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Regional Norte

AEIS Heliópolis 

HELIÓPOLIS 
VILA BIQUINHAS

A AEIS Heliópolis  se situa na Regional Norte de Belo Horizonte,
 no bairro Heliópolis próximo à Vila Biquinhas. O objetivo do 

projeto é criar nesse local não apenas moradias de 
baixo custo, mas também um espaço aberto, público e 

qualificado para a região, que conta com uma 
densidade habitacional muito elevada.

Criado em 2009, o programa “Minha Casa, Minha Vida” deveria suprir o 
déficit habitacional brasileiro. Contudo, o lucro das empresas construtoras 
tem sido mais importante que a produção de moradias bem localizadas e 

com infraestrutura adequada. Atualmente, nota-se que poucas habitações 
são destinadas às famílias que recebem de 0 a 3 salários mínimos, cujos 

imóveis não são viáveis para as construtoras, devido aos altos preços dos 
terrenos com inseridos na malha urbana da cidade. Para viabilizar este 
empreendimento, o projeto foi feito em um terreno público, zoneado 

como AEIS - Área Especial de Interesse Social - na Lei de Uso e 
Ocupação do Solo de Belo Horizonte.
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ESTRUTURA COMO INDUTOR
DA AMPLIAÇÃO
Com base no conceito de “Open Building” desenvolvi-
do por John Habraken, a construção é entregue com o 
suporte necessário para que as expansões ocorram com 
qualidade e segurança.

ACESSOS INDEPENDENTES
Buscando manter a qualidade da habitação individual
e a viabilidade da habitação verticalizada, os acessos de 
cada moradia são independentes e tiram partido do 
relevo acentuado do terreno. Os fluxos internos da 
edificação são levados para o espaço público, evitando 
burocracias comuns dos conjuntos habitacionais.

ESPAÇO ABERTO CONSTRUÍDO
As unidades são providas de espaços construídos 
abertos, varandas apropriáveis, que trazem a ideia do 
terraço, da laje e do quintal. Esses espaços buscam 
qualificar o ambiente habitado, ao mesmo tempo em
que permitem expansões, com possibilidade de uso 
misto caso haja interesse do morador.

ESPAÇOS COLETIVOS
As habitações são permeadas por caminhos e espaços
públicos, criando relações entre as habitações, o espaço 
do conjunto e o espaço do bairro. A relação entre cheios
e vazios é explorada para possibilitar a diversidade de 
usos e apropriações.

Belo Horizonte
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< 5 %
5 - 15 %
15 - 30%
30 - 47 %
> 47%

Próximo a rua
Espaço Público
Próximo ao muro
Área de preservação
Área central
Rua interna

A

A AEIS Heliópolis, terreno utilizado para o projeto, se encontra em meio a muitos conjuntos habitacionais e próxima à Vila 
Biquinhas. Há, no local, o Espaço BH Cidadania, uma UMEI (Unidade Municipal de Educação Infantil) e uma escola estadual, 
e nas redondezas uma padaria e uma igreja. O espaço se constitui como um vazio urbano em meio a uma região residencial de 
alta densidade, tornando-se local de passagem. As habitações foram distribuídas na área de forma a se adaptar ao terreno, 
criando caminhos qualificados e espaços públicos para a região como um todo. Uma via foi criada seguindo a curva de nível 
em um platô mais plano, onde foram identificados os fluxos mais intensos de pedestres.

A declividade do terreno é 
alta, e seu centro é um vale, onde 
as linhas de drenagem se concentram 
em direção à Vila Biquinhas, gerando 
diversos problemas de alagamento 
para a vila. Foi criado nesse local uma 
calha e um caminho qualificado (A) 
para os moradores da vila em 
direção ao espaço BH Cidadania. 

CRIAÇÃO DE UMA VIA NO 
LOCAL DOS FLUXOS
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D

conjuntos
habitacionais

vila 
Biquinhas

espaço BH
Cidadania
UMEI

N N

N N

edificação plana                  

         edificação em 
 desnível I

    edificação em 
                 desnível ii

na entrada da Rua Nair P. Guimarães,  
onde o terreno é plano, as habitações
tem 3 andares para o aproveitamento
da qualidade do espaço com um 
maior adensamento. Há um 
grande potencial de 
uso misto nas unidades
próximas à rua.

              as edificações da 
       encosta C têm 2 andares e possuem desníveis para se 

adaptarem ao relevo e não exigirem grandes movimentos
      de terra, geralmente onerosos.

as edificações da encosta D também têm 2 andares e 
desníveis, mas no sentido oposto. 

N
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CIRCULAÇÃO INTERNA
A vedação e as lajes da construção foram feitas em painéis

 pré-fabricados de tijolo cerâmico, feitos com tijolos de 
9x19x29cm, argamassa e armadura metálica perimetral. 

Esse tipo de painél, desenvolvido pelo arquiteto Joan Villà, 
apresenta os benefícios de custo e conforto térmico 

da alvenaria, além de trazer mais praticidade 
à construção em larga escala. Os painéis são
 leves o suficiente para serem transportados 

por poucas pessoas, reduzindo o custo da 
obra. Os painéis são autoportantes, contudo, 

para não comprometer a possibilidade de 
expansão, ele foi utilizado apenas a critério da praticidade construtiva.

A estrutura em concreto armado possibilita 
alterações futuras dentro na parte do suporte, 
e permite flexibilidade às construções futuras 
na parte da expansão. Todas as dimensões dos 
módulos estruturais são compatíveis com a 
vedação e lajes em paineis pré-fabricados de 
tijolo cerâmico, facilitando a obra e permitindo 
a compatibilidade entre estes sistemas 
construtivos. 

Com a liberdade proporcionada pelo sistema 
construtivo e pelo projeto, as habitações podem 
adquirir inúmeras formas, dependendo apenas 
da apropriação do morador.

espaços avarandados
sem modificação

modificações que podem 
ocorrer ao longo do tempo

 0   1                        5m

 0   1                        5m

planta da edificação tipo c

planta de cobertura da edificação tipo c

 0   1                        5m

corte

CIRCULAÇÃO externa

O projeto foi dividido em áreas equivalentes de suporte e expansão. A área de suporte 
fica no pior caso da insolação, a oeste, onde foram projetados brises. Deste modo, 

a área de expansão foi favorecida com seu posicionamento na fachada leste. 
O suporte conta com a área molhada da habitação e a circulação vertical. A área de 

expansão tem a infraestrutura necessária para ser apropriada de modo livre pelo 
morador, sendo apenas necessária as vedações e divisões.
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AEIS FAR

CONSTRUTORAS

MORADORES

SUPORTE

RECHEIO

Valor total do orçamento bim.bon 
(4 unidades habitacionais): R$ 150.525,52

valor por unidade habitacional: R$ 37.631,38

Valor estimado para as famílias gerenciarem 
suas expansões: R$ 20.000,00

valor total = R$ 57.631,38
Para viabilizar a expansão dos moradores, sugerimos que o investimento do governo direcionado 

para a construção das habitações seja dividido entre construtora - responsável pelo “suporte”, ou seja, a 
infraestrutura da habitação - e morador - responsável pelo “recheio”, ou expansão.

Essa iniciativa é uma maneira de adequar o projeto à realidade brasileira, em que a auto construção é 
uma das grandes responsáveis pela produção de habitação. Ao mesmo tempo, busca reduzir os 

problemas gerados pelas habitações produzidas atualmente pelos programas habitacionais públicos: 
a falta de flexibilidade, a restrição a padrões familiares típicos e a burocracia interna e limitadoras de 

conjuntos habitacionais verticalizados.


