CONJUNTO FREGUESIA
CONCEITO
O Conjunto Habitacional do Ribeirão da Ilha tem como cenário uma das
mais belas paisagens da ilha de Santa Catarina que se integra com a
história e cultura local formando um caráter único de região. É neste
contexto que se instalou o conjunto habitacional que tem por objetivo
trazer novas tecnologias de habitação em áreas históricas e de
preservação.

REFERÊNCIAS
O centro de educação açoriana se localizará no horto florestal Antonio
Antunes da Cruz. As unidades de habitação em um terreno que está
logo atrás da igrejinha e praça principal do bairro, tendo acesso pela
servidão Irani Antunes da Cruz. Interligando o centro ao conjunto
teremos um parque linear que criará uma extensão do horto florestal,
passando pelo cemitério e chegando até o centro de saúde. A partir do
parque e interligado ás habitações teremos o suporte de ciclovia e
sistema de VLT.

Em nossos estudos e visitas identificamos como principais características das
casas açorianas da freguesia, casas geminadas com plantas retangulares e
alongadas compondo uma unidade nas fachadas, esta se reforça
principalmente com a seqüência de janelas que formam um ritmo, gerando
uma forte ligação da rua com a casa através das aberturas. Estas foram
também pensadas de forma a fazer uma releitura das casas locais, mantendo
proximidade na forma e esquadria, porém diversificando no ritmo e
composição. Terão papel importante para a ligação com o exterior, como
vemos em nossas referencias.

Fonte: Acervo da Equipe

Localizado na Freguesia do Ribeirão da Ilha e entendendo a região como
um dos núcleos polarizadores da cultura açoriana e da maricultura, o
projeto-modelo seria implantado como resposta às necessidades de
preservação da cultura açoriana, como também à demanda de
residências para os trabalhadores envolvidos na atividade.
Conforme o crescimento evidente e desordenado da ilha, percebemos a
necessidade de uma habitação que seja destinada aos atuais moradores
e seus filhos, que como já percebemos, estão aos poucos perdendo suas
casas para restaurantes e serviços que atendam ao turismo.
Desta forma, buscamos como alternativa para manter os moradores no
local: incentivar sua atividade de maricultura através de um centro de
especialização na área e um conjunto de habitação social que de
suporte a estes moradores e demais participantes dos projetos
oferecidos pelo centro. Estes serão temporários nas habitações e
estariam numa espécie de intercambio morando nas unidades com
intuito de aprendizado e vivencia da cultura local.

ESTUDOS INICIAIS

Fonte: Techentin Buck ingham Architecture

Fonte: http://www.innatu.com/

Um elemento que nos pareceu interessante para o conceito de casa modular
foram os muxarabis como painéis moveis internos ou externos. Delimitando
áreas da casa, são elementos muito interessantes por serem vazados e
manterem uma permeabilidade visual e de ventilação, além disso, é um
elemento que caracteriza a arquitetura luso-brasileira apesar de sua origem
ser árabe.

Fonte: www.casosdecasa.com.br
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CONJUNTO FREGUESIA
IMPLANTAÇÃO
O terreno escolhido tem uma localização peculiar devido à proximidade
da igreja e centro da freguesia, tem uma vista ótima para o mar, chega a
aproximadamente 2900m² e atualmente está totalmente plano. Em
nosso projeto numa tentativa de amenizar o impacto na paisagem e
favorecer a vista das unidades habitacionais vamos reconstruir o relevo,
porém vamos fazê-lo através de patamares de até 2,70m de altura.
Uma das dificuldades que encontramos em nosso terreno foi a
proximidade do cemitério, que está justamente ao norte desta forma
tivemos que trabalhar com uma direção dos módulos a noroeste desviar
um pouco a vista, como forma de amenizar esta relação teremos
também o parque linear que criará uma barreira visual para este lado.

Acesso pelo terreno da igreja

Passagens entre unidades

Patamares que levam à igreja
e massa de vegetação que se
constitui em barreira visual
para o cemitério
Área para compostagem
Acesso pelo parque linear

N

Horta
Área de Lazer comum - Parque Infantil
Acesso de Pedestres

Acesso de Veículos

Chuveiros
Vias de passagem
Servidão
Igreja
Cemitério
Conjunto Freguesia
VLT e ponto de parada

Áreas de Convívio entre unidades e conjuntos

Área de Lazer comum - Salão de festas
Estacionamento para unidades.
Total de 20 vagas

Freguesia doRibeirão
Ilha de Santa Catarina
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CONJUNTO FREGUESIA
UNIDADE DE HABITAÇÃO
Planejamos implantar no terreno dezesseis unidades habitacionais,
divididos em quatro grupos de quatro casas. Onde em cada grupo temos
três casas para moradores locais e uma para moradores temporários;
entre estas uma é totalmente acessível. Tendo no total, quatro unidades
acessíveis, oito de dois pavimentos e quatro para participantes dos
projetos oferecidos pelo centro.

