
habitação de interesse social a partir de materiais locais e 
                     resíduos sólidos

FlorecerPROJETO 

                       aluna:  lluvia deluz perdomo moreira
                       orientadora: lisiane ilha librelotto

trabalho de conclusão de curso-arquitetura e urbanismo-ufsc
                   



      2

sumário

Apresentação     ..............................................................................................pg 03

Introdução    .....................................................................................................pg 04

Referencial teórico   ......................................................................................pg 05

Capítulo 1 - REFERENCIAL TEÓRICO   ......................................................pg 06

1.1 Conceito de casa, habitaçao e lar.......................................................pg 07
1.2 Problematica Habitacional   ................................................................pg 08
1.3 Problematica dos resíduos sólidos   .................................................pg 09
1.4 Caracterização dos resíduos de Florianópolis   ............................pg 10
1.5 Ciclo de vida dos materiais   ................................................................pg 12
1.6 Benefícios da reciclagem   ....................................................................pg 13

Capítulo 2 - LOCAL DE INTERVENÇÃO   ..................................................pg 14

2.1 Caracteristicas da região   ....................................................................pg 15
2.2 Características da propriedade   ........................................................pg 18

.

Capítulo 4 - BIOARQUITETURA     ..........................................................pg 35

4.1 -Bioarquitetura-aplicações   .............................................................pg 36
4.2 - Reaproveitamento de água de chuva  .......................................pg 37
4.3 - Aquecimento da água com placas solares ...............................pg 38
4.4 -Banheiro seco   .....................................................................................pg 39
4.5 - Paredes de terra, bambu e pets    .................................................pg 40
4.6 - Esquadrias    .........................................................................................pg 42
4.7-Piso   ..........................................................................................................pg 42
4.8- Fundação   ..............................................................................................pg 43

Capítulo 5- PROJETO COM TÉCNICAS TRADICIONAIS PARA RECURSO 
DA CAIXA   ......................................................................................................pg 44

5.1 -Recurso Minha casa  minha vida rural     .......................................pg 45 
5.2 - Projeto     ..................................................................................................pg 45 

Conclusão     ......................................................................................................pg 47

Bibliografia     ....................................................................................................pg 48

.

Capítulo 3 -  PROJETO   .................................................................................pg 20

3.1 -Fundamentos do projeto   ..................................................................pg 21
3.2 - Arquitetura   ............................................................................................pg 22
3.3 - Plano de necessidades   ......................................................................pg 22
3.4 -Forma    ......................................................................................................pg 23
3.5 - Florecer   ...................................................................................................pg 23
3.6 - Referências de arquitetura   ...............................................................pg 24
3.7-Implantação    ...........................................................................................pg 25
3.8- Centro comunitário   .............................................................................pg 27
3.9-Habitação   .................................................................................................pg 30



  Com o propósito de ampliar a compreensão sobre o tema definido para este Trabalho de Conclusão de Curso devo 
esclarecer certos conceitos e inquietudes subjacentes na base da minha infância que fui posteriormente apropriando-me e 
desenvolvendo no término destes sete anos e meio de curso de Arquitetura e Urbanismo.
- O lado humano:
  Apesar da minha idade, me considero filha da ditadura pois venho de uma família que teve de abandonar sua terra natal,
Motevidéu para viver o exílio em Florianópolis. Foi na convivência com meus avós que assimilei uma preocupação ativa por
uma sociedade mais justa e inclusiva.
  Meu avô, arquiteto socialista, desenvolvera em Uruguai projetos sociais relacionados a habitação para população de baixa 
renda desde pequena tive claro que queria seguir seu exemplo.
 - A função social do arquiteto:
   Acredito que o papel do arquiteto vai além da capacidade de transformação estética e funcional das cidades. Ele cumpre
uma função social decisiva quando é capaz de usar seu potencial criativo para conceber espaços que interferem 
diretamente na qualidade de vida do ser humano. 
  Após ter usufruído de uma universidade pública durante estes anos eu particularmente considero-me comprometida a
 retribuir à sociedade esse investimento.  Desta forma, no meu Trabalho de Conclusão de Curso procuro ampliar o acesso 
a uma arquitetura de qualidade a parte da população carente de recursos.
 - A relação entre habitação e resíduos:
   A casa onde vivi meus primeiros anos de vida foi construída a partir da utilização de resíduos. Meu pai recolhia materiais 
descartados na rua e os transformava artisticamente em paredes, pilares, verdadeiras esculturas de lixo; assim manifestando
a sua crítica ao consumo e descarte inconseqüente de matérias. 
   A habitação dos mais necessitados é geralmente construída com resíduos, restos da construção civil, até mesmo papelão. 
O resíduo é um material isento de custo e sua reutilização significa uma redução na poluição no meio ambiente. 
   Meu objetivo neste trabalho é criar uma técnica que utilize resíduos, materiais locais, mão de obra proveniente de 
mutirões para melhorar a condição habitacional daqueles que não tem recursos suficientes para seu investimento.

APRESENTAÇÃO
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INTRODUÇÃO

Habitar determinado espaço é sentir-se protegido por ele, poder desenvolver todas as atividades relativas ao ato de habitar,
sejam elas relacionadas a uma moradia ou ao local de trabalho. Habitar é quando o indivíduo situa-se em determinado espaço,
onde se sente seguro e pode repousar, ter convívio familiar e crescimento social (SAUGO, 2010).

Segundo uma publicacao da Revista eletronica Colegio de Arquitetos em 28/02/2014,"o conceito de Bioarquitetura, procura nas 
edificacões o respeito a vida e ao meio ambiente, partilhando dos ideais de uma sociedade sustentável e saúdavel, preservando 
a vida do planeta em seus diversos ecossistemas. A compreensão de que a dinâmica da vida esta relacionada com o contexto
que vai da sociabilidade, do consumo, dos avanços tecnologicos, do crescimento desordenado das cidades e da falta de
profissionais sensíveis ao processo de construção que comprometem o nosso meio ambiente."

