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RESUMO
A Amazônia é reconhecida mundialmente como um dos conjuntos de ecossistemas mais ricos em
biodiversidade, abrangendo a maior bacia hidrográfica e floresta tropical do mundo. Contudo o território
sofre nos últimos anos com o crescimento dos registros de devastação e negligência deferida aos povos
nativos. A urgência da discussão é imposta pela conjuntura desfavorável que a região se encontra, com
o aumento do desmatamento, poluição e precarização da população indígena e ribeirinha.
O presente estudo de caso tem como objetivo explorar conceitos, características de sustentabilidade
e preservação da arquitetura tradicional ribeirinha amazônica, compreendendo suas potencialidades
construtivas e espaciais. Busca conceber um eixo estruturador utilizando-se do rio Solimões como suporte
no desenvolvimento econômico da região, dispondo de uma arquitetura flutuante como extensão da
paisagem viva e da natureza circundante; incentivando a geração de tecnologias locais, a conscientização
ambiental e auxiliando na conservação do bioma existente por meio da construção de equipamentos
comunitários replicáveis que valorizem e os processos culturais e sociais existentes.
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ABSTRACT
The Amazon is recognized worldwide as one of the richest sets of ecosystems in biodiversity, covering the largest hydrographic basin and tropical forest in the world. However, in recent years the
territory has suffered with the growth of records of devastation and neglect granted to native peoples. The urgency of the discussion is imposed by the unfavorable situation in the region, with the
increase in deforestation, pollution and precariousness of the indigenous and ribeirinha population.
The present case study aims to explore concepts, characteristics of sustainability and preservation of traditional ribeirinha Amazonian architecture, understanding its constructive and spatial potentialities. It seeks to conceive a structuring axis using the Solimões river as a support for
the economic development of the region, with a floating architecture as an extension of the living landscape and the surrounding nature; encouraging the generation of local technologies, environmental awareness and helping to conserve the existing biome through the construction of replicable community equipment that value existing cultural and social processes.
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INTRODUÇÃO

TERRA- FL RESTA
Para os índios Yanomami, ‘’urihi’’, a terra-floresta, não é um mero espaço inerte de exploração econômica (o que chamamos de “natureza”). Trata-se de uma entidade viva, inserida
numa complexa dinâmica cosmológica de intercâmbios entre humanos e não-humanos.

Figura 01 – Sunshine, Manaus, AM,
Brasil. Foto: Nayani Teixeira.
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Este trabalho final de graduação é como um
navio, percorrendo os meandros fluviais da bacia
Amazônia e dos povos da água, adentrando
sutilmente em sua cultura, captando um pouco
de sua vastidão e propondo estruturas de suporte
replicáveis ao longo de seus rios e afluentes.
Durante a graduação tive a oportunidade de ser
integrante do grupo de pesquisa do Mackenzie, o
LABSTRATEGY, desenvolvendo cenários urbanos
que permitissem a requalificação dos espaços
degradados, através de métodos e ensaios que
promovem estratégias projetuais, sendo aplicadas
em territórios urbanos e em orlas portuárias em
processo de degradação, gerando conexão entre a
cidade, a hinterlândia e as águas.
Buscando conciliar meu interesse em trabalhar com
uma área fragilizada as margens das águas, no qual
pudesse replicar os conhecimentos adquiridos na

Figura 02 –Boto-cor-de-rosa. Amazônia.
Foto: Araquém Alcântara.
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graduação, em conjunto com meu fascínio pessoal
na arquitetura tradicional dos povos ribeirinhos da
Amazônia, concebeu-se um estudo de sua cultura,
estilo de vida, clima e história da região.

estas: Comunidade Nossa Senhora de Nazaré,
Comunidade Nossa Senhora das Graças e Santa
Luzia do Baixio; levantando suas especificidades e
carências.

Sendo assim, aborda-se uma leitura de território
com proposta de intervenção projetual na área
do Rio Solimões, no Amazonas, compreendendo
o trecho entre a comunidade Nossa senhora de
Nazaré, estendendo-se até a comunidade Santa
Luzia do Baixio, com cerca de 112 km de extensão,
definindo-se a cidade de Manacapuru como ponto

No terceiro capítulo serão estudados três projetos
referenciais para criação de uma nova dinâmica
territorial, que façam uso de técnicas locais e
materialidades condizentes com o meio inserido,
servindo de suporte para o desenvolvimento do
projeto.

focal para a inserção de um projeto de suporte fixo.

No quarto capítulo aborda-se o território
investigado, com levantamentos de suas
particularidades e potencialidades, através de
iconografias, mapas, entre outros.

O estudo se desenvolve em cinco capítulos
onde primeiramente busca-se compreender as
características físicas e sociais da região amazônica,
conceituando e apresentando o homem ribeirinho
e seu modo de vida.
Posteriormente no segundo capítulo, a análise
adentra-se no município e cidade de Manacapuru,
em conjunto com uma investigação das
comunidades ribeirinhas selecionadas, sendo
28

Por último, no quinto capítulo, apresentamse as intervenções projetuais propostas e as
considerações finais deste trabalho.

METODOLOGIA
O método escolhido para esta pesquisa é investigativo, propositivo e experimental, buscando aprofundar
os temas tratados, levantar questões e hipóteses e desenvolver proposições para o território na forma de
planos estratégicos, modelos virtuais, diagramas.
1.
Aprofundamento e revisão bibliográfica
1.1
Compreensão da história, cultura e características locais.
1.2
Compreensão do Rio como sustento e a mobilidade e suas periodicidades.
1.3
Compreensão dos conceitos a respeito de arquitetura ribeirinha e sustentabilidade.
2.
Estudo do Território
2.1
Levantamento de referencial bibliográfico sobre a área.
2.2
Definição dos indicadores pertinentes para o estudo.
2.3
Definição dos elementos a serem impulsionados e potencializados.
2.4
Levantamento de perguntas e hipóteses.
2.5
Determinação das Ações táticas a serem feitas.
2.6
Determinação das estratégias projetuais.
3.
Estudos de caso projetuais
3.1
Analisar e elencar potencialidades projetuais.
4.
Desenvolvimento projetual
4.1
Estudo do recorte da área.
4.2
Estudo e determinação do programa de necessidades com elaboração de diagramas.
4.3
Determinação dos conceitos e lançamento do partido por meio de croquis e modelos tridimensionais.
4.4
Elaboração de diagramas e modelos representacionais tridimensionais do projeto para detalhamento da proposição
4.5
Experimentações técnicas : conforto térmico, sustentabilidade e sistemas construtivos.
4.6
Sustentabilidade aplicada.
5.
Fechamento e conclusão
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1.0
Amazônia, coração da
biodiversidade

Considerando a vasta complexidade da região amazônica é necessário entender os diversos sistemas
envolvidos no processo do desenvolvimento regional, como o local, a cultura e o clima. Inicia-se o
capítulo com um levantamento das características fundamentais que configuram a região da Bacia
Amazônica, adquirindo uma compreensão mais abrangente de seus condicionantes, propriedades
construtivas e habitantes.

1.1 Amazônia: Características locais
A Amazônia, invólucro de vasta fauna e flora, entendida
como bioma, é um conjunto de ecossistemas que
abrange maior parte da Bacia Amazônica da América
do Sul, compreendendo os países da América Latina:
Brasil, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela,
Guiana, Guiana Francesa e Suriname, em uma área
toal de 7,5 milhhões de km². O Brasil, segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o
país que dispõe de maior expressão territorial, com
uma superfície aproximada de 4,1 milhões de km²,
equivalendo a cerca de 49% do território nacional
(GOVERNO DO BRASIL/MMA, 2020).
Na região vivem mais de um terço das espécies
existentes no planeta, abrigando cerca de 2 milhões
de variedades vegetais e animais. Rica em elementos
geográficos e recursos naturais, sua paisagem é
composta por florestas tropicais, mangues, cerrados,
várzeas, entre outros. (BRUGNERA, 2015).

Grafico 01 – Território que a Amazõnia ocupa em cada
país. Fontes: BBC – raisg, mongabay.com.ONU, OTCA.

Figura 03 – Mapa dos países pertencentes ao Bioma
Amazônico. Fonte: Desenvolvido pela Autora.

32

33

Em 1953, almejando o desenvolvimento do território, cria-se a Amazônia Legal, instituída pelo governo
brasileiro como forma de planejar e promover de modo integrado o desenvolvimento social e econômico
dos estados da região amazônica que compartilhassem objetivos econômicos, políticos e sociais
semelhantes. Atualmente é delimitada por uma área de mais de 5 milhões de quilômetros, composta
por nove estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, parte do
Maranhão e cinco municípios de Goiás; sua extensão corresponde a aproximadamente 59% do território
nacional, engloba toda a área do território brasileiro que abrange o bioma Amazônia, além de conter
20% do bioma Cerrado e parte do Pantanal (MINISTÉRIO DO TURÍSMO, 2020).
Devido sua grande expressão territorial delimitou-se o perímetro de estudo para o a região Estado do
Amazonas. O território possui um clima predominantemente quente e úmido, marcado por duas fases
climáticas distintas ao longo do ano: com um período de maior precipitação pluvial, conhecido como
“inverno regional”, compreendendo os meses de janeiro a abril, e o “verão amazõnico”, com menor
índice de chuvas durante os meses de junho a novembro (GREGÓRIO, 2019). Essa variação entre
períodos secos e de chuvas abundantes exerce grande influência na paisagem local, onde os volumes do
rios da bacia Amazônica oscilam durante o ano.

Figura 04 – Mapa dos municípios pertencentes a
Amazônia Legal. Fonte: Desenvolvido pela Autora.
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Em meio a paisagem, a região apresenta de acordo com o censo demográfico (IBGE, 2000),
cerca de 20,3 milhões de moradores, sendo 68,9% residentes na área urbana e 31,1% na área
rural, abrigando 12,3% da população brasileira (Estimativa IBGE 2004). Antropologicamente
comporta uma diversidade de povos de diferentes culturas como os indígenas, as comunidades
quilombolas, seringueiros, castanheiros, ribeirinhos, entre outros, em uma complexa sobreposição
de territorialidade (BRUGNERA, 2015).
Embora seja uma das regiões mais ricas do país, os estados da região amazônica possuem os
piores Índices de Desenvolvimento Humano do Brasil. A falta de acesso as condições básicas de
vida, como atendimento de saúde efetivo, água potável, tratamento de esgoto, acesso à energia
elétrica e a ausência de dinamismo econômico elevam o desmatamento e a prática de atividades
ilegais na região (GOVERNO DO BRASIL/MMA, 2020), demonstrando uma carência de ações
extensionistas, de grupos sociais, religiosos e culturais, assim como de investimento e pesquisa.

Figura 05 –Índio Tukano. Pai Cachoeira. Cabeça
do Cachorro, Amazonas- Selva Brasil.
Foto: Araquém Alcântara.
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Figura 06 – Menino do Rio Jufari. Amazônia.
Foto: Araquém Alcântara.

Figura 07 – A menina do Rio Negro
e seu bicho preguiça de estimação,
2010. Foto: Araquém Alcântara.

Figura 08 – Jaguar -Onça Pintada,
Manaus, AM. Fonte: Nayani Teixeira.
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1.2 Um olhar para com as águas : Periodicidades dos rios e seu impacto no
cotidiano, sustento e mobilidade Amazônico.
O território amazônico é conhecido por sua grande disponibilidade hídrica, sendo constituído por
25.000 km de rios navegáveis; em cerca de 6.900.000 km², dos quais aproximadamente 3.800.000
km² estão no Brasil (IBGE,2008), sua região hidrográfica representa cerca de 80% da água superficial do
país. Populacionalmente possui baixa densidade demográfica e pouca demanda por uso de água(ANARelatório dos recursos hídricos-2019).
A bacia amazônica, maior bacia hidrográfica do mundo, percorre uma extensão aproximada de 6
milhões de km2 com 1.100 afluentes. Seu principal rio, o Amazonas, corta a região para desaguar
no Oceano Atlântico, lançando no mar, a cada segundo, cerca de 175 milhões de litros de água,
despejando no oceano volume superior a qualquer outro rio existente no planeta (WWF, 2020). A região
detém de densa rede de drenagem, que entrecorta uma vasta área geográfica com lagos e rios com
grandes variabilidades tanto na extensão e largura, quanto no volume de água por eles transportado.
O sistema hidroviário configura-se como principal modal, atuando como eixo estruturador do território,
utilizado principalmente no transporte de cargas, enquanto sistema rodoviário contribui na comunicação
periférica da região (CAVALCANTI,2012). A navegação fluvial tem papel fundamental na estruturação
da população residente , permitindo não somente mobilidade para a população amazônica, mas
garantindo acesso à fontes de sustenso como a pescaria. Além disso, possibilita o atendimento do poder
público nas áreas mais remotas no que diz respeito às assitências técnicas, educacionais ou médicas.
Figura 09 - Sistemas de circulação na região Norte da América do Sul. Fonte : Cavalcanti.
Modificado pela autora
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O pulso hidrológico coordena a vida das populações que vivem na região, impactando diretamente as
atividades econômicas desenvolvidas. Conforme a época do ano, a largura e extensão do leitos dos rios
sofrem alterações, com o aparecimento de ilhas e ampliação e descréscimo de lagos e lagoas. Na época
das secas, a pesca é mais realizada, em virtude da formação desses lagos, concentrando os peixes. Em
estações de seca a várzea é utilizada para prática de culturas agrícolas rápidas como abóbora, milho e
principalmente mandioca; da mesma forma com a pastagem dos gados que posteriormente, no aumento
dos níveis da água, utilizam-se de um pasto de terra firme ou estábulos flutuantes cercados, conhecidos
como “marombas” (OLIVEIRA JUNIOR 2009).
Sendo assim, a variabilidade hidrológica afeta diretamente as atividades econômicas, sendo explicada
por Fraxe :
“... o campesinato que se desenvolve em dois grandes
ambientes( a terra e a água)e que durante certo período
do ano(quatro a cinco meses), grande porção da planície
se encontra submersa. Assim eles se veem compelidos ao
assalariamento, seja na cidade como um subproletário, seja
no campo através da empreitada na pesca ou em outras
atividades. (...) Entretando , no momento em que suas
terras começam a aparecer , pela descida das águas, eles
retornam, dando início a um novo ciclo agrícola. Assim, a
sazonalidade das águas é um dos fatores responsáveis pela
Figura 10 – JUTA, Amazônia. In: ENCICLOPÉDIA Itaú
Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú
Cultural, 2021. Disponível em: <http://enciclopedia.
itaucultural.org.br/obra20192/juta-amazonia>. Acesso
em: 03 de Mai. 2021. Verbete da Enciclopédia.
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assalariamento.” (FRAXE, 2000).
Figura 11 – Desenhos esquemático de Cheias
e Vazantes na região de Nhamundá (AM).
Exposição Casas do brasil 2013- Habitação
Ribeirinha na Amazônia. Modificado pela autora.
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A vegetação também influência na vida aquática, com o fornecimento de alimentos e sementes,
mas também como abrigo para peixes e outros animais. Os solos são considerados um dos mais
férteis da região em função dos sedimentos trazidos e depositados todo ano pelas inundações.
O fator que define as florestas de várzea é estarem inundadas durante parte do ano, nas cheias
dos rios, onde o nível da água pode variar em media 15 metros, chegando normalmente a 10
metros. A várzea é na Amazônia uma planície alagadiça, também chamada de leito maior de um
rio, chegando a 50 km de largura a leste de Manaus. (SAMPAIO, M. R.A.; LENCIONE, S, 2013).
A pesca é uma das poucas atividades que acontece o ano inteiro, porém a agricultura e a
pecuária são as mais impactadas no período de cheia, forçando os caboclos a migrarem para
terra firme para coletar alimentos e caçar . Entretanto durante os período de verão, quando as
águas começam a baixar, os ribeirinhos retornam, marcando o recomeçar de um ciclo, onde
agora os animais como porcos e galinhas podem ser criados soltos ou cercados embaixo da
habitação ribeirinha(SAMPAIO, M. R.A.; LENCIONE, S, 2013; GREGÓRIO, 2019).

Figura 12 – Período das vazantes e o impacto nas terras Ensaio “Quando as águas”.
Foto: Raphael Alves.
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A lei do rio não cessa nunca
de impor-se sobre a vida dos
Homens.
É o império da água.[...] Água
negra do Andirá e do Negro.
Água barrenta do Solimões, do
Madeira, do Purus. As águas
claras e verdes do Tapajós, do
Xingu.
[...] É o Amazonas e seu ciclo
das águas. Tempo das “primeiras
águas, quando o rio dá sinal
de que tem vontade de crescer.
Tempo de enchente, de vazante,
tempo de seca. E o regime
das
águascondicionando
e
transformando a vida do homem
amazõnico ao longo das etapas
do ano.
Thiago de Mello - Pátria da
Água,1978.

