Como será não ter mais bens, casa,
família ou amigos? Só quem vive a dor
da sobrevivência a uma hecatombe,
talvez seja capaz de relatar! Chegar
em qualquer lugar é como chegar a
lugar nenhum. Não há chão que console perder a pátria, o solo em que se
nasceu! Não temos em nenhum
momento a pretensão de criar esse
lugar, mas sim, a melhor das intenções
no criar do espaço que acolha, que
acomode, que inspire e regue a esperança em cada coração desolado que
chegue no nosso cerrado!

Nosso projeto tem a intenção de trazer a arquitetura
além da arquitetura, uma arquitetura que promova a
integração e o contato com a natureza que, por
mínima que seja, é o único elo com a terra mãe! Que
o lugar traga a esperança dos girassóis nos dias de
sol! É isso!
Nossa ideia é criar uma pequena praça permacultural*, que a cada 4 módulos possa promover o convívio, disponibilizar uma horta comunitária, uma composteira, um sistema que trate os esgotos domésticos, ressignifique os cinzas, que produza microclima,
gere alimento, aumente a biodiversidade e faça
prosperar a esperança e brotar o otimismo!

Enquanto isso acontece, pessoas serão capacitadas em
novos ofícios, produzindo tijolos ecológicos por prensas
manuais, paredes e estruturas em pau-a-pique, aprendendo a compostar alimentos para gerar adubos e terra
fértil, ensinando a montar hortas mandalas, produzirem
alimentos, tratarem seus esgotos e reutilizarem suas
águas cinzas em produtivos círculos de bananeiras.
Nosso projeto objetiva não somente o resgate deste “náufrago”, mas também, ensiná-lo a pescar, após o resgate.
Todas as ecotécnicas podem se tornar produtos de venda,
pois este grupo estará capacitado para executá-las, assim
como podem vender adubos de suas compostagens,
frutos de seus pomares ou verduras de suas hortas. Nosso
maior objetivo é transformar a arquitetura em um veículo
social para promoção de bem-estar e qualidade de vida
para estas pessoas.
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PERSPECTIVA HABITAÇÃO

PERSPECTIVA INTERNA
*Biofilia: Biofilia: Muito usada pela neurociência e fortemente pela neurociência
aplicada à arquitetura, pode ser definida como “amor inato dos seres humanos pela
natureza”, capaz de gerar estímulos que reduzem produção de cortisol (stress), estabilizam batimentos cardíacos, acalmam a respiração, proporcionando forte sensação de
bem-estar.
Permacultura: Método de design criado pelos Australianos Bill Mollinson e David
Holmgreen e introduzido no Brasil por André Soares e Lucy Leagan. É um método que
se utiliza das estratégias da natureza para atingir performance máxima, com custo
energético mínimo.

Tecnologia Construtiva
As casas serão construídas em tijolos ecológicos, autoportantes, ou seja, estruturais,
fabricados in loco por sistemas de prensa hidráulica manual, promovendo capacitação
dos refugiados, ao mesmo tempo que se fabrica a alvenaria e as canaletas usadas para
vergas e contravergas, pilares e vigas. O piso será o polimento do proprio sistema radier,
que nos proporcionará um piso de “concreto polido”, de alta resistencia e baixo custo.
Os tijolos ecológicos são fabricados com terra crua, estabilizados com pequeno percentual de cimento, prensados, não gerando queima ou qualquer produção de carbono.
Seu assentamento é feito por uma cola apropriada ou biomassa, com aplicador econômico, reduzindo o uso de insumos, agilizando processos e contribuindo com o meio.
Além do desempenho ambiental, esta alvenaria garante um melhor conforto térmico.
Nos banheiros, pisos receberão cimento queimado impermeabilizado e os revestimentos
serão naturais, feitos à base de cal e pedras, impermeabilizados num fino processo de
selagem, em áreas específicas.
Parte da terra que será usada para fabricação dos tijolos será oriunda das escavações
locais para implantação das bacias de evapotranspiração (BET)*, círculos de bananeiras*, jardins filtrantes* e tanques de armazenamento de água de chuva.
A cobertura será em telha sanduíche, que além de serem leves, possuírem performance
termo-acústica e demandarem pouca estrutura, podem receber as soldas dos parafusos
gancho para a fixação dos mesmos que recebem telas ou cabos de aço e criam um
“telhado vivo” sobre o mesmo, qualificando ainda mais o desempenho térmico do edifício, estimulando biofilia* e ainda podem produzir alimentos, como maracujás, favas ou
mesmo remédios como o guaco. As esquadrias serão em alumínio e vidro com pingadeiras de concreto, garantindo luz natural e serão estrategicamente locadas para promover
ventilações cruzadas.
A proposta de implantação visa promover geração de microclima, sombreamento apropriado, orientação favorável a manutenção do desempenho térmico dos edifícios, principalmente em áreas de alta permanência. A área interna gerada entre a locação das
casas e dos módulos multiuso criarão uma praça onde serão desenvolvidas atividades
comunitárias como hortas e pomares, jardins filtrantes, círculos de bananeira e sistemas
de captação de água de chuva. Além de tudo isso geram estímulos biofílicos, produzindo
hormônios que promovem alegria e bem-estar.
Módulos Multiuso:
Serão unificados em forma de pergolado, com estrutura em bambu e paredes de pau-a-pique, com pisos em terra batida com impermeabilizantes aderentes, ou seja, não
criam um isolamento da camada superficial, apenas aumentam a vida útil do mesmo.

Custo estimado (módulo
individual + coletivo)
59,14m2 x R$ 1.225,86 =
R$ 72.497,36
* CUB PIS (Projeto de Interesse Social) Junho/2022
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