Unidade 4

Unidade 3

Unidade 2

Unidade 4

Unidade 1

Unidade 2 e 3 térreo

Unidade 2 e 3 superior

Unidade 1

As unidades foram criadas em módulos de 4x4 para que possam ser
implantadas em outros terrenos, desta forma elas podem ser
reproduzidas tanto como o grupo de quatro unidades quanto como
unidade individual. O objetivo é criar unidades que sirvam como modelo
de urbanização para aquela região independentemente do terreno em
que serão locadas. Em um conjunto de casas, 3 unidades acomodam 5
pessoas e 1 acomoda 3, tendo uma densidade total de 72 pessoas.
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CONJUNTO FREGUESIA
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CONJUNTO FREGUESIA
PLANTAS E CORTES
B'
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CONJUNTO FREGUESIA
TÉCNICAS CONSTRUTIVAS
Na dúvida de que material seria mais interessante para a construção das
unidades fizemos estudos que nos levaram ao uso da taipa como uma
proposta que vai ao encontro com as nossas idéias: Buscar elaborar
unidades de interesse social que utilizassem técnicas de modo a
privilegiar a lógica de sustentabilidade com materiais de baixo custo e
práticos na sua elaboração devido a nossa proposta de construção autogerida, realizada em parte pelos próprios futuros moradores.

Quanto à impermeabilização desejamos deixar o material construtivo
aparente, portanto iniciou uma nova busca por produtos e o que
encontramos foi um revestimento impermeabilizante transparente da marca
Insulpaint que ainda não é vendido no Brasil e outras três alternativas:
Silicone não tóxico, baba de cactos ou grude com farinha de trigo.

Ao utilizar uma parede de 30cm de espessura ganhamos um espaço
interno no qual foi feita uma namoradeira. Além disso, outra vantagem
em utilizar a taipa foram as pingadeiras que criamos pois apenas com um
recuo de 7cm na parede de taipa conseguimos fazer a pingadeira que
evita que a água da chuva caia diretamente nos encontros de esquadrias
e na própria parede.

DEFINIÇÃO DAS TÉCNICAS E MATERIAIS USADOS:
Considerando as mudanças que faremos no talude do terreno, teremos
a disponibilidade da terra local para utilizar na feição da taipa, o que
torna ainda mais interessante a aplicação desta técnica. Além disso,
nosso conceito estético busca remeter à arquitetura das casas açorianas
e neste sentido a taipa se encaixa perfeitamente já que esta era uma
das técnicas açorianas muito utilizada.
As principais dificuldades que encontramos na utilização da taipa foram,
a largura e a permeabilidade das paredes, porém para ambas
encontramos soluções viáveis para seu uso.

Estrutura externa: Taipa estrutural com 30cm de largura (aditivos: casca de
ostra e garrafa pet)
Estrutura interna: Wood Frame
Fundação: Concreto
Impermeabilização: Tinta Insulpaint, Silicone não tóxico, Baba de Cactos ou
Grude com farinha de trigo
Lajes: Vigas de Madeira com blocos de solo cimento
Cobertura: Telhas planas de madeira apoiadas em caibros de madeira que
são suportados por estrutura de concreto

Quanto a largura (que é bastante grande – 30cm), resolvemos a partir
da definição da planta deixando as unidades bem modulares onde as
paredes de taipa seriam apenas as externas, desta forma não perdemos
área dentro da unidade e conseguimos organizar melhor os espaços
deixando-os mais maleáveis. Vale ressaltar também, que a estrutura se
torna auto portante.
A Permeabilidade nos preocupou devido à umidade ocasionada pela
contato com o mar, chuvas intensas e proximidade com o talude do
terreno nas paredes das casas. Como alternativa, optamos pelo uso de
fibras de garrafa pet e cascas de ostras na mistura da taipa. A empresa
Blocaus desenvolveu a tecnologia de usar cascas de ostras para
melhorar a resistência do concreto fabricado pela empresa e como
resposta conseguiu aprimorar a qualidade do concreto utilizando
resíduos que seriam descartados.