O direito humano a moradia é um dos direitos sociais assegurado constitucionalmente, de acordo com a Emenda Constitucional 
no 64, de 4 fevereiro de 2010:
"Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentacão, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

É necessario destacar que trata-se de uma comunidade disposta a assumir um desenvolvimento sustentável possibilitando, assim, 
novos conceitos de moradia, trabalho, educação, saúde, saneamento básico, infra-estrutura, lazer e cultura. Dessa forma pode-se 
pensar em criar uma arquitetura para indivíduos que vivem em harmônia com o meio ambiente, usufruindo da natureza e de suas 
recompensas.
A idéia principal deste TCC é unir a necessidade de redução de custos e de impactos ambientais, com o trabalho em comunidade, 
onde a mão de obra pode ser uma ajuda mútua. O resultado desta não será apenas o material produzido, mas também 
o processo de aprendizados ambientais e sociais.
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referencial teórico

O presente estudo partirá de um referencial teórico multidisciplinar. Inicialmente aborda-se o conceito de casa e sua relação com o indivíduo.
Em um segundo momento, apresenta-se as problemáticas que fundamentam o desenvolvimento deste trabalho, o déficit habitacional
e os resíduos sólidos.
Depois de fundamentadas as problematicas e as possibilidades iniciarei um processo de projeto elaborando um estudodo local de intervenção 
e as necessidades da pessoas que vivem ali.
Logo parecem as referencias de arquitetura que me inspiraram e direcionaram as pesquisas. Também será feito um levantamento de técnicas 
construtivas com resíduos e com elementos naturais, como terra, bamboo, madeira, materiais possíveis de ser encontrados no local de 
intervenção.
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CAPÍTULO 1

REFERENCIAL TEÓRICO

1.1 - Conceito de casa, habitação e lar;
1.2 - Problemática da habitação;
1.3 - Problemática dos resíduos;
1.4 - Caracterização dos resíduos de Florianópolis; 
1.5 - Ciclo de vida dos materiais e
1.6 - Benefícios da reciclagem.
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1.1 CASA, HABITAÇÃO E LAR

No entendimento de Martucci e Basso (2002, p. 271), casa e habitação têm sentidos diferentes. Casa é a casca protetora, é o
invólucro que divide, tanto espaços internos como espaços externos. Sendo um ente físico, não possui uma relação afetiva com o
morador. Como sua primeira função, precisa servir de abrigo, deve abrigar o indivíduo e permitir que ele sonhe. É o elemento de
 estabilidade na vida, sem o qual estaríamos dispersos, perdidos. Já a habitação então é definida como a relação casa x moradia 
integradas em um mesmo espaço, em uma urbanidade. Ela está ligada a elementos que se relacionam com a vida das pessoas e 
suas perspectivas sociais, políticas, econômicas, históricas, ideológicas.
Para que essa experiência ocorra de forma plena, é necessário que o ambiente prime pelo convívio social; territorialidade; 
privacidade e identidade com o lugar.
Assim, permite-se que os moradores criem um vínculo com o espaço, tornando a habitação seu lar.
Portanto uma habitação, com todas as suas atividades, deve dar suporte aos seus moradores tanto nas questões físicas, de conforto
e bem-estar, quanto nas questões psicológicas de permitir o sonho, a socialização, o devaneio, trazendo ao espaço habitado a
essência da noção de lar.
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1.2 PROBLEMÁTICA HABITACIONAL
 
O déficit habitacional, entre a população de baixa renda, nos países de terceiro mundo, aumenta continuamente. De acordo com a Fundação João
Pinheiro (2009), o conceito de déficit habitacional está ligado às deficiências do estoque de moradias. Inclui aquelas moradias sem condições de
serem habitadas, devido à precariedade dasconstruções ou em virtude de desgaste em sua estrutura física. Inclui ainda a necessidade de incremento 
do estoque, devido à coabitação familiar forçada (famílias que pretendem constituir um domicílio unifamiliar), aos moradores de baixa renda que não 
possuem condições de arcar com o pagamento de um aluguel e aos que vivem em imóveis alugados com grande densidade de pessoas. Inclui-se
ainda nesta rubrica a moradia em imóveis não residenciais. O déficit habitacional, portanto, pode ser entendido como “déficit por reposição de 
estoque” e “déficit por incremento de estoque”.
Déficit por Reposição de Estoque
O déficit por reposição de estoque diz respeito aos domicílios rústicos. Utilizando o conceito do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2007), estes tiposde domicílios são aqueles sem parede de alvenaria ou madeira aparelhada. Devido suas condições de insalubridade, estes
tipos de edificação proporcionam desconforto e trazem riscos de contaminação por diversas doenças aos seus moradores.
Outro fator a ser analisado é a depreciação de domicílios. Ela se enquadra nesta rubrica de déficit por reposição uma vez que há o pressuposto de 
um limite para a vida útil de todo imóvel. A partir deste limite, é inevitável sua substituição completa. Entretanto, existe um percentual de imóveis 
antigos que, face sua precariedade limitada, por terem passado regularmente por reformas e manutenções, necessitam apenas de reparos na sua 
estrutura física, podendo ainda ser habitados.
Déficit por Incremento de Estoque
O déficit por incremento de estoque abrange os domicílios improvisados, parte da coabitação familiar e dois tipos de domicílios alugados: os com alta 
densidade de inquilinos e aqueles nos quais famílias pobres (renda familiar de até três salários mínimos) desembolsam 30% ou mais de sua renda para
o locador. Domicílios improvisados são todos os locais e imóveis sem fins residenciais e lugares que desempenham papel de residência alternativa 
(imóveis comerciais, carcaças de carros abandonados, barcos, embaixo de viadutos e pontes e dentro de cavernas), indicando claramente carência por 
novas unidades domiciliares. Coabitação familiar compreende a soma das famílias secundárias que convivem junto à outra família no mesmo domicílio,
e das que vivem em cômodo – com exceção dos cedidos pelo empregador.
Inadequação de Domicílios
As habitações inadequadas não proporcionam condições desejáveis de habitação.Entretanto, isto não implica a necessidade de que sejam construídas
novas unidades. Pelo conceito abordado, são passíveis de serem identificadas apenas aquelas localizadas em áreas urbanas.Domicílios carentes de
infra-estrutura são considerados todos aqueles que não dispõem de, pelo menos, um destes serviços básicos: energia elétrica, rede de esgoto ou fossa 
séptica, rede de abastecimento de água com canalização interna e coleta de lixo.
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1.3 PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS
Devido ao crescimento da população e a manifestação de uma cultura de consumo , onde o que não serve é jogado fora e trocado rapidamente, é que
a geração de resíduos individuais tem aumentado de uma forma exponencial nos últimos anos, gerando graves impactos ambientais, sociais e 
econômicos nas cidades.

Florianópolis

População: 421.240 mil habitantes (Ibge, 2014).
Coleta convencional: média de 470 toneladas/dia ou 14 mil toneladas/mês 
Coleta seletiva: média de 33 toneladas/dia ou 980 toneladas em média no mês 
Coleta de lixo pesado (materiais volumosos): em média 1mil toneladas por mês 
Coleta de resíduos de saúde: 4,5 toneladas em média por mês
Dados da COMCAP (agosto de 2014).

