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1. Introdução: 

Segundo Gouvêa (2012), o conceito de campo se diferencia do de cidade tanto na identidade, 

densidade, uso e organização do espaço. A urbanização do campo é uma tendência contemporânea, 

deve-se, entretanto, procurar preservar a identidade do homem do campo e atender as suas 

necessidades. 

O êxodo rural que marcou as últimas décadas teve por consequência os principais problemas das 

cidades. A chegada da tecnologia ao campo fez com que milhões de pessoas perdessem seus 

empregos e se deslocassem para as metrópoles (GOUVÊA, 2012). 

De acordo com o IBGE (2010), aproximadamente 85% mora nas cidades, sendo que dos 15% que sobram 

no campo, a grande maioria acredita que a vida na cidade trará melhores condições de vida.  

O Brasil sempre se destacou na produção rural, tanto na área da pecuária quanto na parte agrícola. As 

primeiras fazendas de cana-de-açúcar e café, no litoral brasileiro, já possuíam uma estrutura 

arquitetônica aprimorada, com fluxos de trabalho e zoneamentos elaborados. Posteriormente, com o 

avanço da colonização brasileira, novas partes do território foram exploradas e receberam diferentes 

culturas. Muitas fazendas se tornaram rotas comerciais e pontos de apoio para viajantes e resultaram 

nas cidades atuais.  

 

Imagem 1 - - Processo do açúcar. Simon de 
Vries. FONTE: (Utrecht, 1682). 

 

Imagem 2 - Mapa de Pernambuco. Willem J. 
Blaeu. FONTE: (Amsterdam, 1635). 



Cada cultura apresenta em sua fazenda uma organização arquitetônica específica, adaptadas aos 

materiais encontrados na região e à cultura. As fazendas de produção de cana-de-açúcar do nordeste 

brasileiro e as fazendas de café do século XVII e XVIII podem ser utilizadas como exemplo da 

diversidade arquitetônica.  

As primeiras inauguraram as grandes propriedades rurais. A sede possuía o tradicional engenho, 

composto por moenda de tração animal ou humana e, mais tarde, por rodas d’água, para o processo 

de produção do açúcar a partir da cana-de-açúcar. A casa grande e a senzala eram marcas registradas 

do desenho da fazenda, tendo em vista que a produção era baseada no sistema escravocrata 

(Berlinghieri, 2008).  

Já as fazendas de café funcionavam como unidades de produção autônomas e eram constituídas por 

uma casa grande (sede), senzala e espaço para o cultivo do café. A implantação deveria atender as 

necessidades de produção da monocultura e apresentar água abundante e de boa qualidade (LIMA, 

BRUNO, & FONSECA, 1993).  

 

Imagem 3 - Fazenda Iracema. Desenhos arquitetônicos da organização da fazenda. (Condephaat) 

Atualmente, as áreas brasileiras destinadas à plantação ou ao manejo de animais vêm aumentando 

sucessivamente. De acordo com a EMBRAPA, a produtividade aumenta ano após ano com os avanços 

tecnológicos e a melhoria da qualidade de vida no campo. Entre 1990 e 2009, a área plantada de grãos 

no País subiu 1,7% ao ano, mas a produção cresceu 4,7%.  

O clima e os períodos de chuvas abundantes, as grandes áreas, a qualidade de solo são fatores que 

beneficiam a produção nacional e trazem o Brasil para as primeiras posições de exportação. Segundo 

o jornal Estadão (Grupo Estado, 2010), o Brasil ocupava a terceira posição no ranking de exportação 

agrícola no mundo, perdendo somente para os Estados Unidos e a União Europeia. 
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Imagem 4 - Fotografia da colheita de soja. FONTE:  (Grupo Estado, 2010) 

A Bahia é um dos estados que se destaca na produção agrícola, apresentando um clima favorável a 

produção de sementes, principalmente soja e milho. Muitos fazendeiros migraram para a região na 

década de 80, trazendo as técnicas de cultivo principalmente do sul e sudeste do país e tornando a 

região um dos principais polos de produção de grãos do Brasil (SANO, SANTOS , & SILVA, 2010).  

É possível observar na tabela abaixo a quantidade atual de terras destinadas aos fins em estudo na 

região em que será realizado o projeto. 

 

Imagem 5 - Cálculo de áreas ocupadas por pastagens cultivadas, culturas agrícolas e 
reflorestamento nos municípios pertencentes ao oeste baiano. (SANO, SANTOS , & SILVA, 2010) 
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O sítio do projeto urbanístico rural está localizado no estado da Bahia, Brasil, próximo à cidade de 

Posse - GO. Pertence ao município de Correntina – BA. O terreno é propriedade privada de um 

complexo de fazendas que somam 25 mil hectares e são produtoras de soja, milho e pecuária 

extensiva.  
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2. Objeto de 

Trabalho: 

Essa diplomação tem por objeto de trabalho a apresentação de um anteprojeto de urbanização em 

área rural do estado da Bahia.  

3. Objetivo:  

Esta diplomação tem por objetivo apresentar um anteprojeto de urbanização e arquitetura da sede 

habitacional do conjunto de fazendas privadas que foi previamente escolhido. Propõe-se um 

complexo arquitetônico que se aproxime de uma vila rural, respeitando a necessidade da fazenda e 

procurando trazer para os moradores qualidade de vida encontrada nas cidades.  