Contraverga em concreto pré-moldado
Parede de taipa (30cm)

Distanciamento externo (7cm):
proteção da janela
Distanciamento interno(20cm):
namoradeira

DETALHAMENTO: LINHAS DE
CONSTRUÇÃO DAS
ESQUADRIAS

Casa de taipa feita na Áustria, projeto de
Roger Boltshauer e Martin Rauch.
Fonte: www.beathuehler.ch

Escola na Áustria feita em taipa de pilão.
Projeto de Martin Rauch.
Fonte: www.estadodeminas .lugarcerto.com.br

Detalhe de Esquadria do Conjunto Freguesia com
destaque para os painéis de Muxarabi que foram usados
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CONJUNTO FREGUESIA
SISTEMAS MECÂNICOS
Sistema natural de tratamento de esgoto que possui baixos custos de
operação devido a pouca quantidade de equipamento técnico, além de
cumprir todas as exigências da legislação brasileira (CONAMA).
Adotaremos um Fluxo vertical, onde sua eficiência por m² é mais
elevada de que outras maneiras, apesar de necessitar de maior tempo
de pausa. Por realizar um tratamento secundário, colocaremos tanques
sépticos nas proximidades de cada unidade para redução de sólidos. O
sistema utiliza plantas ornamentais e camadas de solos diferenciados
para a limpezas das águas cinzas e negras.

O sistema adotado foi um sistema
desenvolvido em Santa Catarina por
José Alano que reutiliza materiais
recicláveis para aquecimento de água.
Um sistema barato e simples de
reprodução, utiliza canos, garrafas pets
e caixas de leite que com a exposição ao
sol armazenam energia e aquecem á
água que passa pelo interior das
garrafas e caixinhas.

A captação da água pluvial ocorre através das coberturas verdes,
sistema laminar com bolsões que armazenam a água tanto para
absorção das plantas quanto para captação e utilização em vasos
sanitários e torneiras de irrigação externa. O sistema laminar tem no
total 24 cm de altura, compacto, se associa muito bem com o conceito
empregado em nosso conjunto, principalmente pela facilidade de
execução e sustentabilidade na ação.
Cobertura vegetal (sistema laminar):
captação da água pluvial

Uso em vaso sanitário com
caixa acoplada e torneiras
externas de irrigação.

Placa de aquecimento solar
de garrafas PET.

SISTEMA DE CAPTAÇÃO
DE ÁGUA PLUVIAL

Caixa d'água com capacidade de 250L
somente para o sistema de aquecimento solar.
Água quente

Água fria
Chuveiro

Águas negras e cinzas

Sistema Wetland:
com pedriscos e vegetação

Utilizada em torneiras
de irrigação

Armazenamento da água
filtrada pelo sistema

Canalização que vem da
caixa d'água central.

SISTEMA DE AQUECIMENTO
DE ÁGUA

SISTEMA DE
ESGOTO WETLAND
Fonte: www.ecotelhado.com.br
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CONJUNTO FREGUESIA
SISTEMAS PASSIVOS
Foram feitos estudos de vento com o programa Fluxo Vento e insolação
com o programa Sketchup no Conjunto Freguesia. A simulação de
ventilação foi feita com os ventos norte e nordeste que são desejados e
vento sul que se deseja barrar, ambos os ventos são predominantes em
Florianópolis.

Unidade 1 - Vento Nordeste

Para o estudo de insolação usamos o programa Ecotect e o programa Sketchup sendo que geramos a imagem abaixo no Sketchup. A
dificuldade inicial relativa à insolação foi colocar o conjunto na melhor posição possível para receber o sol. A melhor orientação seria voltada
para o cemitério, contudo além de não desejarmos virar o conjunto para o cemitério iríamos perder a melhor vista que a área tem, a visão para
o mar. Portanto, através de vários estudos escolhemos virar o conjunto a 34° no sentido oeste para o norte.
Atrás do nosso conjunto há um grande talude, no entanto em visitas ao terreno e através dos estudos feitos percebemos que o terreno do
Conjunto Freguesia pega bastante sol durante toda a manhã não tendo o morro como barreira.
Um último ponto debatido foi o aumento da densidade de nosso conjunto, mas optamos por não aumentar a densidade para manter um
afastamento de 6 metros entres as unidades- valor mínimo- pois somente assim uma não faria sombra na outra.

Unidade 1 - Vento Norte

As simulações feitas com a unidade 1 voltada para os ventos norte e
nordeste mostram-se satisfatórias e com boa ventilação interna. A
simulação feita com o vento sul e com todas as janelas abertas
apresentou algumas áreas com vento forte e indesejado; como solução
adotamos o uso de painéis de muxarabis feitos de madeira que servem
para barrar ao vento, mas continua permitindo a troca de ar nos
ambientes.

CONJUNTO FREGUESIA - SIMULAÇÃO DE SOL AS 10 HORAS DA MANHÃ

Unidade 1 - Vento Sul
sem uso muxarabis

Unidade 1 - Vento Sul com uso
de muxarabis nas aberturas
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CONJUNTO FREGUESIA
IMAGENS

Espaço para horta do Conjunto Freguesia

Patamares de convívio no interior do Conjunto

Vista do Conjunto Freguesia

Vista do Conjunto Freguesia para o
mar da varanda de uma unidade
Área com chuveiros para os
moradores quando chegarem da praia

Área de Lazer infantil e Salão de Festas
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