Problemática ambiental

A problemática ambiental da geração de resíduos esta associada principalmente a formação dos 
aterros sanitários os quais se transformam em um foco de insalubridade para as pessoas que o 
manejam e vivem no seu entorno.
Estes resíduos favorecem a proliferação de pragas como moscas, baratas e ratos, os quais se 
transformam em um problema ambiental e sanitário.
Os aterros também emanam gases originados por um processo de decomposição da matéria 
orgânica do lixo. Este biogás se compõe basicamente de metano e dióxido de carbono e se produz 
pela falta de oxigênio, este é prejudicial a saúde das pessoas.
Por outro lado a produção de resíduos plásticos geram uma contaminação aos terrenos que podem
durar séculos, devido ao lento processo de decomposição deste material. Em términos gerais, o 
aumento da geração de resíduos é um foco de contaminação ambiental afeta não só a qualidade
do ar e dos terrenos que estão dispostos, mas sim também produz problemas problema sanitários 
que afetam as pessoas que vivem nas cercanias.

www.mafiadolixo.com

www.pmf.sc.gov.br
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1.4 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS DE FLORIANÓPOLIS

A palavra lixo deriva do termo latim lix, que significa cinza, e segundo dicionário (Michaelis, 1987) é definida como sujeira, imundice, escória. 
Na linguagem técnica é sinônimo de resíduos sólidos e é representado por materiais descartados pelas atividades humanas, os quais podem ser 
reciclados e parcialmente utilizados, tendo entre outros benefícios, proteção a saúde pública, economia de divisas e recursos naturais.
Em decorrência das mudanças ocorridas no panorama mundial em relação à conscientização da necessidade de reaproveitamento desses resíduos, 
estes materiais passaram a ser vistos com um valor econômico agregado.
Atualmente, os resíduos sólidos urbanos não se limitam mais a vida doméstica, englobando também as atividades da cidade como as comerciais, as 
de varrição de praças e logradouros.

Em função da origem, os resíduos sólidos podem ser classificados segundo IPT 2000, em:

Domiciliares: Gerados nas residências e constituídos por restos de alimentos, materiais potencialmente recicláveis, como metal, plástico, vidro, papéis 
em geral, além de lixo sanitário e tóxico.
Comerciais: Provenientes das atividades comerciais e de serviços, tais como supermercados, bancos,lojas, bares e restaurantes.
Público: Resíduos originados dos serviços de limpeza pública urbana, tais como varrição de vias, praias, galerias, córregos e restos de podas de árvores
e animais áreas de feiras livres.
Serviços de Saúde e Hospitalar: Constituem-se em resíduos sépticos como agulhas, seringas, gazes, órgãos e tecidos removidos, luvas, remédios com 
validade vencida e materiais de raio-X. Os resíduos assépticos são semelhantes aos resíduos domiciliares e devem ser coletados de forma segregada.
Portos e Terminais Rodoviários e Ferroviários: Constituídos basicamente por materiais de higiene e asseio pessoal e restos de alimentos. Estes materiais
podem conter germes patogênicos provenientes de outras cidades, estados e países.
Industrial: Este resíduo varia conforme a atividade da indústria, incluindo nesta categoria a grande maioria do lixo considerado tóxico.
Agrícola: Resultado das atividades pecuarista e agrícola, contémembalagens de fertilizantes e defensivos agrícolas geralmente tóxicos. 
Entulho: Resíduos da construção civil, como materiais de demolição e
restos de obras. Geralmente são classificados como inertes, mas podem conter diversos tipos de materiais que podem ser tóxicos 
(tintas, solventes, amianto).
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PRODUÇÃO DE RESÍDUOS NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS

Segundo a Prefeitura Municipal de Florianópolis, a Capital catarinense produz normalmente cerca de 450 toneladas de lixo por dia 
(Comcap, 2011) e por ser cidade turística de veraneio, na temporada a produção de resíduos eleva-se consideralvelmente.

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDE FLORIANÓPOLIS
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/04_12_2009_16.43.20.3c8dbbc3ec4faf520fb12678faea9be3.pdf
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1.5 CICLO DE VIDA DOS MATERIAIS
A partir do pensamento econômico de um crescimento ilimitado da sociedade, durante décadas se ha realizado una extração ilimitada de recursos da natureza, 
mas só ao ter consciência de seu esgotamento, o homem tem buscado novas alternativas para a obtenção de matérias primas a partir de produtos que antes se 
consideravam descartáveis.
Se até umas décadas se considerava que qualquer produto  apresentava um processo linear durante sua vida, onde este era extraído da natureza, transformando e 
utilizando pelo homem e disposto como resíduo em aterros sanitários, hoje em dia falamos de que os materiais apresentam uma vida cíclica que pode ser repetida e 
transformada no tempo. 

O conceito de ciclo de vida permite considerar que qualquer material 
é parte de um sistema global que cumpre diversas funções no tempo 
e que este não termina em um momento determinado, mas sempre 
é parte de nosso entorno, seja como resíduo o como novo produto 
através de da reciclagem.
A reciclagem é fundamental na vida de um produto, já que este se 
transforma de um processo linear a um circular, onde o descarte pode 
ser novamente incorporado ao processo para dar vida a um novo 
produto.
Os produtos ao invés de serem descartados entram em um processo
de valorização, em onde são selecionados, separados segundo sua 
categoria, limpos e compactados 
para seu posterior  processo de reuso ou reciclagem, onde todos 
serão convertidos em novas matérias primas.

EXTRAÇÃO DE MATERIAS PRIMAS

FABRICAÇÃO USO DO PRODUTO DESFAZER DO PRODUTO 
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EXTRAÇÃO DE MATERIAS PRIMAS

ILUSTRAÇÃO- Ciclo de vida de um produto.

ILUSTRAÇÃO- Processo de vida linear de um produto.
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1.6 BENEFÍCIOS DA RECICLAGEM

Atualmente em Florianópolis a coleta seletiva corresponde a 6,5% do total de resíduos coletados, ressaltando  que existe um grande mercado de reciclagem 
informal, de recicladores independentes.

Em Florianópolis as comunidades legais de reciclagem são:

Benefícios ambientais: 

Benefícios econômicos:

Benefícios sociais:
de emprego.

3
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CAPÍTULO 2

LOCAL DE INTERVENÇÃO

2.1 - Características da região e

2.2 - Características da propriedade.
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2.1 CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO
Histórico de Águas Mornas

    Águas Mornas foi ocupada pelo sistema de colônias. E o primeiro desses povoados a se instalar no Município foi a Colônia de Vargem Grande, em 1837. 
Depois veio a fundação de Santa Isabel, em 1847 e Teresópolis em 1860. (A colônia de Vargem Grande foi ocupada, inicialmente, por 44 colonos, sendo
43 alemães e um dinamarquês, que abandonaram São Pedro de Alcântara, colônia fundada em 1829). O assentamento dessas famílias em Vargem Grande
foi estabelecido ao longo da nova estrada de Lages, que liga o planalto catarinense ao litoral. Santa Isabel foi fundada a partir do assentamento de 256 
imigrantes recém-chegados da Alemanha. Porém, apenas 164 se radicaram na nova colônia. 