Figura 13 – Branquinha salmorada secando ao sol.Lago Badajós, Rio Solimões, AM.
Foto: Pedro Martinelli.
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Figura 14 – Pescador, Manaus, AM.
Fonte: Nayani Teixeira.
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Figura 16 – Ensaio Amazônia 06. Cais de
Manaus. 2013. Foto: Araquém Alcântara.

Figura 15 – Dipirona, um coletor de piaçaba da Serra do
Aracá, Barcelos, Amazonas. Foto: Araquém Alcântara.

48

49

1.3 Homens Anfíbios

A população ribeirinha é entendida como resultado da miscigenação das populações indígenas
com os imigrantes provindos do nordeste no século XX, principalmente do estado do Ceará,
atraídos por promessas de riqueza. Houveram também contingentes de imigrantes da europa
buscando oportunidade de trabalho e desenvolvimento. Sendo assim, os homens anfíbios
que não são oriundos da Amazônia contituíram sua identidade em conjunto das conjunturas
ambientais, criando uma identidade que expressa não somente sua conexão com a natureza,
mas sua adaptação social ás condições históricas (BRUGNERA, 2015).

As regiões interioranas e seus habitantes pertencem
ao rio, ao lago, embocaduras, matas e várzeas, seus
cursos fluviais transcendem não somente em espaço
físico, mas se sobrepõem como marca cultural,
identidade, mediador das vivências, fonte de
sustento, invólucro de memórias, é espírito vivo
e fluído difundido no relevo e principal parte
da construção da identidade do coletivo que
habita suas águas.

“ Eu venho desse reino generoso, onde
os homens que nascem dos seus verdes
continuam cativos, esquecidos e contudo
profundamente irmãos das coisas poderosas, permanentes como as águas o vento e
a esperança.

Os “homens anfíbios”, como são chamados
os povos ribeirinhos pela Doutora Therezinha
J.P.Fraxe (FRAXE,2000) pertencem a uma
parcela de aproximadamente 20% da população
amazônica, chegando ao número de cerca de
500 mil habitantes. Compõem um contigente
populacional difuso em um território amplo, ocupado
por floresta densa e alagada em épocas das cheias
(OLIVEIRA JUNIOR, 2009).

Vem ver comigo o rio e suas leis.
Vem aprender a ciência dos rebojos,
vem escutar os cânticos noturnos
no mágico silêncio do igapó
coberto por estrelas de esmeralda.
Thiago de Mello- Pátria da Água, 1978.
Figura 17– Lago do Paroá, AM. Foto: Pedro Martinelli.
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Dessa forma, conclúi-se que a cultura ribeirinha revela hábitos resultantes da união de duas principais
culturas: a indígena e nordestina
“Anos de casamento entre as três raças – índios, brancos enegros – produziram a resistente geração de pessoas conhecidas
como caboclos. Inicialmente, a palavra “caboclo”tinha um sentindo pejorativo, mas acabou adquirindo certoprestígio. Os
caboclos eram pioneiros que tinham aprendido asobreviver na floresta Amazônica e em seus rios. Eles tinhamum “jeito” – um
esplêndido vocábulo brasileiro que significa “serinteligente, experiente e expedido”. Eram o equivalente dossábios e astutos
“veteranos” do oeste norte-americano. Os caboclos eram os soldados de infantaria da Cabanagem. Quando esta terminou,
eles tentavam de fugir das cidades ealdeias, onde poderiam ser forçados a trabalhar ou vitimados pelos sucessores de Pombal.
Levaram suas famílias para terrasisoladas nas margens dos rios, onde poderiam pescar, caçar e cultivar em uma clareira sem
serem molestados. Tornaram-se ribeirinhos, povo da margem dos rios que usava suas habilidades nativas para viver de forma
sustentável da flora e fauna locais.” (HEMMING, 2011. P.163)

Os “homens anfíbios” desenvolveram uma relação de “dependência e simbiose com a natureza, através
de ciclos naturais e dos recursos renováveis, a partir dos quais se constrói um modo de vida”. (FRAXE
2000). Utilizando de meios naturais e técnicas adaptadas com tecnologias simples e de baixo impacto
no meio ambiente, abrangendo um extenso conhecimento das biodiversidades e recursos da região,
aplicando-os de maneira consciente.

“O homem da Amazônia percorre
pacientemente as inúmeras curvas dos
rios, ultrapassando a solidão de suas
várzeas pouco povoadas e plenas de
incontáveis tonalidades de verdes, da
linha do horizonte que parece
confinar com o eterno, da grandeza
que envolve o espírito numa sensação
de estar diante de algo sublime”

LOUREIRO, João de Jesus Paes. Obras
reunidas. São Paulo/SP: Escrituras
Editora, 2000.

Figura 18 – Ribeirinhos brincando nas margens das
águas. Ensaio “Quando as águas”.
Foto: Raphael Alves.

52

53

Para sobreviver estabeleceram uma rede social capaz de desenvolver as comunidades por meio de
multirões ou ajuris como eram chamados antigamente. O conhecimento do processo produtivo agrícola
e extrativista, de tarefas ligadas à construção naval e/ou rural, dos locais de pescaria, bem como das
técnicas utilizadas para a pesca, são características inerentes a cada camponês que utiliza as práticas
de ajuda mútua, essa atividade que demonstram um sentimento profundo de pertencimento a um grupo
familiar pelos moradores (FRAXE,2000). Sendo assim, os conhecimentos aprofundados na natureza
e de seus ciclos, refletidos no manejo dos recursos naturais é transferido entre gerações por via oral
(FRAXE,2000, p182).
A organização produtiva é baseada no modelo de agricultura familiar, onde usualmente o homem mais
velho é o chefe da família. Porém, para assegurar-se das necessidades básicas de subsitência, todos os
membros participam das atividades produtivas (GREGÓRIO,2019).

Figura 19 – Extração de juta
em Manacapuru, AM. Foto:
Araquém Alcântara.
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Ocorrência de práticas de ajuda mútua, em quatro microrregiões do Estado do Amazonas, no
período de seca e cheia do Rio Solimões- Amazonas (%)

Tabela 01-Ocorrência de práticas de ajuda mútua. Fonte: Homens Anfíbios- Etnografia de um campesinato nas
águas. São Paulo: Annablume Editora, 2000.
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Na atualidade a relação dos habitantes dos
igarapés com o meio ambiente e sua terra vem se
modificando com o avançar do mundo, integrandose progressivamente a uma sociedade de consumo:
“As novas gerações não mais respeitam e nem observam
esses valores e normas no trato com os rios e matas. Ainda
que se contem as lendas e as histórias (...) muitos ribeirinhos
já não as temem quando tratam de explorar recursos da
mata e dos rios. O imaginário e o habitus ribeirinho tem se
alterado, em particular em razão da lógica do mercado, da
influência urbana e da televisão, um aparelho onipresente
nas residências ribeirinhas. (...) A temporalidade, às vezes,
é definida muito mais pela programação da tv, do que pelo
ritmo da maré.” (PEREIRA, 2014)

Difundidos ao longos das encostas dos rios, as
comunidades ribeirinhas também participam
e imergem no consumo em massa. Embora
vinculados de forma precarizada na cultura e
economia industrial e urbana, sua associação a
trabalhos braçais, como o trabalho nas roças, à
criação de gado e a coleta das riquezas inerentes
das florestas, não os isola como possíveis
consumidores do mercado atual.
56

O ribeirinho com seu modo de vida associado
às mercadoria e mediado pela troca monetária,
aspira bem materiais tal como o homem das
grandes cidades, sendo seduzido por objetos de
consumo e desejos provindos do desenvolvimento
da tecnologia, como o aparelho de som e a
televisão, desejos estes que sobrepuljam suas
necessidades básicas e adentram em instâncias
construídas socialmente. Dessa forma, apesar
do acesso à energia ser recente e muitas vezes
proporcionado por geradores, já se observa um
aumento de antenas parabólicas compondo a
panorama das habitações ribeirinhas e ainda que
muitas comunidades não disponham de acesso à
internet, com a disponibilidade somente de redes
de comunicação, como a telefonia fixa e móvel
(SAMPAIO, M. R.A.; LENCIONE, S, 2013).
Segundo Oliveira Junior o acesso a novos bens
de consumos e o contato com um novo repertório,
proporcionado pelas programações de TV, cria
um distanciamento do ribeirinho de suas raízes
culturais, transformando seus hábitos.

Figura 20 – Interior de uma habitação robeirinha e seus utensílios tecnológicos.
Fonte: Exposição Casas do Brasil 2013-Habitação Ribeirinha na Amazônia. Acervo
Museu da Casa Brasileira, 2013.
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Figura 21 – O salto no Rio. Amazonas, Manaus, AM, Junho
de 2012.
Foto: Sergio Mourão.
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Figura 22– Ribeirinho segurando peixe e olhando habitação
flutuante- Ensaio “Quando as águas”.
Foto: Raphael Alves.
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Figura 24 – Ribeirinho, AM.
Fonte: Pedro Martinelli.

Figura 23 – O Homem e o cachorro,
Manaus, AM. Fonte: Nayani Teixeira.
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Figura 25 – O garoto e o barco no Rio Negro
AM, Janeiro de 2013. Foto: Sergio Mourão.
Figura 26 – Meninas no banquinho,
Rio Araupins, PA.
Foto: Pedro Martinelli
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Figura 28 – Retrato crianças ribeirinhas de Nhamundá, AM. Fonte: Exposição Casas
do Brasil 2013-Habitação Ribeirinha na Amazônia. Acervo Museu da Casa Brasileira,
2013.

Figura 27 – Barco no rio em Manaus
AM, Janeiro de 2013. Foto: Sergio Mourão.
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1.4 Arquitetura Ribeirinha

A ocupação nas margens dos rios se deu devido
sua facilidade de locomoção se comparado aos
deslocamentos mata adentro, no interior da floresta,
que dificultava grandemente sua subsistência.
Desse modo, ocupa-se as águas e se faz uso dos
transportes aquáticos, como canoas e barcos.

“José fabricou sua casa sem arquiteto, sem
auxílio daqueles escritórios técnicos que só
sabem encher a cidade de “finos palacetes”
em estilo português e mexicano. Este
arquiteto de quem falamos, esse arquiteto
sem compasso, régua T e tecnígrafo; este
homem simples e feliz trabalhou dias e
dias escolhendo a boa madeira, a mais
leve, a mais resistente, a mais útil. José
sentiu o gosto de arquitetura, o gosto de
planejar, de sistematizar sua vida debaixo
de um teto: conhecia, por tradição, a arte
de construir, e a sua belíssima casa ali está,
firme, espaçosa e agradável, no meio da
natureza em plena selva, no coração do
Amazonas. “

A arquitetura ribeirinha presente as margens é
a síntese da alma dos povos das águas, ambas
harmonizam-se com as flutuações dos rios,
buscando equilíbrio com a floresta e seus ciclos.
A adaptabilidade com meio inserido construiuse de duas formas diferentes: as palafitas e os
flutuantes, feitas em madeira recolhida das matas,
com soluções conciliadora de técnicas.

Lina Bo Bardi- Habitat n°7-Construir é
Viver

Figura 29 – Habitação em Palafitas. Fonte: Exposição Casas
do Brasil 2013-Habitação Ribeirinha na Amazônia. Acervo
Museu da Casa Brasileira, 2013.
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As materialidades encontradas em abundância,
pemitiram o desenvolvimento destas tipologias
que se fixam como um organismo replicável,
que de primeiro momento se mostra de modo
desordenado, mas que na verdade detém de uma
lógica atrelada a fatores e condicionantes culturais
geográficos e climáticos (OLIVEIRA JUNIOR 2009).
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Segundo Fraxe as ocupações nos rios porporcionam
uma diversidade cultural nas comunidades, onde
a forma da casa ribeirinha usualmente se dá em
função do carpinteiro, seguindo sua concepção
básica em termos de habitação de cobertura,
fechamentos e piso ( OLIVEIRA JUNIOR ,2009) .
Os instrumentos disponíveis para o corte e
execução das peças estruturais e de vedações
são simples e escassos, como o uso da serra ticotico e Serra circular. Sendo assim, a maioria dos
componentes são concebidos a partir de pregos e
encaixes (TERZIAN, 2020).
Um fator importante abordado por Meirelles
(MEIRELLES et al, 2015) é que as tecnologias
empregadas nas construções em madeira nas
comunidades ribeirinhas, ainda remetem a técnicas
rudimentares com processos do século passado,
que possuem sua degradação potencializada pelas
intempéries e cheias do rio. Outra complicação
existente é a falta de conforto térmico em seu
interior, já que as vedações em madeira esbeltas
não apresentam massa suficiente para fornecer
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inércia térmica e a execução de painéis duplos
não é empregada devido a dificuldade de acesso à
ferrramentas para sua construção.
A floresta tropical apresenta elevadas temperaturas
e umidade do ar, que torna a ventilação e
iluminação natural pressupostos básicos na
edificação ribeirinha, sendo fatores condicionantes
do conforto térmico e de sua espacialidade. Ambas
são comumente obtidas por aberturas na residência,
geralmente concebida em uma folha única de
madeira de varrer e com telas anti-insetos que
aberta permite 100% de ventilação e iluminação
para os cômodos internos (TERZIAN,2020).

Figura 30 – Instrumentos utilizados nas
construções das casas.
Foto: SENA, 2020.

1- Arco de Serra
2-Facão
3- Furadeira
4-Enchó
5- Martelo
6- Motossera

7- Nível
8- Plaina elétrica
9- Pé-de-cabra
10- Prego
11- Serrote
1-Trena
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1.5 Palafitas
As palafitas, construções edificadas
sobre estacas de madeira com base em
terra firme, surgem nas áreas de várzea;
estão dispostas nas encostas ou falésias
dos rios, sofrendo maior interferência
das águas, conforme seu aumento de
volume no período de cheias. Esse
modelo de construção não é único nas
construções da Amazônia, sendo solução
que remonta a tempos longínquos.
Atualmente é empregado por todas as
classes sociais e utilizado para abrigar
atividades residenciais, comerciais e de
serviços.

Figura 31 – Um reflexo da humanidade,
Manaus, AM.
Foto: Rivail Junior.

70

Historicamente a cultura ribeirinha está diretamente ligada a herança indígena, onde as habitações de
palafitas originam-se de derivações das construções indígenas Wajãpi e dos Tapiris, primeiras construções
ribeirinhas, caracterizadas como unidades básicas de sobrevivência na selva compostas por tablados
suspensos do solo e cobertos por uma camadas de folhas, procedenteas da época do “boom” da borracha,
sendo aplicadas para a construção da “casa de farinha” nos tempos atuais. (OLIVEIRA JÚNIOR, 2009).

Figura 32 – Casa palafítica com cobertura simplicficada –Tapiri Ladeia Nipuku. Fonte: Dominique Gallois
-Habitaçãoindígenas. p.162.
Figura 33 – Casada farinha, comunidade de Matrinxã, Codajás. Fonte: Daniel Cardoso, 2004- Excursão
PIATAM/AMAZONAS.

A moradia em palafita descende dessas soluções simplificadas, utilizando materiais locais encontrados
em abundância. As paredes são frequentemente executadas em pranchas de madeira em Paxiúba
( Iriatea exorriza), madeira proveniente dos igapós, atingindo alturas de 10 a 15 metros. O uso do
Pequiá ou Araracanga (Aspidosperma desmanthum) e do Angelim (Hymenolobium petraem) também
são comuns, aplicadas inclusive nos assoalhos e para produção de mobiliários. Já para os esteios e
vigas emprega-se madeiras como a Itaúba (Mezilaurus itauba), com grande resistência a água ou a
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Maçaranduba (Manilkara huberi), também impermeável e com seivas de propriedades selantes, utilizadas
nas calefações das embarcações (SAMPAIO, M. R.A.; LENCIONE, S, 2013).

Figura 34 – Vista Interna de uma habitação ribeirinha. Fonte: Exposição Casas do
Brasil 2013-Habitação Ribeirinha na Amazônia. Acervo Museu da Casa Brasileira,
2013.
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As vedações das casas em palafitas são compostas por sistemas de encaixes que trazem flexibilidade à
contrução, possibilitando reformas, ampliações e facilidade de montagem (OLIVEIRA JÚNIOR, 2009).
Geralmente as tábuas das paredes externas são dispostas formando pequenos vãos entre si e com o teto,
proporcionando ventilação interna à habitação. As fachadas são tipicamente pintadas por cores vibrantes
e claras, que preferência reflitam o calor, melhorando a temperatura interna como representado na figura
abaixo.
Figura 35 – Habitação ribeirinha em palafitas com cobertura em telhas
metálicas. Fonte: Exposição Casas do Brasil 2013-Habitação Ribeirinha
na Amazônia. Acervo Museu da Casa Brasileira, 2013.
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As cobertura varia de duas soluções, a primeira mais
tradicional, é a de palha de palmeira ou coqueiro
dobrada e fixada aos caibros por meio de arames,
pregos ou amarrações em cipó, formando-se tiras
são sobrespostas umas às outras acima da estrutura
de madeira, possuindo leveza e uma durabilidade
aproximada de quatro anos. Todavia, a segunda solução
em telhas metálicas onduladas ou de fibrocimento, é
cada vez mais presente nas construções. As chapas
metálicas são leves e não necessitam manutenção
como a palha, com vantagem de serem reutilizáveis;
apresentam uma facilidadede transportação, pois
quando enrroladas encaixam-se perfeitamente nas
voadeiras, barcos comuns da região(OLIVEIRA JÚNIOR,
2009 ; SAMPAIO, M. R.A.; LENCIONE, S, 2013).

