
(re)fazer urbano: 

vida e história no bairro burits
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O DF contém uma malha urbana peculiar que se difere das demais configurações do território brasileiro. Antigamente, classificavam-se as ocupações territoriais desta região entre Brasília e suas cidades satélites. Estas cidades foram aquelas, que diferentemente de Brasília centro, foram planejadas às pressas, quando planejadas, e seu desenvolvimento mescla a tentativa de racionalizar o espaço e o crescimento orgânico natural das cidades. Essas ocupações serviram, e ainda servem, como base e suporte para o funcionamento do centro. Atualmente esses diversos centros urbanos do DF são agrupados em 31 Regiões Administrativas.É na Região Administrativa de Planaltina, localizada na Bacia do Rio São Bartolomeu, a primeira ocupação territorial da região, e, portanto detentora de características típicas de uma cidade tradicional que a diferencia das demais ocupações do DF, que  o bairro Buritis – especialmente a Vila Buritis IV, ponto de partida do nosso projeto - está implantado. Esta região se destaca por estar próxima a uma das possiblidades futura de interesse social para o Programa Habita Brasília.
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Fatos
dados segundo o censo-IBGE 2015

número de unidades habitacionais
número de pessoas vivendo em casanúmero de pessoas por unidade

de residentes são desempregados
são oficialmente desempregados

área
habitantes

alfabetizados
das unidades tem eletricidade
abastecimento de água caesb salários mínimos médios
serviço de esgoto caesb

residentes entre 25 e 39 anos

usam carro
usam bicicleta
usam ônibus
usam metrô
moram em barracosem quitinetes
apartamento
uso misto
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O bairro de Buritis  foi criado em 1969 com o intuito de receber as pessoas transferidas das invasões do Plano Piloto logo após a inauguração de Brasília. Para não ferir o caráter de identidade histórica do local, previamente estabelecida, Buritis propunha-se a ser mais um anexo à Planaltina do que uma modificação ou requalificação desta. Aproveitando-se, assim, de todo o sistema de infraestrutura e sociocultural já existente, sem alterar diretamente a malha da cidade e suas características tão próprias à ela.
Os projetos de expansão, que em conjunto consolidam o bairro de Buritis, são divididos em 4 fases: Buritis I, II, III e IV. A fase I é fruto do primeiro projeto, elaborado em 1969 e a IV a mais recente. Ainda no primeiro projeto houve uma iniciativa de trazer equipamentos urbanos e culturais para a nova malha, mas ao longo dos outros projetos, cada vez mais, essas expansões se desenvolveram de forma bastante desconexa com o entorno e tornando-se grandes bairros dormitórios, subordinados à outros centros urbanos próximos e principalmente ao Plano Piloto.
A Vila Buritis IV, última expansão realizada, inserida na Zona Urbana de Uso Controlado II do ultimo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF que permite 50 a 150 hab/ha, é a que apresenta mais intensamente essas características de desconexão.  Mesmo que na lei de uso do solo haja uma certa preocupação com a inserção de equipamentos públicos, a realidade é muito diferente. Vários destes espaços se tornaram grandes áreas vazias, somente uma escola e um edifício policial obedecem ao planejamento. A maior parte dos usos é destinado a moradias, já  o comércio surge de forma isolada e escassa, sendo centros comerciais inexistentes.
Marcada por casas unifamiliares e a esporádica presença de edifícios baixos de uso misto - resultando em um cenário pouco adensado -, a relação da população com o espaço público é mínima. O espaço é projetado e ocupado para a não-permanência. Muitas vias para poucos carros e pouco espaço público de qualidade. Além disso, a natureza que é tão próxima ao bairro pouco aparece e é tratada muitas vezes mais como um problema do que uma ferramenta para proporcionar o bem estar.
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27, trabalhador
positivo tranquilidade;

negativo transtorno de transpote. Distância muito grande para o ponto de ônibus. Não há lugares para deixar a bicicleta;
desejos espaços públicos (praças/parques) de fácil acesso e próximos, os existentes não são seguros.

14, estudante
positivo tranquilidade, não há violência, ando facilemente a pé e de bicicleta;
negativo tenho que sair do bairro para ir em uma praça relaxar;

desejos mais árvores e um parque.

62, aposentado
positivo tranquilidade;

negativo pouca oferta de trabalho, transporte precário, sem conexão com o plano, arborização precaria, não há sombra, não há lugares para descanso;
motivo acquisição de lote pelo governo.

19 e 18, estudantes
positivo nada;
negativo não há nada para fazer, escola e lazer são fora do bairro;
desejos que tivessem outras atividades próximas.

