
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO TECNOLÓGICO – CTC 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
PROJETO ARQUITETÔNICO IV – PROF THEMIS FAGUNDES, PROF JOSÉ KÓS. 

ANA LUÍZA CARTANA, CAIO SABBAGH, PAULA CURY. 
 
 

CONJUNTO HABITACIONAL  

MANGUETOWN 
 

Esta noite sairei, vou beber com  meus amigos... Há! 
E com as asas que os urubus me deram ao dia 

Voarei por toda a periferia. 
Vou sonhando com a mulher 
Que talvez eu possa encontrar 

E ela também vai andar na lama do meu quintal 
Manguetown! 

 
- Chico Science. 

 
 

Como será o Carianos em 2020? 
 
 Este projeto para um conjunto habitacional tem como proposta a 
criação de um novo jeito de morar, aliando a construção sustentável e de 
baixo impacto energético – tendo como referência as residências projetadas 
para o Solar Decathlon – com a habitação social, feita geralmente de forma 
rápida e tão barata que desconsidera os aspectos ecológicos e de conforto 
ambiental da residência. 
 Com estas questões como nosso foco, analisamos as características do 
bairro no qual implantaremos as habitações. O Carianos possui, além de 
aspectos populacionais importantes como o provável aumento da população 
local devido à criação de um campus da UFSC no bairro, uma relação de 
proximidade física com o manguezal do Rio Tavares. O manguezal serve como 
barreira entre o bairro e o mar, mas não traz qualquer tipo de relação para os 
moradores.  
 Foi pensando na relação com o mangue que o conjunto foi batizado. 
Além de associar o mangue com a cidade, o nome também é uma 
homenagem ao cantor Chico Science, que via esta relação da cidade com o 
ecossistema em Recife, sua cidade natal. 
 

Diretrizes Conceituais: 
 
 Baseados nos estudos originais, desenvolvemos algumas diretrizes 
conceituais gerais como guias de projeto. São elas: 
 
 - Permeabilidade visual; 
 - Áreas verdes interligadas; 
 - Conectividade da servidão com o bairro; 



 - Promover a passagem e a permanência dos usuários através de uma 
arquitetura permeável; 
 - Implantação de um parque linear que costeia o mangue, permeando 
o bairro e atraindo o público em geral. 

Público Alvo e Estratégia de Implantação: 
 

O projeto desenvolvido busca, então, criar habitações para população 
de renda média-baixa, conforme o padrão dos moradores atuais da servidão 
e inclui, em suas tipologias, moradias para os estudantes do futuro campus da 
UFSC e outros trabalhadores de grandes empresas do bairro como o Centro de 
Distribuição dos Correios e do Aeroporto Internacional Hercílio Luz.  

A estratégia de implantação do conjunto se dá através da implantação 
gradativa de seus diferentes usos. Num primeiro momento, será implantada a 
infra estrutura básica como a abertura de novas vias para uma maior relação 
da servidão com o bairro bem como a criação de uma área verde próximo 
ao mercado do início da rua, criando uma entrada alternativa para pedestres. 
O segundo passo é a implantação do parque que costeia o mangue, criando 
outras entradas alternativas para a servidão. Além disto, serão implantados os 
primeiros blocos de habitação onde hoje existem terrenos baldios. Em seguida, 
no terceiro momento, as moradias existentes que estão mais próximas ao 
mangue serão substituídas por outros blocos  habitacionais. Finalmente, serão 
implantados blocos de comércio próximos ao mercado, induzindo mais 
pessoas a entrar na servidão. 

 
Esquemas de Implantação 

 

 
Situação atual do bairro 



 
Primeira implantação: novas vias, áreas verdes e mercado. 

 
Segunda implantação: parque linear e primeiras habitações em áreas inutilizadas. 

 

 
Terceiro momento: substituição de moradias por novos blocos habitacionais. 

 



 
Quarto momento: substituição de  mais moradias e implantação dos blocos comerciais. 

 

Implantação: 
 
 A implantação dos blocos residenciais foi pensada de forma a voltar 
todas as fachadas nobres para o norte, tornando as edificações 
independentes da linha da rua e criando espaços de circulação de pedestres 
por entre os vãos centrais dos blocos, não limitando-se ao passeio paralelo à 
servidão. A circulação de veículos fica restrita à servidão, uma vez que o fluxo 
existente não é grande e que não se deseja estimular o uso de veículos nesta 
área. Para os moradores com carro, foram colocados por entre os blocos 
bolsões de estacionamento. 
 

Esquema de implantação na servidão: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condicionantes ambientais: 
 

Esquema da insolação na servidão: 



 
  



Esquema dos ventos na servidão: 

 
 

 
Modulação das residências: 

 
  



Corte do Módulo Base: 
 

 
 

Plantas baixas e Volumetrias 
  

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
  



Layouts internos 
 
Os módulos possuem layout interno dinâmico com painel móvel, painel 
removível e mobiliário mutável.  
 

 
    Layout 1         Layout 2 

  

 
Layout 3 

 
Esquema mostrando os painéis no módulo base: 

 

 
 
 



Referências – Estudos de estrutura e materiais: 
 

 

(Lucien Rose Complex, conjunto habitacional em Rennes, França) 
 

Materiais: estrutura metálica, paredes estruturais e arrimos em pedra, madeira 
ripada como brise vertical garante melhor desempenho térmico ao proteger 
as áreas envidraçadas. 
 

 

(casa 6, Márcio Kogan. São Paulo, Brasil) 



Materiais: concreto, pedra e madeira.  
 

 

 

(Casa con 7 patios / ARS° Atelier de Arquitecturas. Zapopan, Jalisco, México) 

 
Materiais: estrutura metálica com grandes áreas envidraçadas protegidas por 
vegetação e varandas. 
 
 
O grupo percebeu grande potencial nos materiais construtivos, uma vez que 
eles têm por finalidade: a) baratear o custo através de modulações e b) 
auxiliar o usuário a perceber e vivenciar o caráter familiar e amigável do 
bairro.  
 
a) A modulação é feita por uma estrutura metálica com sistema de vigas e 
pilares aparentes, que sustentam as paredes de alvenaria e os brises verticais 
em madeira. 
b) A junção de elementos como a pedra e a madeira, permitem cenários mais 
intimistas, contrapondo àquela formação original dos conjuntos habitacionais,  



que, no auge do modernismo, padronizavam e primavam a funcionalidade 
em detrimento do conforto, bem estar e perfil dos usuários. 

 
Sustentabilidade e sistemas passivos: 
 
-> Utilização da inércia do relevo na definição da implantação das 
edificações e bolsões de drenagem 
 
-> Todas as aberturas são protegidas por brises externos ou persianas internas. 
 
-> Gestão eficiente da água: reutilização das águas cinzas para manutenção 
das áreas verdes. 
 
-> Sistema de aquecimento solar de água quente. 

 


