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Introdução: A falta de alternativas habitacionais para a população mais carente acarreta
a construção de moradias irregulares, as quais são responsáveis por vários problemas
nos municípios. Os moradores dessas moradias, por não terem título de propriedade,
não possuem o direito social à moradia garantido. O serviço municipal de assistência
técnica gratuita para atendimento individual destas famílias para apoio a projeto e obra
de construção de moradia é um dos desafios dos municípios no âmbito das políticas
públicas de regularização fundiária de interesse social. Objetivo: O objetivo deste
trabalho é fazer o levantamento arquitetônico para a regularização de uma residência
cujo proprietário seja pessoa de baixa renda. Metodologia: Após a escolha do
beneficiário, será realizada visita em campo para medição, confecção de croquis,
coleta de dados e fotos, que servirão de base para montagem do levantamento no
software AutoCAD. O levantamento arquitetônico da construção deverá respeitar todas
as exigências da NBR 6492, que determina as parâmetros de representação de projetos
de Arquitetura. Será realizada também consulta à legislação municipal que regula o
uso e ocupação do solo. Finalmente, todos os desenhos serão reunidos e organizados
para impressão e entrega do projeto final ao beneficiário. Resultados: Ressalta-se que a
pesquisa está em andamento e os resultados finais serão apresentados posteriormente.
Até o presente momento, tem-se como resultado o levantamento parcial da residência.
Podemos citar o croqui e a planta baixa como os elementos já concluídos. Conclusão:
Portanto, pode-se concluir que o trabalho já possibilitou a aluna envolvida, um
conhecimento maior sobre a área de projeto arquitetônico, dando mais segurança,
ajudando a solidificar os conhecimentos e preparando-a melhor para futura vida
profissional. Espera-se que este projeto contribua para estimular o desenvolvimento de
outros projetos com cunho social.
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