Figuras 36 e 37 – Coberturas em palha de coqueiro
apoiados sobe caibros.
Foto: Jair Oliveira.
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O conforto térmico das telhas é inferior á solução em
palha, ampliando as temperaturas internas do interior
da construção. Contudo associa-se o uso de telhas a
melhores condições de vida, trazendo status para a
ribeirinho, enauanto as coberturas de origem vegetal
estão ligadas perjorativamente a um grau de pobreza
(OLIVEIRA JÚNIOR, 2009).
Figura 38 – Dobradura da palha. Fonte: Exposição Casas do
Brasil 2013-Habitação Ribeirinha na Amazônia. Acervo Museu
da Casa Brasileira, 2013.
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O impacto das cheias e vazantes do rio no interior da construção é minimizado através
de uma solução usualmente conhecida como “maromba”, estrado de madeira apoiado no
assoalho da casa, que funciona como um piso elevado. Essa técnica é comumente utilizada
pelo ribeirinho para sobreviver aos alagamentos, criando-se um piso suspenso sobre o
antigo, erguendo o assoalho da casa em relação ao nível do solo. O ribeirinho vai elevando
seu piso até chegar próximo à cumeeira e quando alçança seu limite, sofre um nomadismo
imposto pelo ciclo das águas, sendo necessário reconstruir sua habitação em outro local,
tornando sua residência e sua roça cultivada, posses temporárias devido às enchentes.
Alguns ribeirinhos constroem o pé direito ha habitação com folga, possibilitando ficar em
pé sobre a maromba durante as cheias, porém em residências mais simples, amazonenses
podem passar meses agachados ou de joelhos (SAMPAIO, M. R.A.; LENCIONE, S, 2013;
MEIRELLES et al, 2017; ESTARQUE, 2018).
Outras técnica utilizada é a de levantar a habitação por meio de macacos-hidráulicos,
esse processo dura cerca de um dia e dezenas de macacos entre a palafita e a casa são
colocados, subindo-se um metro e em seguida substituindo os tocos existentes por outros
mais altos. Posteriormente, retira-se os macacos e a construção fica apoiada nas novas toras
um metro mais altas. (ESTARQUE, 2018).

Figura 39 – Habitação em palafitas e sua relação com o
rio. Fonte: Exposição Casas do Brasil 2013-Habitação
Ribeirinha na Amazônia. Acervo Museu da Casa Brasileira,
2013.
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Volumetricamente a habitação ribeirinha é um bloco que se solta do terreno por meio de “esteios”,
espécie de pilar. O espaço inferior da habitação pode ser aproveitado pelo morador para outras
atividades e auxilia na proteção contra bichos, como cobras e aranhas. A construção frequentemente
possui sua frente avarandada para o rio, com um pequeno píer, permitindo acesso à água nos períodos
das cheias e com uma escada para alcançar o solo firme na época das vazantes.
A configuração interna da habitação ribeirinha é simples, contemplada geralmente com um único
cômodo que funciona como quatro ambientes, sendo estes : a sala, a varanda, o banheiro e a cozinha
com jirau, plataforma que dá acesso a área externa com a função de apoio para preparo de alimentos,
para lavar e salgar as pescarias e lavar roupas. A varanda adquire caráter de espaço de vivências e
sociabilização, nela o ribeirinho descansa em suas redes, estende suas roupas e contempla os igarapés
(GREGÓRIO, 2019).

Figura 40 – Modelo de Habitação em Palafita - Elevação. Fonte: Exposição Casas do
Brasil 2013-Habitação Ribeirinha na Amazônia. Acervo Museus da Casa Brasileira, 2013.
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Figura 41 –Modelo de Habitação em Palafita- Planta. Fonte: Exposição Casas do Brasil 2013-Habitação Ribeirinha na
Amazônia. Acervo Museus da Casa Brasileira, 2013.
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por famílias de maior poder aquisitivo. A maioria das casas não possuem acesso a água encanada,
sendo necessário o uso de um reservatório para possibiliar o consumo oral e sua aplicação nas atividades
domésticas, como lavar louça (GREGÓRIO, 2019).

O banheiro, chamado de “casinha”, é um abrigo quase sempre
separado do corpo da casa, sem vaso sanitário e com um vão onde os
dejetos são despejados diretamente no rio. Nas habitações caboclas
não há nenhum tipo de tratamento de esgoto, revelando condições
sanitárias precárias e inadequadas em algumas localidades. Atividades
recretivas e de lavagem de roupas são realizadas nas proximidades
da moradia, possibilitando a propagação de enfermidades por meio
da água. (OLIVEIRA JÚNIOR, 2009).

Em consequência do desprovimento de divisórias entre câmodos, a área mais reservada da residência são
os quartos, acessados apenas por membros da família e pessoas com maior intimidade. São ambientes
de recolhimento e descanso, onde geralmente há um espaço para armar uma rede para dormir, costume
herdado da cultura indígena. De acordo com Theresinha Fraxe (FRAXE 2004) maior parte da população
ainda prefere dormir em redes, principalmente os mais novos que no geral dormem na sala, porém
observa-se que os ribeirinhos mais velhos utilizam-se de camas.

Como citado anteriormente, o impacto do mundo urbano é notado
nas mudanças significativas do morar ribeirinho. Tradicionalmete
se faz uso de fogão à lenha, no entanto a geladeira e fogão gás
estão cada vez mais presente em seu cotidiano, sendo adquiridos

Figuras 42 e 43 – Banheiro
da casa palafita. Fonte:
Exposição Casas do Brasil
2013-Habitação Ribeirinha
na Amazônia. Acervo
Museu da Casa Brasileira,
2013.
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Figura 44 – Dormitório de
uma habitação ribeirinha.
Fonte: Exposição Casas
do Brasil 2013-Habitação
Ribeirinha na Amazônia.
Acervo Museu da Casa
Brasileira, 2013.
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1.6 Flutuantes
A Habitação Flutuante é constituída em sintonia com as conjunturas naturais, onde sua escolha de
materiais construtivos assemelha-se à utilizada nas palafitas, entretanto detém de uma solução estrutural
menos vulnerável as cheias e vazantes, soltando-se do solo e flutuando sob as águas, tornando-se uma
constante na paisagem amazônica.

FLUTUANTE

Segundo Lencione (2013), apesar da habitação flutuante possuir itinerância sobre as águas, entrecortando
os rios, não se deve definí-la com um barco :
“Sobre as águas, a casa flutuante pode mudar de lugar, vai navegando pelos rios, mas não confunde com um barco;
é lugar de morar, uma moradia, um lar.” (LENCIONE, 2013, p.89)

Essa morada necessita de grande resistência e leveza para ser deslocada por embarcações, estabelecendo
um equilíbrio estrutural para que não naufrague; onde seu peso interfere diretamente na capacidade de
potência do motor exigida na embarcação para conseguir transportá-la. Embora apresente a possibilidade
de locomoção, a casa flutuante é amarrada em árvores de grande porte ou toras fixadas em terra firme,
evitando que derivem pelas águas. (CARDONE, 2019).
A flutuabilidade é possibilitada através da construção sobre toras de açaçu (Hura Crepitans), madeira
leve, de pouca densidade, arvore pertencente a floresta de várzea, com tronco de cerca de 70 centímetros
com uma altura de até 40 metros. As toras são utilizadas como fundação da estrutura, interligadas
entre si por travessas e presas por vergalhões de aproximadamente 30 centímetros. A maddeira açaçu
possui alta resistência, podendo durar cerca de 40 anos, com baixa tendência a envergar, rachar, e com
apodrecimento apenas se esta já apresentar algum inídico antes de seu contato com a água. Constantemente
reaproveitada pelos ribeirinhos, devido seu alto valor no mercado e difícil disponibilidade para a extração,
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Figura 45 – Habitação flutuante. Fonte: Exposição Casas do Brasil 2013-Habitação Ribeirinha na Amazônia. Acervo
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Museus da Casa Brasileira, 2013.

pode acompanhar a mesma família por gerações
(SAMPAIO, M. R.A.; LENCIONE, S, 2013).

nos apoios e esteios por meio de sobreposição de
peças e presas por parafusos.

A tecnologia construtiva do flutuante consiste no
uso das toras de Açaçu, utilizadas diretamente da
natureza sem necessitar de tratamento, e em três
sistemas de viga de madeira, estas são fixados já
na água no cerne das toras de Açaçu para não
perder estabilidade da estrutura.

O terceiro sistema, transversal ao conjunto de
madres, apoia o tablado construído em pranchas de
madeira que compõe o piso, criando um assoalho
suspenso, característico dessas contruções. O
restante da edificação segue o mesmo padrão
construtivo do realizado nas palafitas (MEIRELLES
et al.2017; OLIVEIRA JÚNIOR, 2009).

Figura 46 – Detalhe do encaixe da viga sobre a tora de
açacu.
Fonte: Lucas Ferh.

As vigas primárias ou primeiro sistemas de vigas, é
instalado distanciadas entre si a aproximadamente
três metros, posicionadas transversalmente às toras,
que podem sofrer recorte. (Figura 46) Possuem a
função de realizar a junção e fixação e nivelamento
entre as peças, gerando um único bloco flutuante
alinhado. (Figura 47)
Posteriormente, são fixados os esteios nas laterais
e o segundo conjunto de vigas, denominadas
madres, é inserido sobre as vigas primárias e
longitudinalmente as toras de açaçu, funcionando
como base para a montagem do acabamento
lateral e instalalação de caibros, sendo fixadas
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Análises e levantamentos realizados em campo, na
cidade de Manacapuru por MEIRELLES et al.2017
permitiram melhor um melhor entendimento da
ordem de montagem da estrutura e seus tipos de
fixação.( Figuras)

Figura 48 – Montagem da estrutura de um flutuante.
Fonte: Lucas Ferh.

Figuras 49 e 50 – Montagem da base de uma habitação
flutuante como sistema de flutuação a partir de toras de
Açaçu.
Foto: Sergio Lima. Fonte: OLIVEIRA JUNIOR, 2019.

Figura 47 – Detalhe do nivelamento das vigas
primárias. Fonte: Lucas Ferh.
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Telha Metálica
Terças

Detalhe do Pilar:
Entalhe usado para
encaixar as vigas de
madeira.

Tesoura
Viga
Pilar
Apoio para as vigas
secundárias
Vigas secundárias

Detalhe do
apoio das vigas
secundárias

Vigas primárias
Toras de Açaçu

Figura 51 – Representação do flutuante visitado na cidade de Manacapuru.
Fonte: MEIRELLES et al.2017

Figura 52 – Perspectiva explodida do conjunto estrutural
de um flutuante.
Fonte: MEIRELLES et al.2017

Figura 53 – Na imagem superior o detalhe do pilar o
qual foi talhado para a fixação das vigas e tesouras. Na
infeiror o detalhe do apoio das vigas secundárias, o qual
possui entalhe para fixação das vigas primárias.
Fonte: MEIRELLES et al.2017
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As vedações das paredes são preferencialmente em madeira Itaúba, que apesar de apresentar dificuldade
de manuseio mesmo com ferramentas mecânicas, possui alta resistência a água. Utiliza-se, também para
o mesma função, a madeira Maçaranduba.
Buscando garantir maior estabilidade sobre as águas, os flutuantes possuem menor altura que as
contruções em palafitas. Outras estratégias adotadas pelos moradores locais é a de utilizar materiais leves
como a madeira e palha e a de prolongar o piso para além das paredes externas da casa, formando uma
plataforma em sua envoltória. Esta passarela protege a construção de possíveis choques contra objetos
flutuantes à deriva e possibilita a atracagem de barcos, além de criar um diálogo direto da habitação
com a água do rio e gerar um espaço de convivivência para os residentes. Já internamente o ribeirinho
dispõe os objetos e mobiliários mais pesados na parte central da casa, auferindo maior equilíbrio a
estrutura (SAMPAIO, M. R.A.; LENCIONE, S, 2013; GREGÓRIO, 2019 ).
A segmentação dos ambientes segue os padrões das habitações em palafitas, com poucas ou nenhuma
divisórias internas. O banheiro também é construído independentemente da casa, como anexo nos
fundos da edificação, podendo estar acoplado a mesma ou sobre um jirau que avança sobre o rio,
sendo assim, o ribeirinho estabelece uma relação espacial de fachada frontal e posterior de sua morada.
(OLIVEIRA JÚNIOR, 2009; SAMPAIO, M. R.A.; LENCIONE, S, 2013).
Figuras 54 e 55 –Modelo de Habitação flutuanteElevação e Planta. Fonte: Exposição Casas do Brasil
2013-Habitação Ribeirinha na Amazônia. Acervo
Museus da Casa Brasileira, 2013.
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Existem também flutuantes com outros tipos de uso
que não o residencial, como os módulos flutuadores
de pequeno porte empregues na agricultura (Figura
56) ou flutuantes de grande porte utilizados para os
eventos sociais da comunidade (Figura 57).

Figura 56 – Cultivo de Hortaliças no período de cheia do Rio
Solimões na comunidade de Nossa Senhora das Graças em
Manacapuru, AM.
Fonte: SENA 2020.
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Figura 57 – Flutuante utilizado para eventos sociais.
Fonte: Lucas Ferh.
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As toras de madeira Açaçu também
são comumente aplicadas para criar os
acessos para as construções flutuantes ou
embarcações; seus percursos são feitos
em tábuas de madeira fixados sobre toras,
como é possivel observar na imagem
abaixo.

Figura 58 – Flutuante. Fonte: Exposição Casas do Brasil 2013-Habitação Ribeirinha na
Amazônia. Acervo Museus da Casa Brasileira, 2013.
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Figura 59 – Estrutura
utilizada para acesso
terrestre para a
comunidade, fixação da
madeira sobre toras de
madeira de Açacu.
Foto: Ingride Zippert.
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Além das tradicionais habitações construídas sobre toras, observa-se na região amazônica o uso de
diferentes tipos de flutuantes, como os contruídos sobre plataformas metálicas. A flexibilidade das diversas
soluções de flutuação permite que uma parcela da vida econõmica das cidades se desenvolva em suas
águas, adaptando-se as intempéries locais e diferenças de níveis do rio.
As plataformas metálicas são caixas que formam um invólucro, contendo a entrada de água e criando
um colhão de ar, que flutua o objeto por densidade. Esse sistema é utilizado para instalações pesadas
e maiores, como postos de combustível. Estas instalações podem ser rebocadas até as comunidades
ribeirinhas, conforme a necessidade, tornando viável o desenvolvimento do comércio nas áreas remotas
e nas cidades. (OLIVEIRA JÚNIOR, 2009).

Figura 60 – Interior da Habitação do ribeirinho e seus mobiliários. Fonte: Exposição
Casas do Brasil 2013-Habitação Ribeirinha na Amazônia. Acervo Museus da Casa
Brasileira, 2013.
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Figura 61 –Posto Flutuante entre dois grandes rios
em Manaus, 2009 . Foto: Celma Leite
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2.0
A cidade Manacapuru,
A princesinha do Rio Solimões

2.1 O município de Manacapuru – A cidade das Cirandas

A partir da década de 1960 ocorre nos estados da Amazônia Legal, o crescimento das
médias cidades e aglomerações contidos nas envoltórias dos principais rios e rodovias,
formando redes urbanas quem rompem com as dificuldades de interconexão inerentes
a uma vasta região, contudo essas redes apresentam grandes fragilidades econômicas
e de infraestrutura ( Louzada 2014, Sahtler et al. 2009). Inserido nesse contexto o
município de Manacapuru, localizado no Médio Solimões, teve seu processo ocupacional
intrinsicamente vinculado com sua rede viária local, especialmente nas extensões ao
longo das rodovias AM-70 e AM-352 e o Rio Solimões e seus afluentes( FVA, 2017).

