terreno,	a	nova	praça	segue	o	

nível	 da	 rua	 próximo	 ao	 acesso	 principal	 da	

igreja,	o	edifício	se	assenta	no	nível	mais	baixo	

do	 terreno	 proporcionando	 um	 mirante	 com	

mesmo	nível	da	praça,	o	edifício	se	inclina	até	o	

nível	da	Av	principal	gerando	acesso	a	todos	os	

espaços	do	projeto	

O	programa	foi	construído	com		algumasdi-

retrizes	gerais	para	o	projeto,	criando	circulações	

livres,	áreas	de	estar	e	bate	papo	em	pontos	de	

acesso	a	intenção	é	valorizar	esses	espaços	com	

paisagismo	e	mobiliário,	o	projeto	foi	feito	com	o	

conceito	multiuso	 para	 se	 adequar	 de	melhor	

forma	 as	 atividades	 do	 local,	 isso	 permitiu	 a	

criação	de	um	espaço	fluido	com	planta	livre.	

O	edifício	é	dividido	em	5	espaços	com	usos	

predeterminados	para	salas	de	aula,	exposições	

de	arte,	recreção,	apresentações	e	estar.	

A	 praça	 é	 um	 espaço	 permeável	 com	uma	

grande	área	livre	que	serve	para	abrigar	celebra-

ções,	 casamentos	 e	 outros	 eventos	 do	 tipo.	A	

Cobertura	irá	abrigar	os	eventos	culturais	e	de	

forma	confortável	integrando	a	antiga	rua	com	a	

praça	e	a	igreja.			

Programa
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J Banheiros 20M² 
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O projeto
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A Igreja 

B Cobertura 490M² 

C Praça 1080M²

D Pit Dog 200M² 

E Mirante 750M² 

F  Exposições 120M² 

G Sala de aula 90M² 

H Pátio 120M² 

I Telão 20M² 

J Banheiros 20M² 
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O	 projeto	 tem	 o	 objetivo	 de	 melhorar	 a	

qualidade	de	vida	dos	habitantes	de	Santa	Isabel	

por	meio	da	criação	de	um	espaço	que	valorize	o	

entorno	do	ponto	de	intervenção	para	potencia-

lizar	e	incentivar	a	produção	de	eventos	culturais	

e	 amenizar	 a	 ausência	 de	 opções	 de	 lazer	 de	

qualidade	na	cidade.

5M

10M

15M

Escala gráfica 



Tecnologia Construtiva

A	 tecnologia	estrutural	utilizada	no	edifício	

multi	 uso	 é	 estrutura	metálica	 com	 pilares	 de	

perfil	G	e	vigas	de	perfil	H	fixados	com	ajunta-

mentos	feitos	de	chapas	de	20mm	dobradas	em	

90º	e	parafusos	Sestavados,	para	sustentar	o	uso	

do	 terraço	mirante	 do	 edifício.	No	 terreno	do	

edifício	existe	um	recorte	no	qual	foi	necessário	a	

utilização	de	um	muro	de	arrimo	com	altura	de	

3,20m	e	para	 fixar	 a	 implantação	da	 estrutura	

metálica	 foi	 feito	 o	 edifício	 tem	 fundações	 de	

sapata	 corrida	 de	 concreto	 em	 todo	 o	 seu	

contorno	

Estrutura de aço

Reboco de concreto impermeável 

Vedação com IPS 

Estrutura de concreto 

Radier  

Paineis de concreto    

Solo compactado 

Solo cascalho 

Painéis cerâmicos  

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A
B

C

D

E

F

G

H

I

B

I

I

CORTE		 D 
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Apesar	de	 ser	uma	 cidade	muito	pequena,	

Santa	Isabel	apresenta	algumas	 	características	

urbanas,	existe	uma	desvalorização	que	aconte-

ce	 na	 zona	 mais	 antiga	 da	 cidade	 onde	 se	

localiza	o	ponto	de	intervenção.

	A	população	tem	preferência	em	residir	na	

zona	mais	nova	devido	a	topografia	e	também	

por	 	 	ser	a	área	 	onde	se	localiza	os	melhores	

comércios		e	por	estar	mais	próximo	do	eixo	que	

faz	ligação	da	BR153	com	Goianésia.	

A	 implantação	 do	 edifício	 surgiu	 a	 partir	

dessa	 análise,	 como	 a	 topografia	 é	 um	 dos	

principais	 fatores	que	geram	essa	desvaloriza-

ção	a	 idéia	 foi	de	utilizar	os	níveis	do	 terreno	

como	 ponto	 inicial	 na	 concepção	 do	 projeto	

gerando	forma	interessante	parae	desmestificar	

o	estigma	que	os	habitantes	tem	em	relação	a	

construir	em	terrenos	acentuados.

O Edifício

CORTE		 A 
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A	proposta	da	nova	praça	segue	o	conceito	

geral	do	projeto	que	prioriza	a	acessibilidade	e	

versatilidade	do	espaço	a	idéia	foi	criar	uma	área	

livre	permeável	que	possibilite	maiores	opções	

de	 uso	 e	 em	 paralelo	 espaços	 para	 ponto	 de	

encontro	com	vegetação	e	mobiliário.	A	antiga	

praça	 era	 o	 principal	 ponto	 de	 encontro	 da	

cidade	 graças	 a	 ela	 várias	 relações	 sociais	

duradouras	 foram	 possíveis,	 as	 pessoas	 se	

reuniam	para	 conversar,	namorar	 lanchar	e	 se	

divertir,	o	projeto	tenta	resgatar	esse	uso	através	

de	um	espaço	que	representa	uma	nova	gera-

ção.			

A praça

Grama esmeralda Yucca elefante Cacto bola Buxus bola Bambu multipla folha Capim praire Coqueiro areca Oliveira olisul Agave dragão Palmeira Washingtonia Palmeira real Areca volumosa Palmeira imperial Bambu phylos
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CORTE		 B 

7/8



8/8

A	 área	 coberta	 será	 um	 espaço	 multi	 uso	

ideal	para	os	usuários	e	também	para	motivar	a	

produção	 de	 novos	 eventos	 no	 ponto	 de	

intervenção,	em	Santa	Isabel	acontecem	muitos	

eventos	 como	 casamentos,	 show	 de	 bandas	

musicais,	reuniões	políticas	e	etc...	O	projeto	tem	

o	 objetivo	 de	 atrair	 as	 atividades	 que	 não	

possuem	 um	 local	 específico	 para	 serem	

realizadas	e	que	são	improvisadas	em	locais	sem	

estrutura	adequada.

A	cobertura	é	composta	por	uma	estrutura	

de	aço	com	pintura	térmica	e	painéis	de	acrílico	

tratado	 revestido	 com	menbrana	 de	 poliéster	

para	diminuir	a	insolação,	também	é	parte	de	um	

sistema	de	captação	de	água	pluvial	que	 será	

destinada	para	a	manutenção	da	vegetação	do	

projeto

Área Coberta
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