Evolução Histórica:

1837 - Fundação da Colônia Vargem Grande.
1847 - Fundação da Colônia Santa Isabel.
1860 - Fundação da Colônia Teresópolis.
1865 - Unificação administrativa das colônias Teresópolis e Santa Isabel.
1869 - Teresópolis é elevada à categoria de Distrito (Palhoça).
1943 - A denominação Teresópolis foi mudada para Queçaba.
1958 - O Distrito de Queçaba passa a pertencer ao Município de Santo Amaro
da Imperatriz.
1961 - É emancipado politico-administrtivamente o município de Águas 
Mornas constituído do Distrito de Queçaba. Porém a sede do novo Munícípio - 
desmembrado de Santo Amaro da Imperatriz - é fixada na localidade de 
Águas Mornas em detrimento de Queçaba.
1974 - A localidade de Queçaba retoma sua antiga denominação: Teresópolis.

Data de emancipação: 19/12/ 1961 – Lei 790
Data de instalação: 29/12/1961.
Gentílico: aguasmornense.
Principais vias de acesso: rodovias BR 282 e SC 431
Etnias predominantes: alemã e portuguesa.
Área territorial: 360,76 km².
Distância da Capital: 36 km.
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2.1 CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO

Construções

A técnica mais comumente empregada nas construções imigrantistas era o enxaimel, que consistia na pré-montagem das paredes através de uma
armação de madeira, cada qual na forma de uma prateleira – daí a denominação alemã de fachwerk, que significa exatamente “construção de prateleira”.

Origem

A origem da denominação “Águas Mornas”, provém das fontes termais existentes no Município. A água emerge na fonte com uma temperatura de 
39º C e apresentam teor de radioatividade, termalidade e baixa meneralização que as qualificam entre as melhores do mundo.

Municípios limítrofes

Angelina, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e São Pedro de Alcântara.

População

Um total de 4. 410 habitantes. A maioria desta população habita na zona rural, cerca de 69%, e nas zonas urbanas, cerca de 31%. A ocupação urbana 
do município se desenvolveu de forma linear entre a Rodovia BR-282 e os Rios Cubatão e Forquilhas, conformandotrês localidades distintas: 
Sede, Vargem Grande e Santa Cruz da Figueira. 
As áreas com características urbanas não se restringem somente ao perímetro urbano: pontos de expansão são vistos além do perímetro, além do rio 
e/ou além dos limites municipais.

Base econômica

 Agricultura(mandioca, milho, feijão), avícultura e turismo. Águas Mornas é ainda o maior produtor de hortifrutigrangeiros da região da Grande 
Florianópolis.
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2.1 CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO
Clima

Subtropical mesotérmico úmido, sem estação seca, com verões quentes, apresentando temperatura média anual de 18,7ºC; mínima de 8ºC; e máxima de 
36ºC, e precipitação média anual entre 1.270 a 1.700mm. (fonte: DAS/SC.). Meses mais chuvosos: março, setembro e outubro. Podem ocorrer geadas 
durante os meses de junho, julho e agosto.

Hidrografia

        O território do município é rico em recursos hídricos. Os principais rios que cortam o município são: o Rio Cubatão do Sul e o Rio Forquilhas ou Caldas 
do Norte, que sustentam a Bacia do Rio Cubatão do Sul. O Rio Cubatão é um dos rios que integra o sistema de abastecimento de alguns municípios da
Região da Grande Florianópolis. (Santo Amaro da Imperatriz, Palhoça, São José e Florianópolis). Apesar de sua importância para o abastecimento da região,
é o rio do município mais atingido pela poluição produzida pela zona rural e urbana. O número de microbacias confirma que o município é rico em 
recursos hídricos: rios, canais e córregos. Isso demonstra o potencial hídrico do município, mas também as restrições ambientais a que está sujeito.

Vegetação

        Nas porções sudoeste, sul e sudeste, onde está o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, encontra-se a maior concentração de vegetação nativa 
em diversos estágios de regeneração. Aproximadamente 22% da vegetação do município está legalmente protegida pelo Parque Estadual. Os 
desmatamentos para plantio agrícola e pastagens estão mais pulverizados na porção norte e nos limites do Parque da Serra do Tabuleiro. E estão mais 
concentrados em algumas localidades, como Rio do Cedro e Rio Miguel.
   A cobertura vegetal do Município já sofreu muitas alterações e foi fortemente desmatada nas décadas de 60 e 80. Era, anteriormente, ocupada 
pela Floresta Ombrófila Densa e Ombrófila Mista em alguns pontos nas altas encostas. Atualmente, a floresta original está reduzida às reservas e em locais 
de difícil acesso. Encontra-se hoje em processo de regeneração natural, coberta de capoeirões, como também de reflorestamento comercial de pinus 
e eucalipto. O relevo do Município é bastante acidentado, apresentando áreas de planícies fluviais próximo à foz e montanhas nos divisores de água de maior 
altitude. Águas Mornas engloba parte do PEST (Parque Estadual da Serra do Tabuleiro) e conforme o estudo para o seu zoneamento, da Fatma “a formação
 montanhosa que abrange o PEST contém uma das últimas áreas de Mata Atlântica, que preserva uma biodiversidade essencial para a manutenção do 
equilíbrio ecológico e hídrico da região do sudeste do Estado de Santa Catarina”.

Altitude

Altitude média: 661 m
Sede (Prédio da Prefeitura Municipal) a 70 m de altitude
Ponto mais baixo: 58 m – Perímetro urbano
Ponto mais alto: 1.266 m – Serra do Tabuleiro
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2.2 CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE
História da Ocupação

Em dezembro de 2013 a Ocupação Amarildo surgiu às margens da SC-401, em um terreno no bairro Vargem Grande, em Florianópolis. A intenção dos 
integrantes era tomar o local para produzir alimentos e tirar famílias do aluguel. Falava-se em fazer reforma agrária dentro da cidade e frear a especulação 
imobiliária na Ilha.
Em 15 abril eles deixaram o terreno da SC-401 após uma ordem judicial de reintegração de posse e se mudaram para o Maciambú, em Palhoça. Ainda naquele
mês invadiram um terreno no bairro Rio Vermelho, mas foram hostilizados pela população e, em menos de 48 horas, deixaram o local.
Desde então o movimento minguou e se manteve em Palhoça, esperando por um assentamento prometido pelo Incra. Chegou a ser cogitado um terreno em 
Canoinhas. A área em Águas Mornas surgiu na última semana como solução provisória, depois que a Justiça Federal deu o prazo de 15 dias para que os 
integrantes deixassem o terreno no Morro dos Cavalos.