Os funcionários que serão beneficiados com esse projeto se fossem morar na cidade, possivelmente 

não conseguiriam ter a qualidade de vida que encontrarão no meio rural já seriam obrigadas a morar 

na periferia das cidades, pelos altos custos de moradia. 

4. Justificativa:  

No meio rural, a fazenda precisa atender necessidades primárias por não apresentar os serviços 

padrões das cidades grandes e não se localizar próxima às mesmas. A região do oeste baiano vive a 

realidade da falta de planejamento rural para trazer qualidade de vida aos seus moradores.  

A produção das fazendas dessa área vem em crescimento acentuado desde a década de 80, quando a 

produção passou a abranger a cultura da soja, milho e algodão, além da pecuária extensiva.  
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Imagem 6 - Dinâmica temporal da ocupação do oeste baiano em termos de área plantada com 
culturas agrícolas, pastagens cultivadas e reflorestamento no período de 1975 a 05. (SANO, SANTOS 

, & SILVA, 2010) 

Os grandes produtores, proprietários das fazendas, precisam fornecer para seus funcionários padrões 

de moradia determinados pela Norma Regulamentadora n.º 24 (Condições Sanitárias e de Conforto 

nos Locais de Trabalho). Ainda levando em conta a realidade da situação, é interessante ressaltar a 

importância de se prever um sistema de lazer com o objetivo de melhorar a produtividade e a 

qualidade de vida das pessoas que precisam morar longe da cidade.  

Essa diplomação será um pretexto para estudar sistemas construtivos racionalizados e propor algo 

que se adeque a realidade do projeto.  

Clima e Hidrografia 

Na área de estudo, índices de chuva, normalmente, se limitam a 1.500 mm anuais, se concentrando no 

período de outubro a abril. Nesse período é preciso controlar a ventilação e a umidade.  

É um local com presença abundante de córregos e riachos, possibilitando o cultivo por irrigação (pivôs) 

e a pecuária. Entretanto, no período da seca, por causa das grandes áreas de plantação desativadas, 

há uma necessidade de umedecimento do local com microclimas controlados. 
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Imagem 7 - Mapa pluviométrico do Estado da Bahia - 1981 a 2010. (Silva Dourado, Oliveira, & Avila, 
2013) 

Para os produtores que dependem das chuvas, a época de plantio começa em outubro e a colheita se 

encerra no final de maio. Essa é a situação das fazendas que serão beneficiadas com sistema 

construtivo proposto por essa diplomação.  

 

Imagem 8 - Gráfico da média de precipitação entre os anos de 1961 a 1990. (KUDIESS, 2011) 
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Essa característica de produção faz com que a quantidade de funcionários aumente na época da safra 

e diminua drasticamente na época entressafra.  

4.1.  O Solo 

A região apresenta solo arenoso (areia franca) possuindo textura de área na profundidade de 2m. Suas 

principais características são dificuldade de compactação, pouca argila, fácil erosão (EMBRAPA). Os 

pontos prejudiciais são abrandados pela pouca declividade do terreno e pela adoção das curvas de 

nível como partido para a implantação dos edifícios e sistemas viários. 

4.2. Vegetação 

“Rejeitemos os jardins de vegetação delicada e 

miúda, arrumada sobre bem comportados 

gramados, e acolhamos o caráter selvático e 

agigantado da natureza tropical.” (HOLANDA, 

1978) 

 

Imagem 9 - Fotografia do terreno com 
vegetação natural. FONTE: acervo pessoal 

 

Imagem 10 - Fotografia do rio com mata de 
galeria. FONTE: acervo pessoal 

A vegetação é formada principalmente do Cerrado. Perto dos córregos da região se encontra as Matas 

Galerias e Ciliares. No terreno do projeto se encontram essas duas vegetações. 
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4.3. O Terreno 

 

Imagem 11 - Fotografia de Satélite da localização das principais cidades em referência ao terreno do 
projeto (GOOGLE) 

O terreno do projeto é próximo ao encontro da Bahia com Goiás e Minas Gerais e se localiza vizinho a 

um córrego que corta a região. Localizado a 70 km de Posse – GO, o terreno do projeto pertence ao 

município de Correntina – BA e não possui acesso direto a nenhuma estrada asfaltada. Para chegar ao 

terreno, é preciso utilizar a estrada de terra batida mantida pelos próprios fazendeiros da região. 

 

Imagem 12 - Fotografia de satélite da localização da cidade de Posse - GO e do terreno do projeto 
(GOOGLE) 

70 
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Com o objetivo de atender a demanda habitacional do complexo de fazendas localizadas próximas ao 

córrego, a área em estudo foi implantada buscando diminuir ao máximo a distancia de acesso as 

fazendas.  

 

Imagem 13 - Fotografia de satélite da localização do terreno do projeto (GOOGLE) 

O mapa abaixo mostra todo o sistema viário atual em laranja e a delimitação do terreno em 

vermelho. Todo o sistema viário se encontra ainda na fase de terra comprimida e a ponte é 

toda em madeira (circulo ciano tracejado). 

 

Imagem 14 - Mapa do sistema viário atual 