62, aposentado
positivo tranquilidade;
negativo pouca oferta de trabalho, transporte precário, sem conexão com o plano, arborização precaria, não há sombra, não há lugares para descanso;
motivo acquisição de lote pelo governo.

planta de localização

usos

áreas verdes

transporte
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residencial misto institucional

cerrado preservado

paradas de ônibus
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masterplan
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usos

residencial misto institucional

densidades

1 a 2 pavimentos 3 pavimentos 4 pavimentos

conectividade

hierarquia viária

principal coletora localplanta escala 1:5000
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1 escola ensino médio2 escola fundamental3 escola infantil4 posto policial5 centro cultural6 mercado público7 estação intermodal

8 centro de reciclagem9 centro de compostagem10 centro de desenvolvimento11 centro de comunitário12 igreja13 posto de saúde

equipamentos públicos: 



a proposta: área detalhamento
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área detalhamento projeto escala 1:2500

O bairro de Buritis IV apresenta vários problemas que indicam muito além do que simples diretrizes. Eles oferecem novas possibilidade. Reconhecendo o padrão de expansão da área que, assemelhando-se à várias outras no DF, este projeto propõe uma mudança na reporiam do mesmo fazer urbano. Este projeto procura trazer novos usos e uma apropriação do espaço público. Procura trazer vida às ruas para proporcionar uma identidade propôs do local e despertar o sentimento de pertencimento dos moradores. Adotou-se como metodologia para atender às expectativas sociais as dimensões morfológica do grupo DIMPU  bem como os princípios de sustentabilidade e o desenho urbano sensível à água (ANDRADE, 2014): + diversidade de funções > trazer novos usos que possibilitem a permanência no local, distanciando do perfil de dormitório+ preservação e conexão com a natureza > infraestrutura ecológia (de produção de alimentos à drenagem natural das águas e saneamento ecológico) e proporcionar mais condolência da riqueza da fauna do cerrado.+  aproximação do espaço público > gerar mais encontros coletivos+ habitação de cunho social > proporcionar espaços de qualidade à todos.Estas são as 4 possibilidades adotadas que permeiam cada escolha projetual e de planejamento dessa nova extensão e das alterações adotadas no espaço já existente. Assim, se caracteriza o “Re-fazer urbano”, criando novas possibilidades agregadas ao contexto da Vila Buritis IV. ++ + + +
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priorizar HIStipologias variadas

HABITAÇÃO

ÁREAS LIVRES
+ espaços públicos de lazer valorização da cultura local

PAISAGEM
preservação do cerrado + relação com a natureza

integração dos modaispriorizar o “andar a pé”
CIRCULAÇÃO

ÁGUA
inserção na parcelaauxílio na drenagem+ empregos+ serviços

COMÉRCIO LOCAL

BIOCLIMATISMO
+ porosidade + rugosidade 

USO MISTO INFRAESTRUTURA VERDECONECTIVIDADE

ACESSIBILIDADE ESPAÇOS ABERTOS

diagramas proposta
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vias verdes

esportes

via peatonal

terraços verdes

bacia de infiltração

anfiteatro rebaixado

estacionamentos
escola

hortas urbanas

ciclovia

traffic calming

uso misto

residencial geminado

alta densidade135 unidades/ha média densidade125 unidades/haalta densidade135 unidades/ha baixa densidade63 unidades/ha

tipologias

quadras

estratégias de uso
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detalhe praça mercado escala 1:1000

diferentes possibilidades de usoinfra-estrutura verde

hortas comunitárias

jardim de chuvabacia de infiltração

anfiteatro rebaixado

perspectiva interna quadra
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 sistema viário
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corte via de atividades

detalhe cruzamento

corte via principal

planta via principal

++ + + + + + + + +
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centro educacional

complexo esportivo skatepark castelo d’água

centro de desenvolvimento em ecologia

orquidário

mercado local

pista de corrida wetland

playground

parque dos buritis
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ipê amarelo

cagaitacopaíba

farinha seca

flor do cerrado

scupira

jatobá paineira

espécies utilizadas

texturas locais



operação urbana consorciada
poder privado assume a administração de parque e recebe benefícios urbanísticos 
promoção de espaços públicos de qualidade sem sobrecarregar o sistema 

direito de preempção
prioridade de compra de lotes estratégicos para o Município de Planaltina

50%
percentual do lote destinado a Habitações de Interesse Social

ESTATUTO DA CIDADE
aplicação de instrumentos e estratégias de planejamento territorial como forma de garantir o compromisso social da proposta, inserida em um contexto de regularizações fundiárias e de interesse social

ZEIS

incentivo ao uso misto
usos não residenciais não  contam como área constrída

parceria público privado
contarpartida do poder privado por benefícios urbanisticos recebidos

promoção da vitabilidade urbana

ZEIS
obrigação de um atendimento mínimo de unidades de HISpermitir a diversidade de tipologias e cultura local

potencial construtivo adicional
aplicação de outorga onerosa pelo estado para promover melhorias urbanaspromover o desenvolvimento urbano progressivo

perspectiva feira de produtores locais
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