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LOCALIZAÇÃO: PARTIDO 
URBANÍSTICO

SILOS

GALPÃO DE DESCARREGAMENTO

ESCRITÓRIO

CENTRO ECUMÊNICO

GALPÃO DE ARMAZENAGEM

OFICINA

MIRANTE ALOJAMENTO COLETIVO
FUNCIONÁRIO 

SILOS

REFEITÓRIO

POSTO DE SAÚDE

ESCOLA

CASA INDIVIDUAL
FUNCIONÁRIO

BANHEIRO COLETIVO

REPRESA

TRILHA

LABORATÓRIO

O mirante traz ao morador e visitante

uma visão privilegiada da área de

proteção ambiental (APP) e do parque

criado para usufruto dos mesmo.

Os silos e o galpão de descarregamento são os únicos edifícios

do complexo que os projetos não estão detalhados, já que são

estruturas especificas. Ambos são construídos por empresas

especializadas. O escritório e o laboratório são

projetos complementares. Eles são

essenciais para o controle do trabalho

e da produção.

A sede é projetada para

acompanhar as curvas de nível

da região . O traçado arqueado faz

com que as vias se adaptem

melhor ao terreno. A via principal

é responsável por setorizar as

áreas residenciais das áreas de

serviço . Assim, o morador não

precisa lidar com trânsito pesado

perto da sua moradia, assim

como os funcionários em horário

de trabalho não precisam se

preocupar com pedestres em

áreas de trânsito intenso de

caminhões e maquinário .

PRIMEIRA ETAPA

EDIFICIO NOVO

EDIFICIO ANTIGO

EXPANSÃO

O terreno está localizado no interior da

Bahia, próximo a divisa com Goiás, no

município de Correntina.

A região é grande produtora de grãos e

pecuária, abastecendo tanto o mercado

interno quanto exportando para vários

países .

As grandes áreas de plantio de soja, milho

e algodão não possuem infraestrutura

básica para atender as necessidades dos

trabalhadores e fazendeiros .

Muitos fazendeiros se unem na tentativa

de trazer qualidade de vida para essas

localidades .

O município de Correntina faz parte da

Bacia do Corrente . Esta bacia possui uma

hidrografia avantajada . Um dos córregos

corta a grande propriedade agrícola que

fornece o terreno para a implantação do

projeto.

A grande propriedade é fornada por cinco

fazendas privadas, pertencentes a mesma

sementeira . Essas cinco fazendas,

atualmente, são estruturadas

separadamente, sendo que a mão de obra

empregada nas mesmas precisa percorrer

toda as áreas para atender as

necessidades do trabalho .

Muitas vezes o mesmo funcionário

trabalha a mais de 20 km das

dependências do alojamento .
TERRENO

FAZENDAS EXISTENTES

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%.

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).

Edifício destinado ao atendimento

tanto dos funcionários e moradores da

fazenda quanto para o público que

vive próximo ao complexo.

Local projetado para atender a classes

multisseriadas (infantil) no período

matutino e vespertino e alfabetização

de adultos durante as noites.

Fica localizada próximo a quadra de

esportes, para aulas de educação física

e recreação.

As casas individuais atendem a uma

família média de maneira confortável.

Elas são rodeadas de área verde para

convivio .

Local projetado para abrigar

funcionários solteiros. Cada quarto

podendo atender até a quatro

pessoas, com banheiro.

No térreo, grande área de convívio.

De acordo com a Lei 12.651 , de

25 de maio de 2012 , todo e

qualquer sistema hídrico deve ter

uma área de proteção

permanente em sua volta para

garantir a sua preservação . O

córrego local apresenta uma

largura que varia de 5m até 10m.

Esse valor faz com que a área

de proteção permanente (APP )

seja de 30m para cada margem .

ESTUDOS BIOCLIMÁTICOS

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 .

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 .

No período da seca, por causa das grandes áreas de plantação desativadas, há uma

necessidade de umedecimento do local com microclimas controlados . O córrego local

umidifica os ventos de leste, predominantes na região, o que valoriza as edificações

residenciais e afasta os resíduos dos silos .

PROGRAMA DE NECESSIDADES

ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE (APP)

ORGANIZAÇÃO ATUAL

programa de crescimento

PROJETO URBANíSTICO

SEGUNDA ETAPA

TERCEIRA ETAPA QUARTA ETAPA

QUINTA ETAPA

EXPANSÃO

Legenda:

Por ser um empreendimento

privado, foi planejado um

crescimento para que, mesmo

com um investimento limitado,

haja controle . O primeiro passo

de construção é marcado pelas

necessidades básicas, nesta

etapa é construído o refeitório, o

alojamento coletivo e a primeira

modulação de casas para

funcionários .

FACHADA SUDOESTEFACHADA NORDESTE

FACHADA SUDESTE

PLANTA BAIXA PLANTA DE COBERTURA

AA AA AA AA

BANHEIRO COLETIVO

FACHADA SUDOESTEFACHADA NORDESTE

FACHADA NOROESTE

AA AA AA AA

GALPÃO DE ARMAZENAGEM E OFICINA

BB

PLANTA BAIXA PLANTA DE COBERTURA

FACHADA SUDESTE

FACHADA SUDOESTE

CASA INDIVIDUAL FUNCIONÁRIO

LABORATÓRIO

ESCRITÓRIO

PLANTA BAIXA PLANTA DE COBERTURA

FACHADA SUDESTE

AA AA AA AA



CORTE AA

FACHADA NOROESTE

CORTE AA

FACHADA SUDESTE

PLANTA DE COBERTURA

CORTE AAFACHADA LONGITUDINAL

PLANTA BAIXA
AA

BB

AA

BB

AA

AA

FACHADA NOROESTE

FACHADA SUDOESTE FACHADA NORDESTE

REFEITÓRIO

PLANTA BAIXA PLANTA DE COBERTURA

PLANTA ESTRUTURAL 
DA COBERTURA

PLANTA BAIXA

FACHADA OESTE CORTE AA

CENTRO ECUMÊNICO

AAAAAAAA

CORTE AA

FACHADA NOROESTE



PLANTA DE COBERTURA

CORTE BB

BB

mirante

PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO

PLANTA DE COBERTURA

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO

ALOJAMENTO COLETIVO FUNCIONÁRIOS

PLANTA BAIXA PLANTA DE COBERTURA

CORTE AAFACHADA NOROESTE FACHADA SUDESTE

FACHADA SUDOESTE FACHADA NORDESTE

AA AA AA AA

POSTO DE SAÚDE ESCOLA

AA AA AA AA

FACHADA NOROESTE

FACHADA SUDESTE

FACHADA SUDOESTE FACHADA NORDESTE

PLANTA MIRANTE ELEVADO

PLANTA MIRANTE TÉRREO

PLANTA BAIXA PLANTA DE COBERTURA

CORTE AAFACHADA NOROESTE FACHADA SUDESTE

FACHADA SUDOESTE FACHADA NORDESTE

ELEVANÇÃO MIRANTE

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

PROJETO DE DIPLOMAÇÃO II
TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO

NAYANNA NOBRE PINHEIRO TEIXEIRA | 09.0127218
ORIENTADOR: KRISTIAN SCHIEN

PLANEJAMENTO RURAL E PROJETO DE FAZENDA NO SUDOESTE BAIANO
BRASÍLIA, 1/2014