Figura 62– Mapa localização do Município de
Manacapuru .Rede de ramais e ramais visitados pela
FVA durante os levantamentos emcampo do diagnóstico
socioambiental do município. Fonte: DNIT 2015,
FVA2015, IBGE 2016j, USGS 2016.
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Originado a partir de uma aldeia de índios Muras,
o município de Manacapuru (Latitude: 03 °17’59”S,
Longitude: 60 °37,14W) foi fundado em 1786.(CELUPPI,
2018.) É constituído por uma área territorial de 7.336,579
km² (IBGE 2019) e uma população atual estimada de
98.502 habitantes (IBGE 2020) .O município possui
uma temperatura média anual mínima de 24 °C e de 35
°C como média máxima. Na vegetação do predominase uma formação arbórea esparsa.
Os muras eram um povo nômade que viviam na várzea
em rios e lagos nas suas canoas e casas flutuantes,
conhecidos por serem habilidosos barqueiros e
pescadores, acampavam em bancos de arei detiam de
poucos pertences. De acordo com FERNANDES, 2016
p.85:
Figura 63 – Vista da Cidade de Manacapuru (AM)
“É de se supor, portanto, que a grande concentração de Fevereiro 1966. Fonte: IBGE - Manaus (AM).
Biblioteca Virtual do Amazonas. 2015.
lagos na região de Manacapuru
tenha sido um atrativo para um povo disposto à migração
e com inigualável destreza
para a pescaria. ” A sua rica cultura também incluía um
idioma próprio que não derivava
de nenhuma outra língua conhecida como o Tupi e o
Caribe.
100

Figura 64 –Diversidade de povos indígenas na região da Amazônia, com
destaque na região dominada pelos Mura que atualmente compreende o
município de Manacapuru. Livro: A história da Amazônia, HEMMING, 2011

101

Revelando suas raízes culturais o nome de batizado do município “Manacapuru” origina-se da conjunção
de duas palavras da língua indígena tupi, sendo manacá - flor e puru – matizada em referência à planta
bras Murasileira (FERNANDES,2016).
O município pertence a uma zona equatorial úmida, a proximidade com a linha do equador faz do
clima amazonense distinto das outras do país, caracterizado somente por duas estações bem definidas:
uma seca, entre junho a outubro, época da vazante do rio, popularmente considerada verão; e uma
chuvosa, de novembro a maio, enchente do rio Solimões, considerada “inverno”. Como observado,
as distinções das estações baseiam-se apenas no regime das chuvas, pois a variação média anual da
temperatura não ultrapassa 3°C. (QUEIROZ, 2012).
Topograficamente a região é composta principalmente por áreas de várzea inundáveis pelo rio
Manacapuru e Solimões na época de cheia, onde cerca de 52% do seu território é constituído por
corpos d’água e florestas inundáveis e 40% por terra firme. Essa condição climática, confere a várzea
solo muitos férteis devido ao depósito de sedimentos dos rios (MARTINS,2019).

Figura 65 – Vista da Cidade de Manacapuru (AM)
Fevereiro 1966. Fonte: Manaus (AM). Biblioteca
Virtual do Amazonas.

102

103

2.1 A cidade de Manacapuru – A cidade das Cirandas
A cidade de Manacapuru localiza-se na Região Metropolitana da Grande Manaus, situada a margem
esquerda do Rio Solimões, que fornece seu acesso principal. Estabelecida próxima de diferentes fontes
de águas, é rodeada de lagos, como o Lago Miriti, o Lago Manacapuru e o Lago Cabaliana (MEIRELLES
et al, 2017).
Configura-se como a quarta mais populosa cidade Estado do Amazonas e é um dos principais pontos
turísticos da região devido a suas festas populares. A topografia é composta majoritariamente por áreas
de várzea, com solos férteis decorrentes do depósito cíclico de sedimentos provindos das cheias dos Rios
Solimões e Manacapuru.
Nas regiões de terra firme, ou platôs não inundáveis, deslumbra-se a diversidade da floresta, com sua
vegetação fechada e árvores de grande porte, com trinta ou mais, metros de altura. Proporcionando para
os trabalhadores da região uma grande pluralidade de matérias-primas (QUEIROZ, 2012).
Em Manacapuru muitos imigrantes se instalaram em regiões periféricas, por meio de ocupações
informais, em locais como o bairro da Correnteza, Liberdade, São Francisco e Biribiri dipostos em áreas
que facilmente inundáveis. Diferente do centro da cidade que está localizado em cotas mais elevadas,
estes bairros estão em áreas de cotas mais baixas sofrendo maiores impactos das cheias e vazantes do
rio(MEIRELLES et al, 2017).
Figura 66 – Macapurense.
Foto: Raphael Alves.
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2.2 A vida as margens do Rio Solimões
As cidades e comunidades que margeiam o rio Solimões possuem
habitantes com profunda relação com as águas, seu habitar segue
padrões fundados pela natureza, migrando na época das cheias
da várzea para a terra firme e retornando com o rebaixamento
do rio, vivendo em um movimento intermitente que marca o
recomeçar de um ciclo.
O ribeirinho do Rio Solimões apresenta diversas demandas em
consequência das constantes cheias dos rios, com complicações
inerentes a falta de saneamento básico, como a escassez de água
potável e esgoto a céu aberto; além das ocasionadas devido a
natureza intrínseca da região, a dificuldade no transporte, baixa
demanda empregatícia e formação tecnológica associada a
madeira entre outros fatores.( BECKER, STENNER, 2008).

Figura 67– Ensaio Amazônia 18. Menino Ribeirinho
de Manacapuru e embarcação típica no Rio Solimões,
2015. Foto: Araquém Alcântara.
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Localizado a oeste do estado do Amazonas, o Rio
Solimões registrou um desnível máximo de 16,86
m² entre sua cota e mínima e máxima catalogada
respectivamente nos anos de 2010 e 2015. O nível
d’água do rio Solimões atinge o pico máximo em
junho e a cota mínima em novembro. A enchente
começa em novembro e continua até o final de
junho e começo de julho. Permanece sem alteração
por algumas semanas, para decrescer até o final de
outubro. Durante a vazante a água flui do lago para
o rio, secando quase completamente em outubro.
Os períodos de cheia e seca podem variar conforme
a pluviosidade na cabeceira do rio Solimões. A
floresta e áreas adjacentes são alagadas por 5 a
7 meses por ano (marco a setembro) dependendo
da elevação do terreno e altura da alagação anual
(INPA).

Figura 68 – Lago do Inferno, Rio
Solimões, AM, 2013.
Foto: Pedro Martinelli
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Figura 69– A conversa a beira
d’água, Manacapuru. Foto: Flávia
Garofalo Cavalcanti
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“Na época da cheia, quem mora em casas flutuantes na amazônia tem contato mínimo com a
terra firme. Até para chegar no canteiro próximo, para buscar um punhado de cheiro verde,
é preciso ir de canoa. Às crianças , só resta o
tablado de madeira que contorna a casa para
brincar. Estas meninas irmãs moram no Paraná
do Supiá, um braço do Rio Solimões, região de
várzea onde se planta juta e malva.” Fotógrafo
Pedro Martinelli.

110

Figura 70 – A conversa a beira
d’água, Paraná do Supiá,
Manacapuru, AM. Foto: Pedro
Martinelli

Figura 71 – Ensaboado,Paraná
do supiá, Manacapuru, AM.
Foto: Pedro Martinelli
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A partir de dados levantados por Fraxe, durante
os períodos entre 1992 e 1996, referentes
aos fatores dificultadores e facilitadores para
navegação na região do Rio Solimões, é
possível construir um panorama do regíme
hídrico e dos fatores que influenciavam o diaa-dia dos habitantes ribeirinhos.
Observa-se na tabela a seguir, o impacto
do regime das águas na mobilidade, saúde,
comércio e nomadismo do povo das várzeas.
Sendo as populações ribeirinhas descritas
por Oliveira, como “prioritariamente um povo
nõmade em função do regime de águas,
ocupando uma composição espacial ligada
diretamente à relação do tempo”. Onde o
repertório técnico, cultural e social se constitui
na relação indissolível com seu ambiente.

Figura 72 – Manacapuru, Vazante. 2010.
Foto: Flávia Garofalo Cavalcanti
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Tabela 02 -Dados e fatores relativos ao ciclo hidrológico com relação ao hábito dos habitantes ribeirinhos. Fonte:
Homens Anfíbios- Etnografia de um campesinato nas águas. São Paulo: Annablume Editora, 2000. p35. Modificado
pela Autora.

113

2.3 Comunidades Ribeirinhas
“A formação territorial do que hoje configura as comunidades ribeirinhas, se dá à medida que o processo colonizador
português destrói em grande parte os territórios indígenas e constrói territórios coloniais (MORAES, 2005). É nestes espaços
abertos pelo processo colonizador que emergem as territorialidades ribeirinhas, muitas vezes nas margens e brechas dos
territórios indígenas e dos territórios coloniais portugueses, ou seja, na ferida colonial (MIGNOLIO,2003;2007) aberta pelo
colonizador português na floresta amazônica. ”(PEREIRA, 2014 p. 80)

Os ribeirinhos habitam as várzeas dos rios e igarapés, formando comunidades de dimensões variáveis
definindo seu território basedo nos laços locais comunitários estabelecidos entre os indivíduos, sobepuljando
a definição clássica fudamentada de localização, limite, escala e ocupação do espaço definidas pelo
Estado (MARTINS, 2019).
Geralmente são implantadas a partir de um núcleo pequeno composto por uma igreja, escola e pequenos
comércios . Onde as principais atividades produtivas são voltadas para a agricultura, extrativismo vegetal,
pesca e pecuária de pequena escala (GREGÓRIO,2019).
Com intuito de elucidar os povos anônimos das águas ali presentes, três foram comunidades escolhidas
trazendo um pouco das suas conformações territoriais e seu modo de vida.

Figura 73 – Mapa- Área de intervenção e
comunidades ribeirinhas no entorno. Fonte: Produzido
pela Autora.
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2.3.1

Comunidade Nossa Senhora das Graças

A comunidade Nossa senhora das graças esta localizada em frente a sede urbanizada do município de
Manacapuru, a cidade de Manacapuru, a margem direita do Rio Solimões, distante a aproximadamente
10 km em linha reta ou 15 minutos de rabeta¹, mantendo uma situação de intensa troca material com a
cidade( CAMURÇA NOBRE,2009).
Segundo um estudo realizado em 2009 por Suzete Nobre , residiam ali 65 famílias que tiraravam seu
sustento predominantemente da pescaria, da criação de gado e produção de malva.

Figura 74 – Croqui
da centralidade da
comunidade Nossa
Senhora das graças. Fonte:
NUSEC/UFAM(2005).
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Figura 75 – Mapa organização espacial da Comunidade
Nossa Senhora das Graças. Fonte:
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A centralidade da comunidade é formada pela igreja, pela escola, pela sede comunitária, pela casa do
líder comunitário e pelo campo de futebol. A comunidade Nossa Senhora das Graças vive basicamente
da atividade pesqueira, e poucos moradores ainda cultivam hortaliças e fibras. (PIATAM,2011).
A Escola Municipal Getúlio Vrgas esta localizada entre o centro social e a igreja, sendo construídas pela
Prefeitura Municipal de Manacapuru, esta detém de uma única dependência considerada desconfortável
pelos moradores , que sofrem com a entrada das águas nas acomodações durante o período de inverno.

A comunidade Nossa Senhoras das graças, não
possui postos de saúde, sendo assim,os moradores
são orientados a buscar tratamentos de doenças
mais graves no centro urbano mais próximo . Álem
das dificuldades relacionadas ao atendimento
médico, utras dificuldades assolam a comunidade
relacionada as atividades produtivas e comerciais,
uma vez que os moradores dependem do antigo
sistema de comercialização. (PIATAM,2011).
A infraestrutura existente na comunidade estudada
é razoável se comparada a de outras comunidades
, com a presença de uma sede comunitária, Tvs,
escola, motor de luz, capela, canoas com rabeta,
antenas parabólicas e fornos. Contudo ainda sofre
com a falta de energia elétrica, transporte público,
agentes e medicamentos de saúde com a pesca
predatória.

Figura 76 – Centralidade da comunidade Nossa Senhora das
graças. Fonte:NISEC/UFAM(2006).
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A região vem sofrendo às alterações em seus
modos de vida diante do aparecimento de novas
necessidades e da constituição de novos laços
sociais, onde as famílias estão perdendo cada vez

mais o interesse nos festejos comunitários religiosos
e os jovens buscam sair da comunidade em busca
de melhores condições de ensino e qualidade de
vida nas grandes cidades.

Gráfico 02- Relação das Doenças mais frequentes ma
Comunidade. Fonte: NUSEC, pesquisa de Campo (2006)

Figura 77 – Camponeses Pescadores tecendo a rede
de pesca.Nossa Senhora das graças. Fonte: NUSEC/
UFAM(2006).
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Figura 78 –Peixe de escama é preferido na alimentação dos
moradores da comunidade Nossa Senhora das Graças, 2009.
Foto: Suzete Nobre
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Figura 79 – Seu Raimundo
Castro, carpinteiro e pegador de
desmentidura, 2009. Foto: Suzete
Nobre
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2.3.2

Comunidade Nossa Senhora de Nazaré

Figura 80 – Mapa mental
comunidade Nossa Senhora de
Nazaré - Dezembro. Foto: PIATAM

A comunidade esta localizada no Município de Manacapuru, disposta paralelamente á margem esquerda
do Rio Solimões.
Segundo um levantamento realizado pela PIATAM em 2006, a comunidade é composta por 38 famílias,
com uma configuração física formada por duas igrejas, Católica e Assembléia de Deus, que exercem a
centralidade na disposição geográfica da comunidade.
Analisando a concepção territorial da comunidade através do mapa mental realizado é possível observar
no canto esquerdo o campo de futebol, locus do lazer e que exerce a função de ponto de encontro e
reunião dos habitantes locais, constituindo-se como um dos principais elementos de lazer das comunidades
ribeirinhas.
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Assim como apresentada em outras comunidades às festas religiosas tabém estão perdendo espaço
na Comunidade de Nossa Senhora de Nazaré, devido a falta de incentivo e organização dos eventos
religiosose os conflitos existentes entra as igrejas católicas e evangélicas.

Figura 81 – Mapa organização espacial da Comunidade Nossa Senhora de Nazaré. Fonte: PIATAM
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Figura 82 – Culto realizado na Comunidade Nossa Senhora de Nazaré. Fonte: NUSEC/UFAM(2006)
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Em Nossa Senhora de Nazaré há apenas uma escola de primário e o principal meio de transporte
utilizado na comunidade é a caminhada, considerando que a maioria dos alunos da escola mora
na própria comunidade. Contudo a escola sofre com a dificuldade de acesso ao material didático
e reinvindicações de melhores condições físicas e de ensino da escola são constantes por parte dos
moradores, que demandam a necessidade de banheiros e salas de aula novos, já que para o ribeirinho
a escola representa a possibiliade de mudança e ascensão econõmica e social (PIATAM,2011).

Figura 83 – Centralidade da Comunidade Nossa Senhora de Nazaré composta pelo motor de luz, Escola e pela Igreja
católica em branco e azul. Fonte: NUSEC/UFAM(2006).
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Figura 84 – Família tradicionaL da Comunidade Nossa
Senhora de Nazaré. Fonte: NUSEC/UFAM(20060.
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2.3.3

Comunidade Santa Luzia do Baixio

A comunidade Santa Luzia do Baixio, está situada próximo à sede do município de Iranduba, inserida
a 15km na margem esquerda do rio Solimões, no Estado do Amazonas, Brasil. Pode ser localizada nas
coordenadas geográficas: latitude 03º17’18”S e longitude 60º04’42”W.
Segundo levantamentos da PIATAM realizados em 2005 com moradores da comunidade, constatou-se
em sua origem uma forte influência da população nordestina que migrou para o Amazonas.

As habitações da comunidade de Santa Luzia
são em sua grande maioria constituídas sobre
palafitas, restringindo a mobilidade dos morados
locais, que navegam por pequenos barcos para
desempenhar sua dinâmicas diárias.
Em uma visita realizada por Oliveira à comunidade
,observou-se que apenas a igreja continha
extrutura em alvenaria na ilha. Em maior parte dos
casos as contruções eram formadas por vedações
realizadas em madeira e coberturas construídas
compostas por telhas metálicas.

Figura 85 – Mapa organização espacial da Comunidade
Santa Luzia do Baixio. Fonte: Fonte:NUSEC/UFAM(2006)
Figura 86 – Passarelas de acesso as habitações, comunidade Santa Luzia do Baixio. Foto:
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A comunidade é marcada pela prática de ritos religiosos e pelo uso da prática tradicional do ajuri,
como parte fundamental de sua conforrmação como comunidade. Contudo com o passar dos anos esse
costume comunitário vem sofrendo uma diminuição.
Segundo relatos comunitários levantandos pelo Piatam, a comunidade vem desenvolvendo melhores
condições de vida, com melhorias como: o crescimento da facilidade do contato como mundo fora
da comunidade, a acessibilidade da informação, a considerável organização comunitária entre outros.
Formando uma nova racionalidade produtiva, voltada para a comercialização, que aliada a uma
base educacional que atenda as carências existentes, permite um avanço na qualidade de vida dos
moradores ali existentes, onde a relação com a cidade abre caminho para um processo de minimização
das problemáticas vivenciadas no passado.

Figura 87 – Moradores da Comunidade Santa Luzia do Baixio praticando Ajuri. Fonte: NUSEC/UFAM
(2006)
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O lazer da comunidade é marcado pelos encontros e reuniões em fins de tarde para as partidas de
futebol ou, como popularmente são chamadas, as “peladas”.
A comunidade Santa Luzia do Baixio tem uma escola que possui o Ensino Fundamental e conta com
apenas uma turma do 1.º ano do Ensino Médio. A escola possui uma infra-estrutura razoável , porém
apresenta dificuldades com a falta de material didático , escassez de professores e dificuldade de
locomoção dos alunos para a escola, que costuma utilizar-se de canoa, catraia, trator ou caminhada
(PIATAM, 2011).