Localização e geografia local

O assentamento Comuna Amarildo localizado no município de Águas Mornas/SC é um assentamento de terras coletivas com aproximadamente 130 hectares, 
totalizando um perímetro de 5.114,00 m. O terreno é caracterizado como imóvel rural situado na periferia do centro urbano de Águas Mornas. O terreno se 
encontra no meio de um vale, cortado por três grandes divisores de Água. Um rio corta toda a propriedade ao meio, possuindo trechos com largura de 1,5 m 
até 3 m. A faixa que percorre o rio é a única levemente plana totalizando aproximadamente 10 ha, sendo as demais áreas localizadas em encostas, morros e 
áreas de Preservação Permanente, estas, extensas áreas de regeneração de mata nativa.
De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999) o solo da região é caracterizado como Argissolo vermelho-amarelo, comuns em 
áreas declivosas no Sul do Brasil que, em função da interferência humana ao longo dos anos, provocaram alterações das características geométricas das 
encostas, ocasionando instabilidade do manto de intemperismo. Estes solos são caracterizados pela baixa fertilidade e altos teores de alumínio, dificultando o 
bom desenvolvimento das raízes (EMBRAPA, 2006).

As famílias

Atualmente, residem no assentamento 11 famílias entre homens, mulheres, idosos e crianças de todas as faixas etárias. A renda principal no assentamento 
neste período inicial ainda é oriundo de trabalho assalariado externo a propriedade. Esperasse que após a implementação do projeto, a produção de hortaliças
passe a ser o carro chefe do assentamento, permitindo as famílias tirar o sustento da própria terra.
As casas são todas construídas em lona e madeira, sendo realizado mutirões entre as famílias para otimizar a construção das residências e promover o espírito 
do trabalhocoletivo.
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2.2 CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE
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terreno-destacando área de intervençào
sem escala

ocupação atual
foto-montagem representativa
sem escala



CAPÍTULO 3

PROJETO

3.1 -Fundamentos do projeto;
3.2 - Arquitetura;
3.3 - Plano de necessidades;
3.4 -Forma;
3.5 - Florecer;
3.6 - Referências de arquitetura;
3.7-Implantação;
3.8- Centro comunitário e
3.9-Habitação.
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3.1 fundamentos do projeto
Conceito de casa escola

A função principal de este projeto é gerar nesta comunidade um trabalho inovador que vai proporcionar Educação para o Ambiental e Social, 
utilizando-se de uma experiência prática, baseada no aprendizado ecológico coletivo.

Ecodesenho

Conjunto de atividades relacionadas ao projeto onde o respeito ao meio ambiente é a prioridade. O Ecodesenho permite que o projeto e seu processo 
de fabricação não prejudique o meio onde está incerido. Se faz necessário pensar em todas as etapas de produção, desde a busca da materia prima, 
o transporte, os processos de fabricaçao, até o momento do descarte ou reutilização.

Conceito de sustentabilidade ambiental

O homem não deve interferir no ciclo natural do planeta, respeitando a natureza em uma interação harmônica. A sustentabilidade esta fundamentada 
em 3 pontos principais os quais devem estar sempre em equilibrio. 
São eles:

Portando o SOCIAL está diretamente relacionado com o ECONÔMICO. Devo pensar em qualidade com um BAIXO CUSTO.
Entre o ECONÔMICO e o AMBIENTAL é necessário uma conciência ambiental, buscando a harmonia com o meio ambiente e os aspectos financeiros.
Relacionando o SOCIAL e o AMBIENTAL falamos em atividades humanas onde o homem tem interação com os ciclos do planeta e usa da natureza e 
de seus benfícios com consciência

SOCIAL

AMBIENTAL

ECONÔMICO
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3.3 PLANO DE NECESSIDADES

3.2 ARQUITETURA

HABITAÇÃO

.Sala de estar com lareira;

.Quarto; 

.Banheiro seco;

.Área de serviço;

.Cozinha com fogão a lenha e

.Demais quartos.

ESPAÇO DE CONVÍVIO COMUNITÁRIO

.Cozinha comunitária;

.Banheiro com aquecimento solar da água 
integradoa uma lavanderia;
.Espaço para armazenar a produção e 
ferramentas e
.Sala de convivência, apoio para a educação e 
biblioteca. 

. Projeto modular para simplificar  a construção;

. Leitura e reinterpretação de técnicas e materiais
utilizados no local;
.Incorporação de resíduos sólidos e 
.Técnicas com fácil capacidade de manejo.

Lavanderia

Espaço para 
armazenar 
ferramentas 
e produção 

Sala de 
convivência Cozinha 

comunitária

Banheiro com 
aquecimento 
solar

Espaço de reunião

.Sala de estar 

 lareira 

quarto 

banheiro
seco

quarto 

varanda 
cozinha

área de
serviço

quarto 

.Sala de estar 

 lareira banheiro
seco

área de
serviço

quarto 
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3.4 FORMA
As abelhas, na sua infinita sabedoria, descobriram que 
o formato hexagonal é o que utiliza a menor quantidade
de cera para construir o favo. Em busca de uma forma
mais inclusiva, o formato de reunião, de aproximação,
pesei inicialmente em um círculo. Prém não era possivél 
encaixar um módulo ao outro. O hexágo possibilita uma
arquitetura flexível e dinâmica em uma malha triangular
a qual fácilita a modulação.

3.5 FLORECER
.FLexibilidade de uso e de ampliações de acordo com as necessidades e melhora 
de condições financeiras.
. Semente como centro (um princípio)  e florações como crescimento (da familia, 
da qualidade de vida, uma evolução).
Planta semente representada em verde e florações em rosa.
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3.6 referências de arquitetura
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Soe Ker Tie House

http://www.tyinarchitects.com/works/soe-ker-tie-house/

Cecília Heidrich Prompt
ARQUITETURA DE TERRA EM UNIDADES AGRÍCOLAS FAMILIARES: ESTUDO DE CASO NO OESTE CATARINENSE
Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
de Santa Catarina para obtenção do grau de Mestre em Arquitetura e Urbanismo. Orientação: Prof. Dr. Wilson
 Jesus da Cunha Silveira.