Figura 88 – Centralidade da Comunidade Santa Luzia do Baixio. Fonte:NUSEC/UFAM(2006)
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Figura 89– Escola, Comunidade Santa Luzia do
Baixio. Junho de 2011. Foto: Ana
Bocchini
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Figura 90 – Escola, Comunidade Santa Luzia do
Baixio. Setembro de 2011. Foto: Ana
Bocchini
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3.0
Estudos de casos aplicados

A obras foram definidas por apresentarem conceitos que exploram a sustentabilidade, a utilização da
madeira e de técnicas regionais inerentes a cada projeto. Desse modo, compreende-se que estudar
referências projetuais é importante para assimilar os métodos utilizados e sua abordagem de execução,
contribuindo para orientar o projeto a ser desenvolvido.

3.1 Makoko Floating School

CONCEITO ESTRUTURAL

FICHA TÉCNICA
•Arquitetos: NLE Architects
•Localização: Makoko, Lagos- Nigéria
•Área: 100 m²
•Ano do projeto: 2013

A Escola Flutuante Makoko destacou-se internacionalmente por seu espírito resiliente e humanitário,
sendo considerada uma importante referência. O protótipo aborda sobre os problemas ambientais
consequentes do aquecimento global, com o aumento dos níveis dos mares e rios do planeta, criando uma
proposição de edificações adaptativas, frente ao modelo tradicional da palafita, nas zonas vulneráveis à
inundações.
Localizada na comunidade histórica da água de Makoko, no coração da lagoa da maior cidade
da Nigéria, Lagos, seu principal objetivo é atender as necessidades físicas e sociais da comunidade,
empregando uma abordagem inovadora, criando sistemas de construção sustentáveis, ecológicos e
alternativos para as regiões costeiras da África (NLÉ).

Figura 91 – Partido
volumétrico da
Escola Flutuante
Makoko. Foto: NLÉ
architects
Figura 92 – Escola
Flutuante Makoko
Foto: NLÉ architects
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Figura 93– Escola
Flutuante de Makoko,
Lagos, Nigéria.
Foto: AKTC / Dev Tv
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O projeto adaptou o conceito utilizado nas habitações em palafita, buscando uma forma que
proporcionasse maior estabilidade estrutural para o flutuante.
A escola foi pensada para o uso de materialiades e recursos locais, produzindo uma arquitetura que
se aplica às carências regionais e que reflete a cultura da comunidade. Seus elementos construtivos
foram selecionados após análises comparativas que levaram em consideração questões como: custo,
durabilidade e acessibilidade.
A madeira de origem local é utilizada como o principal material, exercendo o papel de estrutura e
acabamento. A composição geral do projeto é uma seção triangular A-Frame, criando uma estrutura
com 10 metros de pé direito, esta segue uma modulação no térreo de 2,50 x 2,50 metros, com pilares
retangulares em madeira de seção de 10 x15 centímetros.
Planta Térreo

Corte A-A’

O programa é dividido em três pavimentos, onde
no nível térreo há a intenção de criar um espaço
de acesso público e servir de lazer para as crianças,
no segundo pavimento encontra-se quaro salas de
aula com capacidade de 20 a 25 alunos cada,
cercadas por um espaço verde público, já na
cobertura duas salas de workshop são abertas ao
ar livre.
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2- Área de serviços
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7-Salas de Aula
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Planta 2° Pavimento
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Figuras 94 e 95 – Análise das dimensões da escola flutuante Makoko. Sem escala. Foto: NLÉ architects- Modificado pela
autora.

Planta 1° Pavimento

Figura 96 – Distribuição
do Programa.
Foto: NLÉ architects.

Figuras 97 e 98 – Planta 1° e 2° pavimento. Sem
Escala. Foto: NLÉ architects. Modificado pela autora.
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A flutuabilidade é proporcionada por meio de uma
base de cerca de 256 barris típicos de plástico. Esta
solução trivial reflete uma reutilização dos materiais
disponíveis fornecendo múltiplos usos, sendo utilizados
no projeto para o armazenamento e filtração de
águas pluviais , a partir de um sistema de captação.
(ARCHDAILY, 2013).
Figura 99– Análise das opções de sistemas flutuantes.
Foto: NLÉ architects.

Figura 100 – Crianças
brincam sobre flutuante de
barris. Foto: NLÉ architects
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A edificação autossustentável utiliza-se de
sistemas de reserva de energia solar a partir
de placas fotovoltaicas na cobertura, na área
de lazer do térreo, hortas são propostas. A
redução da contaminação de córregos, lagos
e mares é proporcionada por um sistema de
caixa de compostagem, onde os resíduos de
um banheiro irão, junto com um suprimento
de ar, ser decomposto em composto. O calor
gerado pelo decomposição faz com que o
fludo vaporize, sendo vacuado por meio de
uma ventilação em tubo (NLÉ).

Figura 101 – Diagrama de sistemas de energia
sustenáveis utilizados.Foto: NLÉ architects

Figura 102 – Sistemas de energia renováveis . Foto: NLÉ architects

Figura 103 – Escola Flutuante de Makoko, Lagos, Nigéria - A
estrutura versátil do protótipo é um modelo triangular flutuante
seguro e económico que permite uma flexibilidade de personalização
e conclusão com base em necessidades e capacidades específicas.
Foto: NLÉ architects.
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Equinócio de Primavera
Os levantamentos realizados sobre o território
demonstram que as temperatuas médias da região,
ao longo das estações, são superiores a 24 graus,
com verões mis chuvosos e invernos e utonos mais
secos.
Um estudo de insolação foi realizado para analisar
a incidência solar no projeto, demonstrando a
ocorrência de grande iluminação no pavimento
térreo adotando-se uma proteção com os brises
horizontais.

*Utilizou-se a Carta solar mais próxima- Gana, Nigéria

Solstício de verão

A região apresenta ventos predominantes no
sentido Su-sudeste maiores que 19 km/h e devido
seu caráter itinerante o projeto pode sofrer impacto
dos ventos em suas diferentes fachadas.
Analisando através do FlowDesign observou-se
que as regiões em vermelho, como a cobertura,
demonstram que a estrutura sofre maior pressão
dos ventos, as verdes e azuis, uma média e
baixa pressão respectivadamente. Constata-se a
ventilação cruzada no projeto e a interferência do
formato piraminal na circulação do ar, com a maior
impacto na região superior da estrutura, deslocando
o ar abruptametente . Outra observação é a
proteção contra a ventilação direta, proporcionada
pelos fechamentos laterais em brises.
Rosa dos ventos

*Utilizou-se a Carta solar mais próxima- Gana, Nigéria

Figura 104 – Carta Solar Lagos, Nigéria. Fonte: <
https://www.gaisma.com/en/location/lagos.html>.
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Figuras 105 e 106 – Estudos de Insolação na Escola
Flutuante Makoko. Fonte: Autora - https://drajmarsh.
bitbucket.io/

Figura 107– Rosa dos
ventos Makoko.
Fonte: Meteoblue. Acesso
19 de Setembro 2020.
Figuras 108,109 e 110–
Análise de ventilação no
FlowDesign do projeto
Escola flutuante Makoko.
Fonte: Desenvolvido pela
autora.

143

3.2 Moradias Infantis/ Rosenbaum + Aleph Zero
FICHA TÉCNICA
•Arquitetos: Aleph Zero, Rosenbaum
•Localização: Formoso do Araguaia,
TO, Brasil
•Área: 23.344 m²
•Ano do projeto: 2016

‘É o continuo, o vasto e uma tênue linha imaginária ao fundo
que acolhem a jornada e os saberes dos brasileiros residentes
na região central do país. A arquitetura lá proposta não
poderia ser distinta de tal conformação. É a amplitude que
nos toca aliada à beleza do povo que lá habita.”- Aleph 0

As Moradias Infantis destacaram-se como um projeto de grande importância no cenário da
arquitetura brasileira contemporânea, utilizando-se de características da arquitetura brasileira
clássica em conjunção a técnica contemporânea e sustentável da madeira usinada, recebendo o
prêmio de Prêmio Internacional RIBA 2018, além de outros prêmios na categoria de edifício do ano,
sustentabilidade e arquitetura em madeira no Brasil.

O prêmio “(...) é concedido a cada dois anos para um edifício que
exemplifique a excelência em projeto e a ambição arquitetônica, além de
proporcionar um impacto social significativo. Moradias Infantisfoi reconhecido por
sua visão em imaginar a arquitetura como uma ferramenta para a transformação
social.” (BALDWIN, Portal Archidaily,
2018)

Figura 111– Moradias Infantis
Foto: Aleph Zero - Leonardo
Finotti.
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O projeto é composto por uma organização em vilas que busca potencializar a idéia de pertencimento
dos alunos da Escola Canuanã, desmistificando a idéia de espaço escolar somente para aprendizado,
atribuindo-lhe o valor de lar. Estrutura-se fundalmentalmente em dois edifícios que atendem cerca de
800 crianças e adolescentes, com acomodações para 540 crianças que frequentam a instituição, esta é
financiada pela Fundação Bradesco que oferece educação para crianças em comunidades rurais em todo
Brasil. (ARCHIDAILY, 2020; ROSENBAUM)

O conceito de internato foi utilizado devido
a dificuldade de deslocamento da região,
prejudicando a rotina escolar. Almejando
atender essa necessidade e atingir o conceito
de morada, programas complementares foram
idealizados em conjunto aos domitórios como:
espaços de leitura, redários, salas de Tv entre
outros. Os programas tem o intuito de melhorar
a qualidade de vida e de conectar as crianças
com os saberes dos seus antepassados, através
da arquitetura (ARCHIDAILY, 2020; ALEPH
ZERO).

Figura 114– Estudantes correndo e
brincando no Pátio aberto.
Foto

A fim de estabelecer um vínculo dos estudantes
com a instituição, aplicando o lema “Canuanã
é minha casa” e obter melhor compreensão
das particularidades do projeto, as propostas e
programas foram realizadas com a colaboração
aberta e intensa da comunidade local, através
de pesquisas, imersões, workshops e dinâmicas.

Figura 112 – Implantação da Fundação Bradesco, com
destaque para as Moradias Infantis.
Fonte: Aleph Zero
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Figura 113 – Crianças brincando no
redário.
Foto: Aleph Zero - Leonardo Finotti.
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A linguagem adotada é baseada nas referências regionais, utilizando-se do monocromatismo dos
materiais e elementos com seus tons terrosos, no intuito de não se contrapor ao contexto e paisagem
existentes.
Aa configuração para as novas vilas tem como finalidade aumentar a auto-estima das crianças,
promovendo sua individualidade, noção de pertencimento, consciência ambiental e, sobretudo,
performance acadêmica através do intercâmbio entre o conhecimento local e o potencial do edifício
(GUSTAVO USTRABO). A criação desse diálogo se deu por meio do uso de técnicas e materiais locais,
criando uma ponte entre as técnicas vernaculares e um novo modelo de habitação sustentável, que
resgatasse a beleza indígena e valoriza-se os biomas locais:
“Descobrimos uma riqueza cultural muito grande.

Ficou muito claro que nós tínhamos que utilizar
esses saberes populares para aprender com eles e
traduzir isso de alguma forma dentro do projeto” Arquiteto Pedro Duschenes, do Aleph Zero.

A arquitetura apresenta a configuração
de um extenso pavilhão aberto com pátios
internos onde a partir do paisagismo,
recria-se
o microclima resultante do
encontro de 3 biomas – Cerrado, Amazônia
e Pantanal e reconectando as crianças com
a biodiversidade ali existentes.
Figura 115 – Pátio coberto e pátio externo
evidenciando o monocromatismo
Fonte: Aleph Zero - Leonardo Finotti
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Entre os materiais usados destacam-se tijolo de
adobe, palha trançada e madeira laminada colada,
que possibilita a fabricação de peças em grandes
dimensões, além de possibilitar curvas.
A madeira é o principal material do projeto,
predominando em toda a estrutura, devido sua
fácil disponibilidade, facilitando a montagem do
pavilhão.
Já os fechamentos são em tijolos de solo-cimento
aparente ou treliçados, feitos de barro local e
moldados in loco, escolhidos como material
para eliminar questões logísticas de distância,
além de possuírem excelentes propriedades
térmicas, permitindo a ventilação e proteção das
áreas internas e áreas molhadas. Devido à sua
propriedade física, os tijolos possuem uma maior
inércia, reduzindo em 7o C a temperaturas internas
(ROSENBAUM).
Figura 116 – Escadaria em madeira.
Fonte: Aleph Zero - Leonardo Finotti
Figura 117– Crianças no pátio interno em frente aos
blocos com fechamentos em tijolos de solo-cimento.
Fonte: Aleph Zero
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Cobertura

A estrutura em madeira laminada de eucalipto
possui uma modulação de 5.90 x 5.90 metros
com pilares, totalizando 288 pilares, que são
deslocados do chão com encaixes metálicos, em
razão à umidade.

3

3

2
A grande cobertura de uma água, inclinada à 5%
em direção ao Rio Javés, possui 160x 65 metros de
projeção, criando um microclima com ventilação
1 Pavimento cruzada e possibilitando um grande sombreamento
através dos quatro metros de beiral, em sua
composição três grandes aberturas conformam

1

3

2

1

2

3

1

2
Planta Térreo
1- Jardim descoberto
2- Bloco de dormitórios
3- Acesso ao pavimento
superior

Figura 119 – Planta Térreo. Fonte: Adaptado de Gustavo Utrabo. Modificado pela autora.

pátios ajardinados centrais.
Térreo

No térreo encontram-se os dormitórios, os bloco
independentes (30 x 9 metros), vedados com
alvenaria de adobe, possuindo cinco quartos por
bloco, com portas voltadas para os pátios interno
de convívio coletivo. Sobre eles, ficam as áreas de
Modulação
uso coletivo, interligadas por passarelas.
Estrututural

4

4

5

5

4

5

5
Planta 1° Pavimento
4-Sala de Estudo
5- Áreas de convivência

Figura 118 – Isométrica explodida da
estrutura. Fonte: Adaptado de Gustavo
Utrabo.
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Figura 120 – Planta 1° Pavimento. Fonte: Adaptado de Gustavo Utrabo. Modificado pela
autora.
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Os métodos construtivos e detalhes foram
estudados e um dimensionamento aproximado
dos elementos construivos foi realizado.
Figura 121 – Análise
do Moradias Infantis no
FlowDesing.
Fonte: Desenvolvido pela
autora.

Figura 122 – Carta solar da cidade vizinha de Gurupi.
Fonte: Gaisma

Buscando um melhor entendimento do projeto,
realizou-se uma análise sucinta de seus elementos
através de levantamentos de caraterísticas territoriais
e construtivas, além de estudos de sua eficiência na
ventilação e insolação.
A região apresenta um verão quente e úmido e um
inverno quante e seco, com temperaturas médias
anuais entre 25 a 30 graus. Analisando o projeto
observa-se que a cobertura atende as necessidades
de controle de incidência solar devido seus amplos
beirais e que na fachada oeste, onde a insolação é
é mais intensa, brises verticais foram inseridos para
a proteção.
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Figura 125– Encaixes e conexões construtivosMoradas infantis. Fonte: Gustavo UtraboModificado pela autora.

Figura 123 – Energia solar e meteorologia de superfície.
Fonte: Gaisma

Figura 124– Experimentação- Estudos de insolação do
Moradas Infantis. Fonte: Desenvolvido pela autora através
do https://drajmarsh.bitbucket.io/

Figura 126– Seção Construtiva,
análise de dimensionamento.
Fonte: Gustavo UtraboModificado pela autora.
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O ventos da região estão predominantementes no sentido sudeste e sul, atingindo velocidades de até
6m/s. A ventiação cruzada esta presente em toda a extensão do projeto através da espacialização
dos pequenos volumes de dormitórios em torno de três grandes jardins internos, em conjunto a
amplos corredores de quatro metros de largura, uma planta superior livre e a cobertura “solta” do
edifício, viabilizando as passagens do vento.
Estudos realizados no FlowDesing mostraram uma maior pressão dos ventos nos blocos de
dormitório, além de comprovarem a existência da circulação do ar das aberturas e cobertura.

Rosa dos ventos

Figura 127– Rosa dos ventos Formoso do
Araguaia. Fonte: Projetee. Acesso 19 de
Setembro 2020.
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Figura 128 – Análise de ventilação no FlowDesign do projeto Moradias
Infantis. Fonte: Desenvolvido pela autora.