RECONSTRUINDO CAJUEIRO SECO: Arquitetura, politica social e cultura popular em Pernambuco (1960-64)
DIEGO BEJA INGLEZ DE SOUZA
Dissertação apresentada em dezembro de 2008 à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo para obtenção do título de Mestre em arquitetura e urbanismo.
Orientador Prof. Dr. José Tavares Correia de Lira

Projetos realizados pela Secretária de Habitação e 
Saneamento de Florianópolis

Livros e experiências do Arquiteto
Vitor Lotufo

www.vitorlotufo.com.br
www.pmf.com.br



N

�

implantação 
esc: 1/500

1

2

3

4
5

5

5

1

1

1

1

1

LEGENDA:

1. HABITAÇÃO
2.CENTRO CUMUNITÁRIO
3. LAGO
4, PRAÇA/PARQUINHO
5. HORTAS COMUNITÁRIAS
6. ESPAÇO PARA RECICLAGEM
7. ESPAÇO PARA ANIMAIS

6

7

3.7 IMPLANTAÇÃO

A

B
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corte a
esc: 1/250

corte b
esc: 1/250

3.7 IMPLANTAÇÃO-CORTES

PERSPECTIVA 
sem escala
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N

planta baixa
esc: 1/100

PLANTA

1. SALA DE REUNIÃO
2. SALA DE CONVÍVIO/
ESCOLA/BLIBLIOTECA
3. BANHEIROS
4, LAVANDERIA
5. COZINHA
6. REFEITÓRIO
7. DEPÓSITO
8. SALA DE OFICINAS
ABERTA/ATÊLIE
área total 167,25 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

3.8 CENTRO COMUNITÁRIO
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FACHADA FRONTAL
esc: 1/100

DETALHE:

1. ESTRUTURA DE EUCALIPTO
2. BAMBU
3. ESQUADRIA
4, BAMBU-PET
5. CINTA DE CONCRETO
6. BALDRAME DE PEDRA

2

1

detalhe 1-parede
esc: 1/25

11

9

7
8

6

5

1O

4

3

corte 1
esc: 1/100

DET 1
DET  2

7. IMPERMEABILIZAÇÃO
8. TUBO DE PVC DE 100MM
9. PNEUS
10. CONCRETO
11. CAMADA DE BRITA
12. CONTRAPISO
13. PINO DE FERRO

3.8 CENTRO COMUNITÁRIO
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corte 2
esc: 1/100

FACHADA LATERAL
esc: 1/100

DETALHE:

1. ESTRUTURA DE EUCALIPTO
2. BAMBU
3. ESQUADRIA
4, BAMBU-PET
5. CINTA DE CONCRETO
6. BALDRAME DE PEDRA

13

detalhe 2-estrutura
esc: 1/25

1

11

9

7
8

6

5

1O

12

7. IMPERMEABILIZAÇÃO
8. TUBO DE PVC DE 100MM
9. PNEUS
10. CONCRETO
11. CAMADA DE BRITA
12. CONTRAPISO
13. PINO DE FERRO

3.8 CENTRO COMUNITÁRIO
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planta de cobertura
esc: 1/200

i= 40%

aquecimento 
solar



3.9 HABITAÇÃO
N

planta baixa-semente
esc: 1/75

1

2

3
5

planta baixa-ampliação
esc: 1/100

4

55

5 1

2
3

PLANTA

1. SALA DE ESTAR/PATIO
COM LAREIRA NO CENTRO
2. ÁREA DE SERVIÇO
3. BANHEIRO
4, COZINHA
5. QUARTO
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corte 1
esc: 1/75

DET 1
DET  2

FACHADA FRONTAL
esc: 1/100

3.9 HABITAÇÃO
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planta de cobertura
esc: 1/200

i= 40%

estrutura da cobertura-módulo
esc: 1/50

PÓRTICO 1

PÓRTICO 2

PÓ
RT
IC
O 
3

PÓ
RT
IC
O 
4

vigas

pilares

esquema estrutural
esc: 1/100

3.9 HABITAÇÃO
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detalhe 2-estrutura
esc: 1/25

13

1

11

9

7
8

6
5

1O

12

2

1

2

detalhe técnica 1
esc: 1/25

1

6
5

12

2

14

4

2

3

detalhe 1-técnica 2
esc: 1/25

1

6
5

12

2

4

2

3DETALHES:

1. ESTRUTURA DE EUCALIPTO
2. BAMBU
3. ESQUADRIA
4, BAMBU-PET
5. BAMBU PROTEGIDO COM PET
6. CINTA DE CONCRETO
7. IMPERMEABILIZAÇÃO
8. TUBO DE PVC DE 100MM
9. PNEUS
10. CONCRETO
11. CAMADA DE BRITA
12. PISO DE PALETS COM
PETS E UMA CAMADA DE
ARGAMASSA ARMADA.
13. PINO DE FERRO
14. PET-ADOBE

3.9 HABITAÇÃO
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módulo
sem esscala

soma de módulos
sem esscala

habitação final
sem esscala

3.9 HABITAÇÃO
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CAPÍTULO 4

BIOARQUITETURA

4.1 -Bioarquitetura-aplicações;
4.2 - Reaproveitamento de água de chuva;
4.3 - Aquecimento da água com placas solares;
4.4 -Banheiro seco;
4.5 - Paredes de terra, bambu e pets;
4.6 - Esquadrias;
4.7-Piso e
4.8- Fundação.
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1

42
3

5

6

9

8

10

7

1. RECOLIMENTO DE ÁGUA 
DA CHUVA
2. ILUMINAÇÃO NATURAL
3. VENTILAÇÃO NATURAL
4. AQUECIMENTO SOLAR 
(PLACAS DE GARRAFA PPET)
5. BANHEIRO SECO

7. ESTRUTURA DE MADEIRA 
DE REFLORESTAMENTO
8. PAREDE DE TERRA COM 
PETS (PROPORCINAN MELHOR
ISOLAMENTO TÉRMICO)
9. FUNDAÇÃO DE PNEUS
1O. PISO DE PALETS COM PETS

legenda:

4.1 BIOARQUITETURA-APLICAÇÕES
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 4.2 REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA DE CHUVA

1

2 4

5
3

legenda:

1. RECOLIMENTO DA ÁGUA 
2. LIMPEZA, FILTRO (DESCARTE DA PRIMEIRA ÁGUA)
3. ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO
4. RESERVATÓRIO 
5. CONSUMO ( ÁGUA NÃO POTAVÉL)
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4.3 AQUECIMENTO DA ÁGUA COM PLACAS SOLARES
Além de proporcionar água quente para famílias de baixa renda, beneficiar o meio ambiente, o projeto tem como objetivo despertar nas pessoas a consciência de que, todas 
essas embalagens pós-consumo disponibilizadas no meio ambiente, (garrafas PET embalagens cartonadas longa vida) podem transformar-se em algo útil.
Á medida que a água esquenta sobe pelas colunas do aquecedor/coletor, seguindo a tubulação e regressando a parte superior da caixa ou reservatório. A água fria por ser 
mais pesada flui para a parte inferior do coletor mantendo o aquecedor sempre cheio de água e fechando o ciclo de aquecimento.
O calor absorvida pelas embalagens longa vida pós- consumo, pintadas em preto fosco, é retido no interior das garrafas e transferido para a água através das colunas de PVC, 
também pintadas em preto. A caixa metálica com vidro ou as garrafas PET pós-consumo tem como função proteger o interior do coletor das interferências eternas, 
principalmente dos ventos e oscilações da temperatura, dando origem a um ambiente próprio.