Figuras 129 e 130– Análise de
ventilação no FlowDesign do
projeto Moradias Infantis. Fonte:
Desenvolvido pela autora.
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3.3 Mirante do Gavião Amazon Lodge
FICHA TÉCNICA
•Arquitetos: Atelier O’Reilly
•Localização: Novo Airão,
AM, Brasil
•Área: 1.678m²
•Ano do projeto: 2014

Figura 131– Restaurante Camu
Camu, Mirante do Gavião Amazon
Lodge.
Foto: Luciano Spinelli

O Mirante do Gavião Amazon Lodge está localizado na orla do Rio Negro, no Município de Airão a
aproximadamento 200 km da capital do Estado do Amazonas, Manaus. Possui um vista panorâmica da
paisagem, situando-se em frente o Parque Nacional de Anavilhanas, o segundo maior arquipélago fluvial
do mundo (ARCHDAILY, 2014).
A concepção do projeto surgiu da necessidade de desenvolver uma pousada integrada com o entorno,
no intuito de estabelecer uma interligação entre as navegações no Rio Negro, pelos barcos que fazem
as expedições e as chegadas e saídas em terra. Seu partido arquitetônico se dá por volumes elevados
em palafitas, conectados por sistemas de circulação elevados, que repousam sobre o terreno e integram
a arquitetura com o entorno.

Figura132–Vista do mirante no
Rio Negro. Foto: Thais Antunes
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Seguindo um planejamento totalmente
sustentável, a obra prevê o uso de
ferramentas, materiais e tecnologias
construtivas locais e autóctones que
minimizam o impacto ambiental.
Buscando aproveitar a mão de obra
local utilizou-se do conhecimento da
comunidade ribeirinha em construção
de barcos, tecnologia passada de pai
para filho, fomentando o aprendizado
desta técnica entre a própria
população. Sendo assim, concepçao
de seu desenho segue o formato de
barco invertido, permitindo que o
conhecimento do povo ribeirinho fosse
aplicado na obra (ATELIEOREILLY).

Figura133–Construção da cobertura,
evidenciando suas ripas encaixadas nas
vigas curvas. Foto: Atelier O’Reilly
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A obra impactou diretamente os moradores da região, gerando novas formas de renda e trabalho,
somente para a execução do projeto empregaram-se 60 pessoas da comunidade durante dois anos,
treinadas pelo mestre da região para a construção em madeira de reflorestamento, utilizando-se da
tecnologia de construção de barcos. Portanto, a mão de obra foi formada por habitantes locais, dandolhes o suporte necessário para a realização do empreendimento através da montagem de uma carpintaria
no território. A repercussão no trabalho se deu mesmo posteriormente a sua finalização, onde já iniciado
o funcionamento do hotel, 20 pessoas locais foram treinadas para atender ao público visitante no
restaurante Camu Camu, do hotel, nos apartamentos e nas áreas sociais. “É uma qualificação entendida
como uma possibilidade de inclusão social que atende a um dos tripés da sustentabilidade”, explica
Patricia O’Reilly (GALERIA DA ARQUITETURA).

Figura134 – Fotografia da construção do
Mirante Gavião. Foto: Atelier O’Reilly
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Estudos climáticos foram desenvolvidos para atingir o melhor resultado
energético com estratégias passivas e ativas como: análises de índices
pluviométricos e umidade relativa do ar, energia solar elétrica,
tratamento de efluentes entre outros, essas estratégias foram aplicadas
buscando conforto térmico, renovação de ar com ventilação cruzada,
iluminação natural e acessibilidade (ARCHDAILY, 2014).
A arquitetura composta por acomodações amplas, rústicas e artesanais
refletem a própria floresta tropical Amazônica, estas repousam sobre o
terreno conectando-se por decks elevados de madeira, não necessitando
impermeabilização do solo.
Corte A- Apartamentos e Restaurantes

Figura 136 – Apartamentos e restaurante Corte A Mirante do Gavião. Foto: Archdaily
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Figura 135 – Análise de
Iluminação Natural e Análise de
insolação. Foto: Atelier O’Reilly

Seguindo a linha sustentável, vários
cuidados foram tomados para
revitalizar e evitar a interferência no
meio natural. Sendo a contrução
inserida em uma área urbana
antes degradada, buscou-se um
impacto positivo no local, para isso
realizou-se a regeneração da área
de implantação com a adição de
espécies nativas, favorecendo e
fortalecendo o bioma local.
Figura137 – Implantação revitalização das
espécies- Mirante do Gavião. Foto: Archdaily.

Figura138 – Vista do Mirante do
Gavião no Rio Negro, em frente a
embarcação local.
Foto: Thais Antunes
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Analisando as plantas do Restaurante e dos
Dormitórios percebe-se uma horizontalização dos
edifícios com seus acessos se dando por meio
de passarelas com fluxos contínuos e poucas
circulações verticais; há um hierarquização
presente em ambos edíficios para as áreas sociais
e de lazer voltadas para o norte, aproveitando-se
da paisagem existente do Rio negro e das áreas de
serviço voltadas ao sul.

Existem dois tipos de ventilações no projeto, a
primeira externa a obra percorre ao redor da
cobertura e em sua parte inferior, entre as palafitas,
prevalecendo uma ventilação entre a estrutura e o
terreno, o uqe permite a redução da temperatura
interna. A segunda é uma ventilação interna,
adentra enre os brises de madeira e sai através da
abetura superior zenital, permitindo a circulação de
ar no interior do ambiente e a troca de ar frio com
a saída do ar quente.
Figura 142 –Mirante do gavião- Passarelas em
madeira.
Foto: Atelier O’Reilly

No residencial os deques em madeira conectam
os volumes deslocados, que possuem somente
duas tipologias de dormitórios.

Figuras 139 e 140 - Mirante do GaviãoAnálise do programa e dos fluxos. Foto:
Atelier O’Reilly - Modificado pela Autora
Figura 141 – Corte e Implantação- Análise dos ventos.
Foto: Atelier O’Reilly - Modificado pela autora.
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Figura 143 – Os chalés elevados por pilotis permitem
à natureza seguir sem barreiras. Foto: Thais Antunes
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4.0
O território investigado

4.1 O local: Análises e potenciais do entorno

Figuras 144 e 145 – Festival de Cirandas da cidade de
Manacapuru. Foto:Divulgação/ SECOM

A cidade de Manacapuru, inserida na orla do rio Solimões, possui um forte caráter cultural, sendo
reconhecida como “Terra das cirandas” por suas festas populares folclóricas.
Apresenta um grande potencial de localidade, possuindo diversas comunidades ribeirinhas em seu
entorno ao longo do rio, tornando-se um local adequado para o projeto que busca requalificar a região
através do sistema hidroviário, servindo como principal suporte logístico para comunidades envoltórias.
A implantação dos programas escolhidos gera um complexo todo voltado a relação da cidade com o
rio e as suas atividades locais. A criação dessas infraestruturas em conjunto com a requalificação da orla,
é capaz de gerar uma borda portuárias mais dinâmica e de potencializar o território, proporcionando
uma manutenção e desenvolvimento da cultura e sociedade local, despertando também a importância e
relevância do Amazônia como Bioma e das culturas ali existentes.
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Levantamentos sobre as principais problemáticas
do território foram realizados, em conjunto com
o desenvolvimento de mapas e coletas de dados,
com intuito de adquirir um melhor entendimento
da região.
Posteriormente através de um diagrama de
bolhas (Figura 153) as principais diretrizes do
tema foram definidas, em seguida escolhendo
um programa que atendesse as carências locais.

PROBLEMÁTICAS

-Desconexão da cidade com Rio.
-Falta de suporte as comunidades
envoltórias a cidade.
-Escassez de programas voltados para a
profissionalização.
-Carência de programas de conscientização
ambiental.

Município de
Manacapuru

OBJETIVOS

-Analisar e contribuir com a comunidade ribeirinha.
-Criação de infraestruturas geradoras de economia
e cultura: Centro sociocultural e Ambiental e
Telecentro Flutuante.
-Adequar os espaços na área portuária propondo
uma paisagem que seja atrativa para a população
e que se reconecte com a cidade.

Figura 146– Localização do Município de Manacapuru.
Foto: Desenvolvido pela autora.
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MAPA CIDADE DE MANACAPURU

Cartografia - Cidade de Manacapuru
Uma mapa cartográfico sensitivo foi desenvolvido durante o semestre como modo investigativo
de levantar principais características culturais e espaciais da cidade de Manacapuru e do universo
amazônico ali existente. Sendo a região marcada com sua relação forte relaçao com a água, festejos
folclóricos,pesca, juta e agricultura. águas, extinção entre outros.

CIDADE DE
MANACAPURU

Rio Solimões

Figura 147- Mapa Cidade de Manacapuru, AM. Foto: Desenvolvido pela autora.

168

Figura 148- Cartografia sensitiva da Cidade de Manacapuru, AM. Foto: Desenvolvido pela autora.

169

Mapa Infraestruturas
Realizou-se um levantamento das principais
infraestruturas da cidade de Manacapuru.
Como pode ser observado na imagem a seguir a
urbe está localizada em frente ao Rio Solimões.
Próximo a prefeitura da cidade se localiza o Porto
de Manacapuru, já na área central da cidade,
ainda em sua encosta, uma área balsa para
embarque e desembarque se foi realizada em
frente a região do Parque do Ingá, cirandródomo
onde se realizam as festas culturais tradicionais
da cidade. A estrada Manoel Urbano conecta
as principais infraestruturas encontradas, como
a Universidade do Estado do Amazonas e o
Hospital Lázaro Reis. Ao fundo um distoante as
habitações com sua grandeza, imerge o Estádio
Olímpico Municipal Gilberto Marinho.
Analisando os mapa de equipamento é possível
observar uma excassez de equipamentos voltados
para a saúde e pesquisa. Os equipamentos
culturais presentes na cidade também são não
são numerosos, sendo esses o Cirandródomo
e o Estádio Olímpico Municipal (Figura 149).
Entretanto possuem escalas monumentais se
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comparados as construções existentes
No território de borda do Rio Solimões, próximo
ao porto de Manacapuru verificou-se que a região
apresenta riscos geológicos altos. Segundo estudos
realizados no estudo do Instituto Igarapé, a cidade
de Manacapuru teve 34.701 pessoas desabrigadas
e desalojadas entre os anos de 2015 a 2017
ocasionados por desastres, sendo estes inundações
ou deslizamentos de terra, de acordo com dados da
S2ID.

Figura 149 – Estádio Olímpico Municipal Gilberto
Mestrinho, 2017. Foto:Daniel Rebello.
Figura 150– Mapa principais Infraestruturas da Cidade de Manacapuru, AM. Foto: Desenvolvido pela autora.
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Mapa Equipamentos
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Figura 151 – Mapa equipamentos da Cidade de Manacapuru, AM. Foto: Desenvolvido pela autora.

Mapa Risco Geológico

Figura 152 – Mapa risco geológico da Cidade de Manacapuru, AM. Foto: Desenvolvido pela autora.
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TEMA - DIRETRIZES

Figura 153- Diagrama de bolhas dos diretrizes do tema escolhido.Foto: Desenvolvido pela autora.
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4.2 O local: Terreno Escolhido

VISTAS TERRENO
A área escolhida esta inserida em um espaço
de várzea na orla da cidade de Manacapuru,
no Amazonas, estabelecendo uma relação
direta com a água.

CONDICIONANTES
-Proximidade ao porto de Manacapuru
-Proximidade a Prefeitura
-Residências em palafitas na orla
-Área de varzea
-Declividade maior – 12 metros
-Área com risco geológico

Figura 154 – Vista área de implantação escolhida- Manacapuru, AM. Fonte: Google Earth.
Modificado pela Autora.

176

Figuras 155, 156 e 157– Vistas do terreno - Rua Beia
Rio, Manacapuru, AM. Fonte: Google Earth.
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5.0
O projeto + Planejamento
Urbano

5.1 Proposta para revitalização da Área- Masterplan
Após a análise de fragilidades locais foram propostas
estratégias gerais para o trecho de aproximadamente
112km do Rio Solimões, compreendido pelas
comunidades Nossa Senhora das Graças, Nossa
senhora de Nazaré Santa luzia do Baixio e da Cidade
de Manacapuru. Divididas em 8 qualificações de
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estratégias: econômicas, sociais, turismo,
governamentais, populacionais, desastres,
urbanas e sustentáveis.
O Masterplan foi concebido para ser realizado
em quatro etapas, possuindo um prazo total de
execução de 30 anos.

Figura 158 – Mapa Área de Intervenção - Rio Solimões. Foto: Desenvolvido pela autora.

Figura 159 – Mapa Masterplan - Rio Solimões. Foto: Desenvolvido pela autora.
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A fase inicial, de duração de 5 anos, seria contemplado a implantação
do Centro de Manutenção Sociocultural e Ambiental na Cidade de
Manacapuru, no Amazonas, servindo de suporte para a cidade e para
o Telecentro flutuante que atenderia as comunidades envoltórias mais
carentes e de difícil acesso.
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5.2 Centro de Manutenção Sociocultural e Ambiental
O Centro de Manutenção Sociocultural e Ambiental
tem como objetivo impulsionar a econômia das
comunidades através do turismo e do uso de mão de
obra local, fornecendo capacitação profissional,
buscando a inclusão social e a melhoria de
qualidade de vida dos povos ribeirinhos.
Contém o propósito de gerar um elo colaborativo
entre os moradores e o edifício, por meio da
incorporação da população local, através
da contratação de artesãos, o treinamento
de moradores locais para sua construção e
manutenção pós-obra.

era estruturado uma modulação de 6x6 metros, com
uma setorização dividida em três níveis: O nível da
água com um platô flutuante que acompanharia os
desníveis e mudanças do rio, contendo atividades
como uma escola de canoagem e áreas de
lazer livres para a apropriação local. O primeiro
pavimento, onde aconteceriam as áreas estudantis
e comerciais, e o ultimo pavimento com áreas
técnicas e administrativas.

Seu contéudo programático foi definido, baseado
na cultura local, com programas geradores de lazer,
conscientização ambiental e profissionalização.
Inicialmente nos ensaios projetuais, um programa
mais extenso foi proposto, contido em um único
volume que remetia as habitações em palaifta
locais, com suas telha em duas águas. O volume
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Figura 160 – Vista modelo de estudo do Centro de
Manutenção Sociocultural e Ambiental. Foto: Desenvolvido
pela autora.
Figuras 161 e 162 – Croquis iniciais de estudo do
Centro de Manutenção Sociocultural e Ambiental. Foto:
Desenvolvido pela autora.
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Figura 163 - Croqui da concepção final do Centro de Manutenção Sociocultural e Ambiental.
Foto: Desenvolvido pela autora.
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Figura- Croquis de estudo de detalhes da base flutuante em Açaçu. Foto: Desenvolvido pela
autora.
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Entretando, com o passar do desenvolvimento do projeto, efetuou-se
mudanças em sua volumetria, programa e modulações estruturais, seguindo
um modelo similar ao executado no Telecentro Flutuante.
A horizontalidade foi mantida no projeto reduzindo-se um nível, buscando
simplificar a construção, assim como a diminução do seus vão estruturais
para uma modulação de 3x3 ou de 3x4 metros.
Buscando maior adaptabilidade ao meio inserido o programa foi dividido em
três módulos arquitetônicos, separados em: comercial, cultural e educacional.
O módulos seguem o conceito de serem replicados ao longo do Rio
Solimões, corforme as demandas contidas no local, servindo também, como
ponto de parada para as embarcações locais e para o Telecentro flutuante.
Essas arquiteturas podem ser aplicadas separadamente com seus diferentes
usos dispersos em pontos focais ao longo do rio, atendendo as comunidades
ribeirinhas ou empregues em conjunto (Imagem 165), sendo conectadas
por passarelas, gerando um grande complexo de suporte voltado para os
homens anfíbios, estimulando a economia local através da mão de obra,
incentivando a cultura e artesanato regionais e servindo como ponto túristico
, utilizando-se do Rio como eixo estruturador e conector.
Figura 165 – Implantação dos três modulos unificados.
Foto: Desenvolvido pela autora.