Material para confeccionar um aquecedor: 
.Garrafas PET cristal de 2 litros (transparentes).
.Embalagens Longa Vida de 1 litro pós-consumo.
.Cano de PVC de 20 mm 1⁄2”
.Conexão T em PVC de 20 mm 1⁄2”

O manual  para a produçao de este aquecedor esta disponivel na seguinte página:

http://www.planetareciclavel.com.br/desperdicio_zero/Kit_res_17_solar.pdf

ESUQEMA EXPICATIVO DE AQUECIMENTO SOLAR
http://www.planetareciclavel.com.br/desperdicio_zero/
Kit_res_17_solar.pdf
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4.4 BANHEIRO SECO
O banheiro compostável, também conhecido como banheiro seco ou sanitário ecológico é uma técnica de saneamento que não utiliza água para remover os dejetos, estes 
ficam armazenados em uma câmara onde passam por um processo de compostagem e o produto final pode ser utilizado como adubo (SÁ, 2011).
Este tipo de banheiro reduz consideravelmente, ou totalmente, o uso excessivo de água para o transporte, armazenamento e tratamento destes resíduos, assim economizando 
a grande quantidade que é desperdiçada pelos sistemas de abastecimento de água e coletas de esgoto.Trata-se ainda de uma tecnologia que não interfere no ciclo natural de 
nutrientes, pois é adotada a compostagem como forma de tratamento deste material fecal.

A implantação de banheiros secos compostáveis em áreas onde não existe coleta de esgoto, principalmente zonas rurais, se apresenta como uma alternativa simples,
de baixo custo e que não agride o meio ambiente. O sanitário compostável não utiliza água, os dejetos ficam armazenados em uma câmara e passam por um processo de 
compostagem. O composto obtido pode ser usado em jardins, ou como recurso agrícola. Esta alternativa respeita o ciclo natural dos elementos, contribui para a redução do 
consumo de água, e evita a contaminação desta por dejetos humanos (SÁ, 2011).

ESUQEMA EXPICATIVO E IMAGENS DO BANHEIRO SECO
http://magiadequintal.blogspot.com.br/2014/11/lar-ecologico3-banheiro-seco.html
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 4.5 paredes de terra, bambu e pets

A construção com tijolos de adobe é uma das técnicas de construção mais antigas da humanidade. 
Consiste em tijolos de terra crua moldados em formas de madeira e secados ao ar livre. O adobe é 
uma técnica de construção artesanal e não prejudica o meio ambiente. A fabricação dos tijolos de 
não requer queima, portanto não há necessidade da utilização de lenha e também não existe 
emissão de gases causadores do efeito estufa. Além do mais, utiliza a terra local como matéria prima. 
A composição da massa dos tijolos pode conter palha ou esterco.

O solo-cimento é uma evolução de materiais de construção do passado, como o barro e a taipa. Porém 
para adquirir resistência, garantir que este tijolo posa ser a industrializado e ter a qualidade controlada  
adiciona-se o cimento. Os tijolos de solo-cimento são produzidos em prensas, dispensando a queima
 em fornos. Eles só precisam ser umedecidos, para que se tornem resistentes.
Este tijolo possui dois furos, por onde podem ser passados os grautes, tubulações e dutos.

tijolo de solo-cimento

Esta técnica consiste na construção de uma estrutura de madeira principal toda tramada com 
madeira, galhos finos ou bambu.
Após feita a estrutura, vem a etapa do barreamento, na qual a trama é preenchida. A terra utilizada 
deve ser arenosa para não trincar.Para que esta técnica resulte eficiente e pode ser bastante duradoura 
é fundamental que se faça sobre uma boa fundação e protegida por uma cobertura de beirais largos.

O bambu é uma das melhores madeiras para a contrução ecológica, é um recurso renovável, cresce 
com bastante rapidez. A grande dificuldade na utilizaçao do bambu é que ele deve ser tratado com 
algumas substâncias químicas para garantir impermeabilidade e resistência a insetos, e exige alguns 
métodos diferentes de construção, particularmente, na junção de peças diferentes de bambu. 
Entretanto, ele é um material de construção ideal, mas deve ser utilizado com as técnicas corretas 
para que tenha uma longa duração.
Segundo a teoria do Professor Antonio Ludovico Beraldo, da Unicamp, o bambu apresenta baixa
durabilidade natural por causa da presença do amido, que atrai fungos. Para prolongar a vida útil do
bambu, existem algumas técnicas:
.Observação da idade do corte: o bambu deve ter mais de três anos. Se identificam pela aparência.
.Cura na mata: deixa-se secar o colmo no próprio bambuzal, pode ser apoiado em uma pedra ou 
com imerção em venenos a base de bromo para que a planta siga seu processo natural e distribua 
o veneno em toda sua extenção. 
.Tratamento por imersão: os colmos são imersos em água ou em água com venenos a basa de boro.
.Tratamento pelo fogo: o bambu recém corta é queimado, defumadoou cozido com o vapor.

adobe

taipa de mão

construção com bambu

Estas técnicas são uma interpretação de técnicas já existentes incorporando resíduos e adaptando para as possibilidades financeiras e conhecimentos constructivos da comunidade.

Trata-se de um adobe com vazios formados por pets.
Estes furos (caracteristicos do tijolo de solo cimento) 
permitem ser conctetados, para fins estruturais, além
de passagem  de conutores elétricos, tubulações 
hidráulicas. O vazio proporciona maior conforto 
térmico e acustico. Resistência térmica=0,35 (m2.K)/W  
é uma boa resistência se comparada com a do tijolo
maciço  de 10cm de espessura RT= 0,11 (m2.K)/W .
As pets permitem o encaixe de uma sobre a outra o 
que faicita a moontagem das paredes.