188

189

O PROGRAMA- CENTRO DE MANUTENÇÃO SOCIOCULTURAL E AMBIENTAL
Implantação – 3 Módulos = 1.092m²
Módulo Comercial – 364m²
-Feira livre= aprox. 63m²
-Pátio interno
Módulo Cultural -364m²
-Redário= aprox. 84m²
-Pátio Infantil
-Espaço Multiuso
-Espaço exposições temporárias
Módulo Educacional-364m²
-Sala Workshop Aberta
-Oficina de estaleiro/Marcenaria

1 pavimento– 3 Módulos = 1.092m²
Módulo Comercial -261,57m²
-Mercearia- 36m²
-Farmácia- 18m²
-2 W.C de 3 m² =6m²
-Área livre - Varanda
Módulo Cultural -272,54m²
-Centro comunitário- Exposições Fixas e eventos=24m²
-Restaurante Comunitário= 24m²
-2 W.C de 3 m² =6m²
-Área livre Varanda
-Mini horta
Módulo Educacional-272,54m²
-2 Sala de aulas 21m²=42m²

FICHA TÉCNICA
•Localização: Rio Solimões, Amazonas, Brasil.
•Área: 2.018,95m²

Módulo Comercial=625,57m²
Módulo Cultural =636,54m²
Módulo Educacional=636,54m²

Figura 166 – Centro de Manutenção Sociocultural e Ambiental. Foto: Desenvolvido pela autora.
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PÍER– 120,30 m²

Área total (3 módulos
+Píer = 2.018,95m²

-1 Sala de aula= 18m2
-Centro de Sustentabiliade-Sala de aula=24m²
-Centro de sustentabilidade- Midiateca= 27m²
-Copa=9 m²
-2 W.C de 3 m² =6m²
-Área livre - Varanda
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CENTRO SOCIOCULTURAL E AMBIENTAL NO AMAZONAS
O igarapé sofre mudanças anuais conforme os períodos de cheias e vazante, sendo uma condicionante
relevante para a concepção projetual.
Em resposta a condições naturais do terreno e buscando utilizar da arquitetura local estudada, o projeto
une ambas soluções de flutuantes e palafitas como resposta em sua volumetria.
Nos três módulos arquitetônicos o nível térreo é apoiado em uma base em toras de Açaçu, técnica
compreendida nos flutuantes, que permite sua mobilidade e adaptapilidade com o nível da água,
podendo acompanhar um parte das variações anuais decorrentes. Para isso, os programas sugeridos nesse
pavimento são flúidos e itinerantes, com plantas de concepção aberta e ampla, sem uso de vedações,
onde os espaços são estabelecidos por seus mobiliários e pelos próprios usuários.
Já o nível superior é elevado e cravado no solo por palafitas através de um embasamento em concreto
que protege os esteios (pilares) do contato direto com a água. Em todos módulos, este pavimento
compreende seus programas fixos, dispondo de maior privacidade com ambientes fechados e reservados
que se abrem para grandes varandas de conviência.
Em conjunto com os módulos um píer móvel foi proposto, concebido com um conformação simples,
utilizando-se das toras de açaçu para sua flutuabiliade e possibilitando a atracagem de barcos e canoas
ao Centro de Manutenção Sociocultural e Ambiental. O proposto na cidade de Manacapuru possui 40
metros de extensão e consegue atender barcos de até 32 pés (embarcações de 10 m), porém sua dimensão
pode sofrer ajustes para se adaptar aos outros territórios em que for inserido devido a variabilidade das
curvas de nível do terreno.
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Figura 167– Corte tranversal do Centro de Manutenção Sociocultural e Ambiental. Foto: Desenvolvido pela autora.
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O Centro de Manutenção sociocultural foi
implantado na cidade de Manacapuru devido sua
localidade estratégica próximo a diversos afluentes
e sua conexão direta com o Rio Solimões. O
território foi definido como o primeiro ponto de
inserção do módulo do Centro de Manutenção
Sociocultural e Ambiental, por possuir maiores
condições de infraestruestrutura para uma etapa
inicial.
A orla deve passar por um tratamento de suas
margens com a revitalização de suas vegetações
nativas e preparo para o assentamento dos
módulos arquitêtônicos. Com relação ao acesso
optou-se por um acesso fluvial através de canoas
e pequenas embarcações devido as grandes
variações de declividade das margens e a contínua
oscilação dos fluxos das águas.

Figura 168– Implantaçao do Centro de Manutenção Sociocultural e Ambiental na cidade de Manacapuru. Foto:
Desenvolvido pela autora.
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O programa do Centro de Manutenção
Sociocultural e Ambiental contém um vastidão
de usos, o Módulo Comercial, por exemplo, é
composto por espaços para feiras livres estimulando
a comercialização de produtos regionais, com

redes de descanso no piso para os ribeirinhos
repousarem e apreciarem a paisagem , dispõe
também de espaços livres para estimular ocupação
e a imaginação dos usuários. Em seu pavimento
superior uma pequena mercearia e farmácia
foram concebidos buscando facilitar o acesso aos
ribeirinhos à mercadorias que são encontradas
apenas nas grandes cidades.
O Módulo Cultural possui áreas de exposições
fixas e temporárias que incentivam a valorização
da arte e cultura local. No térreo espaços multiuso,
permitem atividades como costura, artesanato,
convivência e leitura entre os habitantes.
Valorizando a marca cultural do homem ribeirnho,
foi proposto um ambiente de descanso composto
por um redário, espaço empregue comumente
pelos homens anfíbios. Há tambem uma área de
lazer voltada para as crianças das comunidade,
com brinquedos realizados em materiais recicláveis
ou de fácil acesso como a madeira. Já no
pavimento superior foi proposto um espaço para
eventos menores e exposições mais reservadas e
um Restaurante Comunitário, que dispõe de uma
pequena área de hortas.
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MÓDULOS EM CONJUNTO - 1º PAVIMENTO

MÓDULOS EM CONJUNTO - IMPLANTAÇÃO

1- Módulo Comercial
2-Módulo Cultural/Lazer
3-Módulo Educaional
4- Píer
Figura169– Implantação do Centro de Manutenção Sociocultural
Foto: Desenvolvido pela autora.
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1- Módulo Comercial
2-Módulo Cultural/Lazer
3-Módulo Educaional
Figura 170– Primeiro Pavimento do Centro de Manutenção Sociocultural
Foto: Desenvolvido pela autora.
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Módulo Comercial - Planta Térreo

RIO SOLIMÕES
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Figura171– Planta térreo - Módulo
Comercial.
Foto: Desenvolvido pela autora.

1-Plataforma Flutuante
2-Rede
3-Escada Articulada
4-Feira Livre
5-Pátio Interno

Módulo Comercial - Planta 1º Pavimento

RIO SOLIMÕES

Figura 172– Planta 1 ° pavimento - Módulo
Comercial. Foto: Desenvolvido pela autora.

1-Plataforma Flutuante
3-Escada Articulada
6-Mercearia
7-Farmácia
8-W.C
9-Área Livre -Varanda
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Módulo Cultural - Planta Térreo

RIO SOLIMÕES
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Figura173– Planta térreo-Módulo Cultural.
Foto: Desenvolvido pela autora.

1-Plataforma Flutuante
2-Redário
3-Escada Articulada
4-Pátio Crianças
5-Espaço Multiuso
6-Espaço exposições temporárias

Caiaque/Canoas

Módulo Cultural - Planta 1º Pavimento

RIO SOLIMÕES

Figura174 – Planta 1 ° pavimento - Módulo
Cultural. Foto: Desenvolvido pela autora.

1-Plataforma Flutuante
3-Escada Articulada
6- Exposições temporárias
7- Centro comunitário- Exposições
Fixas e eventos
8- Restaurante Comunitário

9-Cozinha
10-W.C
11-Área livre-Varanda
12-Mini horta
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Módulo Educacional - Planta Térreo

RIO SOLIMÕES
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Figura175– Planta térreo-Módulo
Educacional.
Foto: Desenvolvido pela autora.

1-Plataforma Flutuante
2-Rede
3-Escada Articulada
4-Sala de aula Aberta/Workshop
5-Sala Oficina Estaleiro e Marcenaria

Módulo Educacional - Planta 1º Pavimento

RIO SOLIMÕES

Figura176 – Planta 1 ° pavimento - Módulo
Educacional. Foto: Desenvolvido pela
autora.

1-Plataforma Flutuante
3-Escada Articulada
6-Sala de aula
7- Centro de sustentabiliade - Sala de aula
8-Centro de sustentabilidade- Midiateca

9-Copa
10- W.C
11- Área livre Varanda
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Módulo Comercial, Cultural e Educacional- Cobertura

Figura177– Cobertura dos Módulos .
Foto: Desenvolvido pela autora.

O Módulo Educacional foi pensado com
salas de Workshop abertas no térreo, com um
ambiente para uma Sala de Oficina de Estaleiro
e Marcenaria, estimulando a geração de mão
de obra especializada em madeira. No seu nível
superior salas de aula comuns vão oferecer cursos
profissionalizantes que busquem inserir o ribeirinho
a melhores condições de trabalho , auxiliando e
capacitando-os para a gestão de seus recursos.
Buscando uma
maior conscientização da
população com o meio ambiente, um Centro de
Sustentabilidade fornecerá cursos voltados para
a preservação da ecologia e cultura, levando
conhencimento do descarte correto e do tratamento
de resíduos sólidos, detendo de uma midiateca
para dar suporte com os materiais de aprendizado.

RIO SOLIMÕES
1-Placas fotovoltaicas
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Com intuito de diminuir os impactos no meio
ambiente o
edifício também foi desenhado
utilizando-se de métodos de resfriamento passivo,
por meio do uso de ventilação cruzada natural. A
cobertura alta, que flui solta da base, combinada
às aberturas das vedações em venezianas em

madeira e dos fechamentos em palha, permitem
a circulação de ar em seu interior. A redução da
temperatura interna também é alcalçada ao elevar
sua estrutura do solo, por meio do fluxo de ventos
em sua parte inferior.
As amplas varandas presentes em todos os
módulos foram pensadas para a geração de
espaços de convívio. Os beirais se estendem em
três metros sobre os corredores, proporcionando
um sombreamento natural e uma proteção contra a
chuva. Entretanto em uma de suas laterais, optouse em manter parte da área avarandada descoberta
e com o uso de toldos retráteis, buscando maior
versatilidade e adaptabilidade de usos.
O edifício foi pensado para ser iluminado por
luz natural durante o dia e com luzes LED durante
a noite, por meio da captação de energia solar,
utilizando-se de sistemas de energia renováveis
por meio do uso de placas fotovoltaicais em sua
cobertura.
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Figura 178– Vista Píer do Centro de Manutenção Sociocultural e Ambiental. Foto: Desenvolvido pela
autora.
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Figura 179– Vista Sala Workshop Módulo Educacional do Centro de Manutenção Sociocultural e Ambiental. Foto:
Desenvolvido pela autora.
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Figura 180 – Vista Pátio Infantil Módulo Cultural do Centro de Manutenção Sociocultural e Ambiental. Foto: Desenvolvido
pela autora.
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Figura181 – Vista das amplas varandas em frente as salas de aulas do Módulo Educacional do Centro de Manutenção
Sociocultural e Ambiental. Foto: Desenvolvido pela autora.
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Figura 182– Vista do térreo do Módulo Comercial do Centro de Manutenção Sociocultural e Ambiental, composto por suas
redes e stands para as feiras livres. Foto: Desenvolvido pela autora.
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Figura183 – Vista frontal do Centro de Manutenção Sociocultural e Ambiental. Foto: Desenvolvido pela autora.
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Inspirada na formação de nenúfares nativos da bacia do rio Amazonas os deques circulares da área de
exposições temporárias do Módulo Cultural tem como conceito a vitória-régia ou victória-régia (Victoria
amazônica) uma planta aquática da família das Nymphaeaceae, típica da região amazônica. Esta possui
uma grande folha em forma de círculo, que fica sobre a superfície da água, podendo chegar até 2,5
metros de diâmetro e suportar até 40 quilos se forem bem distribuídos em sua superfície (NATUREZA
BELA, 2016).
A concepção busca a inserção do Centro de Manutenção como extensão da paisagem viva, como parte
da natureza circundante, valorizando características físicas e culturais inerentes da região.

Figura 185– Índia sob Vitória-Régia
. Fonte:< https://www.naturezabela.
com.br/2016/12/vitoria-regiavictoria-amazonica.html>
Figura 184 – Vista Espaço de exposições temporárias do Módulo Cultural do Centro de Manutenção Sociocultural e
Ambiental. Foto: Desenvolvido pela autora.
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ESTRUTURA

Detalhe Encontro do embasamento em concreto com o pilar em Madeira

A construção será realizada em madeira de reflorestamento e utilizando a tecnologia de construção de
barcos e flutuantes. Os pilares seguem uma modulaçao de 3x3 metros e de 4x3 metros, com pilares de
15x15 centímetros em madeira Itaúba. O piso é composto por tábuas que apoiam-se em barrotes de 6x6
cm, dispostos a cada 50 cm.
Tábuas em madeira
Itaúba
Janela

20x2.5cm

Madeira +Tela
mosqueteiro

Vigas
20x2.5cmx 3m

Porta madeira
veneziana+ Tela
Mosqueteiro
1x2.10m

Montantes
4x7cm

Parede dupla com
lã de Rocha

Pilares /Esteios
15x15cm

Na vedação optou-se por painéis em tábuas horizontais de camada simples, com custo inferior a de
outros fechamentos, além de dificultar o acesso insetos da região no edifício e possuir maior proteção
contra a infiltração de água.
Contudo uma parede dupla preenchida em lã de rocha foi proposta buscando minimizar os problemas
de conforto acústico e térmico recorrentes nas construções locais, com sua estruturação realizada por
montantes de 4x7cm foram dispostos a cada 1 metro.
Figura 186- Detalhe de uma vedação do Centro de Manutenção Sociocultural e Ambiental.
Fonte: Desenvolvido pela autora.
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Figura187 – Detalhe do encontro do embasamento em concreto com o pilar de madeira. Fonte: Desenvolvido pela Autora.
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Detalhes Cobertura

Mobiliário

Na cobertura empregou-se o uso de tecnologias e soluções estruturais locais utilizadas nas navegações,
utilizando o projeto do Mirante do Gavião como referência, com o aperfeiçoamento da cobertura através
da inclusão de lã de rocha na para melhoria no isolamento termo-acústico.

O mobiliário é constituído essencialmente
em madeira, devido sua grande
disponibilidade, com composições simples.
Pretendendo-se inserir móveis sustentáveis
que se utilizem de materiais recicláveis e
regionais.

RELEITURA

Figuras 188 e 189– Detalhes da cobertura do Centro de Manutenção Sociocultural e Ambiental. Fonte: Desenvolvido
pela Autora.
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Figura 190 – Mobiliários. Fonte: Desenvolvido pela Autora.
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Realizou-se um estudos dos ventos através do Flowdesign para avaliar o impacto da pressão dos ventos
na estrutura e a eficiência na manutenção de ventilação interna.
A solução da cobertura “solta” em conjunto as vedações em madeira em veneziana permitem maior
fluxo do ar no interior do projeto, criando uma ventilação cruzada, melhorando assim, o conforto
térmico em seu interior. A estrutura não registrou grandes impactos de pressão dos ventos em suas
fachadas, mostrando bom equilíbrio estrutural, com pouco interferência no cobertura, apresentando
uma boa curvatura para a quebra do ar.

Figuras 191 a 194- Análise de ventilação no FlowDesign do projeto
Centro de Manutenção Sociocultural e Ambiental.
Fonte: Desenvolvido pela autora.
Figuras 195 – Rosa dos Ventos Manacapuru.
Fonte: Higthcharts.com
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5.3 O projeto –Escola/Telecentro Flutuante
A proposta do Escola Telecentro Flutuante á atender e levar
conhecimento as populações ribeirinhas de difícil acesso
por meio do Rio Solimões, se estabelecendo durante um
período de tempo, fornecendo cursos profissionalizantes,
atividades culturais, acesso à livros e internet, buscando um
desenvolvimento na economia e trabalho locais.
Inicialmente realizou-se croquis conceituais baseados nos
projetos referências analisados. O primeiro, segue o conceito
aplicado no Mirante do Gavião, onde inverte-se a casca de
um barco e aplica-se como cobertura, diminuindo o impacto
dos ventos na parte superior do projeto, ocorrente na escola
flutuante Makoko, deixando o ar fluir mais livremente, com
sua base flutuante em barcos locais. O segundo utilizar-se-ia
de uma cobertura em tecido estruturada em bamboo e com
flutuante em bóias.
Escolheu-seguir com o primeiro modelo, adotando-se a
base em barris de plástico, como as aplicadas na Escola
Flutuante Makoko.
Figuras 196 e 197- Croquis de estudo do
flutuante. Foto: Desenvolvido pela autora.
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ESTUDO FLUTUANTE 1

Figura 199 – Estudo Flutuante 1. Fonte: Desenvolvido pela
autora.

Ao longo dos estudos foram desenvolvidos diversos propostas para o Flutuante, chegando a uma
concepção formal considerada mais apropriada. Entretanto algumas alterações foram realizadas,
buscando maior adequação e funcionamento estruturais.

222

Figura 198 – Estudo Flutuante 1. Fonte: Desenvolvido pela
autora.
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Na primeira proposição, o telecentro possuía maior dimensionamento e quantidade de aberturas, com suas
vedações em tábuas verticais e portas basculantes de vime no térreo. Contudo devido a alta pluviosidade da
região e o fácil contato com a água dos rios, optou-se no segundo estudo, por uma maior quantidade de
fechamentos e a troca do vime por painéis em veneziana de madeira.

ESTUDO FLUTUANTE 2

Figura 200 – Estudo Flutuante 1. Fonte: Desenvolvido pela
autora.

ESTUDO FLUTUANTE 1
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Figura 201 – Estudo Flutuante 2. Fonte: Desenvolvido pela
autora.
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ESTUDO FLUTUANTE 2

Figura 202 – Estudo Flutuante 2. Fonte: Desenvolvido pela
autora.
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Figura 203– Estudo Flutuante 2. Fonte: Desenvolvido pela autora.
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O segundo estudo compreendeu outras modificações, com o
prolongamento da cobertura, protegendo as áreas avarandadas e
a suavização de sua curvatura, gerando uma melhor captação de
água e maior facilidade na concepção das vigas curvas em madeira
no momento de sua construção.
Favorecendo seu deslocamento ao longo do Rio o dimensionamento
do Flutuante foi reduzido, sofrendo um estreitamento para 14x26
metros; as passarelas laterais foram alargadas e uma malha metálica
inserida no piso evitando que a água adentre as salas de aula.

O crescimento de sua passagem foi proposto com o intuito de
facilitar o embarque e desembarque de passageiros e proteger as
salas de aula do contato direto com a água.

ESTUDO FLUTUANTE 2
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Figura 204 – Estudo Flutuante 2. Fonte: Desenvolvido pela
autora.
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Entretanto através do estudo realizado no
Flowdesign concluíu-se que a apesar da
ventilação cruzada ser presente no projeto,
seu
equilíbrio estrutural encontrava-se
prejudicado.

Uma segunda análise com as alterações em sua volumetria foi realizada, apresentando maior estabilidade
e menor impacto da pressão dos ventos em sua cobertura.

A intensa pressão dos ventos em suas
fachadas e cobertura, em conjunto com a
grande diferença na distribuição de cargas
em suas laterais, poderia ocasionar em uma
desestabilização do projeto, posterior ao seu
tombamento para a face de maior carga.
Sendo assim, descobriu-se necessário alterar
a solução da cobertura, por uma concepção
de três águas espelhadas e simétricas,
resolvendo e igualando a chegadas das
forças, gerando maior estabilidade em seu
volume e mantendo a ventilação interna no
interior do Flutuante.

Figuras 205 a 207 – Análise de ventilação
no FlowDesign do projeto Escola Telecentro
Flutuante.
Fonte: Desenvolvido pela autora.
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Figuras 208 e 209 – Análise final
de ventilação no FlowDesign do
projeto Escola Telecentro Flutuante.
Fonte: Desenvolvido pela autora.
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O Projeto - Escola Telecentro Flutuante

O PROGRAMA - ESCOLA/ TELECENTRO FLUTUANTE

FICHA TÉCNICA
•Localização: Rio solimões, Amazonas, Brasil
•Área: 634 m²

Implantação = 364m²

1 Pavimento = 270m²

-5 Salas de Aula- 16m²

- 1 Sala Computadores (Telecentro)

-Copa- 9m2

-Sala Técnica (Cisternas)

-W.C -3m²

-Área livre

-Casa de Máquinas/ Depósito- 9m²

-Redário

- Pátio Interno
Cobertura Projeção = 465,4m²

Figura 210 – Vista frontal da Escola/Telecentro Flutuante.
Foto: Desenvolvido pela autora.
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O Projeto - Escola Telecentro Flutuante- Croqui Conceitual Final

O programa é composto por uma implantação com 5 salas de aula com capacidade de até 16
alunos. Estas abrem-se para um pátio interno, mais protegido e reservado que dispõem de pequenos
módulos de jardins que podem ser utilizados para plantio.
Buscando atender aos professores e funcionários que necessitasem residir no Telecentro Flutuante um
dormitório com 6 lugares composto por beliches, foi idealizado, em conjunto com uma área de Copa
e um sanitário como suporte.
Ainda no térreo, separou-se uma sala para Casa de máquinas , podendo ser utilizada como depósito
para os equipamentos necessários para o funcionamento do flutuante.
No primeiro pavimento amplas varandas criam um espaço de convivência e interação para os
usuários, com uma área de redário projetada para lazer e descanso, com mobiliários que permitem
uma variedade de usos.
A sala do telecentro é composta por 16 computadores e está localizada na parte superior, o que
perrmite maior proteção dos equipamentos de um contato com as intempéries, além de conferir
maior estabilidade para a estrutura, com a chegada das cargas maiores em sua área central.
Capacidade aproximada de 96 alunos

Figura 211 – Croqui da concepção final da Escola/ Telecentro Flutuante.
Foto: Desenvolvido pela autora.
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Figura 212 – Isométrica da Escola/ Telecentro Flutuante.
Foto: Desenvolvido pela autora.
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Escola/ Telecentro Flutuante - Implantação

Figura 213 – Escola/Telecentro
Flutuante- Implantação. Foto:
Desenvolvido pela autora.

1-Escada
2-Salas de Aula
3-W.C
4-Dormitório 6 lugares
5-Copa
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6-Pátio Interno
7-Casa de máquinas/
Depósito
8-Rede

Escola/ Telecentro Flutuante - 1º Pavimento

Figura 214 – Escola/Telecentro
Flutuante- 1º pavimento.
Foto: Desenvolvido pela autora.

1-Escada
2-Sala computadores
-Telecentro
3-Sala Técnica-Cisternas

4-Redário
5-Área Livre- Varanda
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Escola/ Telecentro Flutuante - Cobertura

Figura 215– Escola/Telecentro
Flutuante- Cobertura. Foto:
Desenvolvido pela autora.

1-Placas fotovoltaicas
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CORTE-A.A’

Figura 216– Escola/Telecentro
Flutuante- Corte A.A’. Foto:
Desenvolvido pela autora.
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CORTE-B.B’

ELEVAÇÃO 1

Figura 217– Escola/Telecentro
Flutuante- Corte B.B’. Foto:
Desenvolvido pela autora.
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Figura 218 – Escola/Telecentro
Flutuante- Elevação1. Foto:
Desenvolvido pela autora.
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ELEVAÇÃO 2

ELEVAÇÃO 3

Figura 219– Escola/Telecentro
Flutuante- Elevação 2. Foto:
Desenvolvido pela autora.
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Figura 220 – Escola/Telecentro
Flutuante- Elevação 3. Foto:
Desenvolvido pela autora.
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ELEVAÇÃO 4

Materiais- Compensado Naval e Lã de Rocha
Analisando as condicionantes existentes, alterouse os acabamentos em tábuas para o Compensado
Naval, tecnologia utilizadas nas navegações,
buscando maior durabilidade e resiliência contra
as intempéries e ao contato frequente com a água.
O acabamento em madeira foi escolhido devido
se tratar de uma técnica tradicional para a
construção de barcos, sendo utilizada a milhares
de anos e que é reconhecida por sua resistência,
leveza e facilidade de manuseio.

Figura 221– Escola/Telecentro
Flutuante- Elevação 4. Foto:
Desenvolvido pela autora.
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O compensado marítimo caracteriza-se por ser
uma chapa de alta resistência, entre 6 a 9 mm de
espesuura, que se dá por meio do entrelaçamento
das lâminas em maior quantidade de camadas,
podendo ser utilizado em áreas úmidas e onde se faz
necessária uma grande durabilidade do material.
Esta longevidade esta totalmente relacionada
a espécie de madeira utilizada nas lâminas,
usualmente se economiza dinheiro possuindo uma

boa lâmina na superfície, com madeiras mais
resistentes e nas lâminas da parte interna, espécies
de de baixa resistência ao apodrecimento (BARCOS
EM COMPENSADO).
A madeira deve ser adequada para a colagem,
no qual madeiras do tipo A, ou seja madeiras mais
pesadas, não possuem uma boa colagem, sendo
utilizado madeiras mais leves, tipo B.

Figura 222 - Compensado Naval 15 mm
Fonte: Magazine Luíza
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As vedações foram alteradas para paredes duplas em compensado com prenchimento em lã de rocha,
gerando isolamento termo-acústico para as salas de aula. A lã de rocha é um material fabricada a partir
de rochas basálticas especiais e outros minerais que, após aquecimento transformam-se em filamentos.
Estes, por sua vez, quando misturados a soluções de resina orgânicas, permitem a criação de produtos
leves, com sua flexibilidade variando conforme seu nível de compactação (CASA E CONSTRUÇÃO).

Vantagens do uso da Lã de Rocha para isolamento
acústico:
– Resistência ao fogo;
– Custo/benefício favorável;

ESTRUTURA
Os pilares seguem uma modulação de 3x3 metros e de 4x3 metros, com pilares de 15x15 centímetros
em madeira Itaúba, que possuem alta reistência a água. O piso é composto por tábuas que apoiam-se
em barrotes de 6x6 cm, dispostos a cada 50 cm. Utiliza-se de material locais com portas e painéis em
vime ou em veneziana de madeira que se inspiram no artesanato e cultura local, sendo um elemento de
fácil acesso e de estímulo a produção regional, conferindo leveza e resistência. As janelas, assim como
as empregues no Centro de Manutenção Sociocultural e Ambiental, são compostas por fechamentos em
madeira e Tela de mosqueteiro.
ACABAMENTO COBERTURA

– Resistente a vibrações;
– Quimicamente neutro;
– Material não cancerígeno.

VIGAMENTO COBERTURA

VIGAS E PILARES/ESTEIOS
Figura 223- Lã de Rocha. Fonte: < http://www.
globalisolamentos.com.br/distribuidor-de-la-derocha-sp/>

Figura 224- Estrutura Telecentro Flutuante.
Fonte: Desensolvido pela autora.
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BASE FLUTUANTE
384 barris

Figura 225- Isométrica explodida da estrutura da Escola/ Telecentro Flutuante. Fonte: Desensolvido pela autora.
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SOLUÇÃO FLUTUANTE

Figura 226- Base Flutuante em tora de Açaçu. Fonte: Lucas Fehr.

Detalhe Guarda-Corpo
Após analisar possibilidades de
plataforma optou-se pelo flutuante
no formato de Catamaran feito com
tambores de 200 litros devido sua
durabilidade, menor custo e fácil
acessibilidade.
A plataforma de14x26 metros possui
vigas com suportes laterais criados
para ajudar a apoiar os 384 tambores
de 200 litros dentro da estrutura e para
dar o suporte adequado ao deck. O
fechamento em madeira evita que os
barris subam muito e com que o deck se
incline.
Antes da instalação final dos barris, é
necessário selar as tampas com silicone
apenas para garantir que permaneçam à
prova d’água.

Figura 227- Base Flutuante em barris. Fonte: NLÉ.
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Figura 228– Detalhes da cobertura da Escola/ Telecentro Flutuante. Fonte: Desenvolvido pela Autora.
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Detalhes Cobertura

Solução das fontes de energia
O projeto almeja uma auto suficiência energética e sustentabilidade com menor interferência e impacto
possível de poluentes no meio ambiente, sendo assim, foi proposto na cobertura a inserção de painéis
solares, para captação e armazenamento de energia. Além disso a forma curva da cobertura em madeira
foi pensada captar a águas pluviais através de uma calha e armazená-la em um conjunto de cisternas,
ou se necessário em uma parte dos barris flutuantes.

Figuras 229 e 230– Detalhes da cobertura da Escola/ Telecentro Flutuante. Fonte: Desenvolvido pela Autora.
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Figura 231– Estudo das alternativas de energia. Fonte: Desenvolvido pela Autora.
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Estudo do armazenamento de água

Diagrama Final das Fontes de Energia Renováveis

Um estudo utilizando o método de Rippl , foi realizado permitindo estimar uma estrutura necessária
para suprir determinada demanda de água. Este método relaciona a capacidade de armazenamento do
reservatório com a quantidade de meses com seca ou pouca chuva.
Considerando área de captação de água pluvial de 462,8 m², o método permite observar que podemos
suprir uma demanda de 103 m³ de água (28.000 litros) por ano, com dois reservatórios de 10 m3. Sendo
assim, conclúi-se a necessidade de um sitema de captação de água híbrido.
ANÁLISE DE SIMULAÇÃO DO RESERVATÓRIO
Coeficiente de runoff (CR) =
Volume do reservatório (m³) =
Meses

Coluna 1
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

0,9
20

Chuva média
mensal

Demanda
mensal

Área de
captação

Volume de
chuva mensal

(mm)
Coluna 2
368
322
216
460
276
133
61
54
60
154
200
98
2402

(m³)
Coluna 3
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
960

(m²)
Coluna 4
462,8
462,8
462,8
462,8
462,8
462,8
462,8
462,8
462,8
462,8
462,8
462,8

(m³)
Coluna 5
153
134
90
192
115
55
25
22
25
64
83
41
999

Volume do
reservatório
fixado
(m³)
Coluna 6
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Volume do
reservatório no
tempo (t-1)
(m³)
Coluna 7
0
20
20
20
20
20
0
0
0
0
0
3
103

Volume do
reservatório no
tempo (t)
(m³)
Coluna 8
20
20
20
20
20
-5
-55
-58
-55
-16
3
-36

Gráfico 03– Análise de simulação de reservatório. Fonte: Desenvolvido pela Autora.
Chuva média mensal

500

(mm)

400

460

368

300
200
100
0
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322

276
216
154

133
61

54

60

200
98

Gráfico 04– Chuva
média Mensal
Manacapuru,
AM.Fonte: Fonte:
Dados higthcharts.
com- Modificado pela
Autora.

Overflow

Suprimento de água
externo

(m³)
Coluna 9
53
54
10
112
35
0
0
0
0
0
0
0
264

(m³)
Coluna 10
0
0
0
0
0
5
55
58
55
16
0
36
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Cisterna Vertical 1000 Litros
Comprimento: 1600 mm
Altura: 1690 mm
Largura: 640 mm
Figura 232– Cisterna. Fonte: <
https://www.ecosustentavel.eng.
br/cisterna-vertical-modulartecnotri-1000-litros>

Figura 233 – Diagrama das fontes de energia renováveis utilizadas. Foto: Desenvolvido pela autora.
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Na figura abaixo um comparativo do dimensionamento do flutuante no meio inserido foi realizado,
contrastando-o com outros elementos sendo estes: uma pessoa, uma canoa, uma embarcação turística
local e média de altura das arborizações regionais que variam entre, com a mais alta registrada possuindo
cerca de 80 metros de altura.

Figura 234– Comparativo de escalas do Telecentro Flutuante e seu meio inserido. Foto: Desenvolvido pela autora.
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ANCORAGEM
Um breve estudo sobre os possíveis tipos de ancoragem foi realizado, optando-se pelo uso do
Modelo de Postes nas Laterias ou o modelo de Corrente Tranversal a âncora.

Figura 235– Estudo dos métodos de ancoragem. Foto: NLÉ-Modificado pela autora.
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O edifício foi desenhado utilizando-se de métodos de resfriamento passivo, por meio do uso de
ventilação cruzada natural. A cobertura alta, que flui solta da base, combinada às aberturas das
vedações em venezianas em madeira e dos fechamentos em palha, permitem a circulação de ar em
seu interior.

Figura 236 – Vista externa da Escola Telecentro Flutuante. Foto: Desenvolvido pela autora.
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Figura 237– Vista externa da Escola Telecentro Flutuante. Foto: Desenvolvido pela autora.
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Figura 238 – Vista da escadaria da Escola Telecentro Flutuante. Foto: Desenvolvido pela autora.
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Figura 239 – Vista do pátio interno no térreo com acesso as salas de aula da Escola Telecentro Flutuante. Foto:
Desenvolvido pela autora.
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Figura 240– Salas de aula do térreo da Escola Telecentro Flutuante. Foto: Desenvolvido pela autora.
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Figura 241 – Dormitório da Escola Telecentro Flutuante. Foto: Desenvolvido pela autora.
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Considerações Finais
Com o aumento da vulnerabilidade das populações
ribeirinhas devido ao crescimento das problemáticas
ocasionadas por fatores ambientais e antropológicos,
faz -se necessário uma conscientização e busca de
estratégias para mitigar os impactos das disparidades
sociais e carências existentes na região amazônica.
Frente a isto, após um reconhecimento das
condicionantes, deficiências e potencialidades da
região, concluí-se que não há incentivos culturais,
ambientais, turísticos e econômicos suficientes paras
atender e dar suporte para comunidades de várzea.
Deste modo, investigou-se
formas cabíveis de
implementar discussões sobre as problemáticas
ambientais e a importância da preservação da flora e
fauna local, em conjunto com a geração de incentivos
em prol de uma maior independência e autogestão
das comunidades em relação aos grandes centros
urbanos, promovendo uma manutenção de sua cultura
e costumes regionais.
Figura 242 – Vista primeiro pavimento da Escola Telecentro Flutuante. Foto: Desenvolvido pela autora.
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O conjunto projetual surge como elemento
percursor de retomadas de conexões territoriais,
com programas que trazem incentivo ao
turismo, lazer e comércio local, fomentando a
geração de empregos e a profissionalização
dos habitantes existentes, respeitando o meio
inserido e visando menor impacto ambiental.
A aplicabildade dessa rede interconectada
realizada em fases, composta pelos Módulos
arquitetônicos e pelos Telecentros Flutuantes,
gera um grande complexo que vincula-se
território através de pontos fixos e móveis,
detendo da fluídez presente do Rio Solimões
e suas comunidades, apresentando assim a
capacidade de atender as demandas da região.
Por fim, conclui-se que o estudo se dilúi
em toda a extensão de maneira flexível e
adaptável as necessidades, com resiliência e
itinerâncias inerententes tais quais a presente
nas intermitentes cheias e vazantes dos rios e
dos anônimos povos da Bacia Amazônica que
ali habitam.
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