São painéis leves e de simples montagem, podem 
ser feitos e carregados por mulheres.
Esta formado por duas tramas de bambu que 
abraçam as pets formando um vazio que proporciona
conforto térmico cerca de 4 vezes melhor que uma 
de tijolo maciço .  Resistência térmica=0,40 (m2.K)/W
Os blocos podem ser revestidos por terra ou 
argamassa.

técnicas existentes novas técnicas 

+
=

+

=

 técnica 1
(pet-adobe)

    técnica 2
(bloco bambu-pet)
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    4.5 PAREDES-
DETALHES CONSTRUTIVOS

 técnica 1
(pet-adobe)     técnica 2

(bloco bambu-pet)
té
cn
ic
a 
1

de
ta
lh
es

detalhe tec 1-planta
esc: 1/10

detalhe tec 1-corte 1
esc: 1/10

1

2

detalhe tec 1-vista 01
esc: 1/10

detalhe tec 2-vista 01
esc: 1/10

detalhe tec 2-planta
esc: 1/10

detalhe tec 2-
corte 1
esc: 1/10

1

4

5

2

3

1

té
cn
ic
a 
2

de
ta
lh
es

detalhe:

1. terra
2. pet

detalhe:

1. encaixe de madeira
2. terra
3. trama de bambu
4. pet
5. bambu
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4.6 ESQUADRIAS

4.7 PISO

1

4

2

3

detalhe 1- piso
sem esscala

det 1

det 3det 4 det 2

detalhe 1- 
bambu de apoio do piso 
(protegido com pet)
sem esscala

DETALHE:

1. palet
2. pet
3. tela de arame
4. argamassa

detalhe 2- porta
sem esscala

detalhe 3- porta
sem esscala

detalhe 4- janela
sem esscala

det 5
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LEGENDA:

1, PINO DE FERRO
2. CINTA DE CONCRETO
3. VIGA DE BALDRAME DE
BAMBU
4. IMPERMEABILIZAÇÃO
5. TUBO DE PVC DE 100MM
6. PNEUS
7. CONCRETO
8. CAMADA DE BRITA

4.8 FUNDAÇÃO

detalhe 5- fundação com pneu reciclado
esc: 1/25

det 1

det 3det 4 det 2

det 5

detalhe 2-estrutura

1

8

6

4
5

2
3

7
detalhe 5- exemplos de fundações com pneu reciclado
sem escala
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CAPÍTULO 5

PROJETO COM TÉCNICAS TRADICIONAIS
PARA RECURSO DA CAIXA

5.1 -Recurso Minha casa  minha vida rural  e 
5.2 - Projeto.
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5.1 RECURSO  MINHA CASA MINHA VIDA RURAL
O Minha Casa Minha Vida conta com o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). 
O objetivo é dar a oportunidade de agricultores e trabalhadores rurais conquistarem 
uma moradia própria e digna. O PNHR é organizado pela Caixa, atende a todos os 
municípios do país e permite que o beneficiado construa uma casa nova, reforme ou 
aumente um imóvel já existente

São beneficiários do Programa os agricultores familiares, que comprovem a renda por 
meio da Declaração de Aptidão ao PRONAF, e trabalhadores rurais. Também se 
enquadram na categoria agricultor familiar os assentados do INCRA, pescadores 
artesanais, extrativistas, aquicultores, maricultores, psicultores, ribeirinhos, quilombolas, 
indígenas e demais comunidades tradicionais.
Para famílias com renda anual de até R$ 15 mil (Grupo I), o valor do subsídio, com 
recursos do Orçamento Geral da União (OGU), é de até R$ 28,5 mil para construção, e de 
até R$ 17,2 mil para reforma. Cada família devolve à União 4% do valor subsidiado, em
 quatro parcelas anuais (1% por ano – 96% do valor total do projeto é subsidiado).

planta baixa-semente
esc: 1/100 planta baixa-ampliação

esc: 1/100

4

5

5 1

2
3

5

5

1

2
3

PLANTA

1. SALA DE ESTAR/PATIO
COM LAREIRA NO CENTRO
2. ÁREA DE SERVIÇO
3. BANHEIRO
4, COZINHA
5. QUARTO
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detalhe 1
esc: 1/25

FACHADA FRONTAL
esc: 1/100

corte 1
esc: 1/100

1

5

6

2
3

4

2

DETALHE:

1. ESTRUTURA DE EUCALIPTO
2. parede de tijolo a 
vista
3. verga de concreto ou 
madeira
de demolição
4, esquadria
5. baldrame de concreto
6. piso de madeira com 
estruturade palets com 
pets

DET 1

5.2 PROJETO
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CONCLUSÃO
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Após uma compreensão do significado de habitação para o ser humano e uma reflexão sobre a situação atual da questão dos resíduos, percebo que é
possível pensar em uma arquitetura aliada aos resíduos sólidos. Este projeto é uma pequena parte da imensidão de possibilidades construtivas com 
resíduos aliados a outras técnicas. Foi um belo processo de compreensão do ser humano e das condições precárias em que ele pode viver , mas, que 
apesar de tudo ,ainda é capaz de lutar por uma vida mais digna.

Este Trabalho de Conclusão de curso, no qual estive envolvida no último ano possibilitou que em cada dia eu pudesse ter um aprendizado 
distinto, mesmo os que aqui não constam. 
Estes aprendizados ocorreram em diferentes locais e situações: no meu Estágio na Secretária de habitação e saneamento ambiental onde percebi a 
negligência das politicas públicas em relação à habitação social e à gestão de resíduos sólidos de Florianópolis, assim como uma falta de sensibilidade 
à questão da sustentabilidade ambiental em seus diversos pontos. Me envolvi com a organização de associações de catadores para entender melhor 
como se faz atualmente a gestão dos resíduos e pensei até mesmo na possibilidade de elaborar um projeto para estas pessoas, mas acredito que o 
projeto pelo qual optei, num futuro poderá chegar até eles. No trabalho que realizei com educação ambiental em escolas públicas (Projeto TSGA) o 
aprendizado obtido sobre o reaproveitamento foi a questão que mais influênciou em minha pesquisa. Nas atividades com os alunos dei-me conta do 
potencial de absorção e propagaçãode ideias quando se trata de pessoas sem preconceitos, as crianças, sempre atentas e dispostas a aprender coisas
novas. Foi ali que surgiu o conceito de “casa escola”, elemento fundamental deste trabalho. Finalmente, durante a primeira visita  da Comuna Amarildo e 
Souza que tive certeza de que realizaria ali meu projeto.

Devido à precariedade da situação atual da Comuna  houve uma necessidade de repensar as técnicas de construção. Contudo, ao final deste trabalho,
os pontos começam a se unir e houve uma conciliação entre as ideias iniciais e as necessidades do local escolhido, ressaltando, que não se trata de
um projeto apenas teórico mas sim de um conjunto de atividades as quais serão propostas e, posteriormente, se tudo der certo, realizadas. Ao fim das 
atividades não sei exatamente qual será o resultado, mas o processo proporcionará um estudo socioambiental para todas as pessoas envolvidas 
no projeto.
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