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SITUAÇÃO DO TERRENO
escala 1:2000

O terreno tem sua entrada principal pela R. Vereador Raimundo Urbano, mas 
possuía um segundo acesso pela lateral, que foi fechado por questões de segu-
rança. Sua topografia é em boa parte plana, apresentando um desnível de 
cerca de 4,5 m aos fundos do terreno.

Com relação ao entorno do campinho, de um lado existem sobrados autocon-
struídos com janelas voltadas para o terreno; do outro, o muro que faz divisa 
com a Paróquia Comunidade São Paulo (propriedade da ACOPAMEC). Ao 
lado do acesso principal localiza-se um pequeno comércio e nos fundos do ter-
reno, uma rua sem saída com alguns sobrados. Dentro do terreno, as únicas 
construções são uma casinha, composta por sala e banheiro, que hoje serve 
como uma salinha para abrigar as atividades em dias de chuva e também 
como depósito dos materiais utilizados nas atividades esportiva; e uma arqui-
bancada que serve ao campinho e também como limite entre as casas vizinhas 
e o terreno.

A partir das primeiras visitas e conversas com a ACOPAMEC, foi possível se 
chegar a um pré-programa e elaborar alguns estudos de implantação (con-
forme mostra o esquema ao lado).
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O objeto de trabalho do Eixo Encontros foi um demanda trazida pela ACOPAMEC 
e confirmada pela comunidade em reunião com a equipe da RAU+E: um terreno da 
ACOPAMEC no bairro do Calabetão, onde hoje acontecem atividades de viés 
socioeducativo, porém sem infraestrutura básica para tais atividades. A dememan-
da então, era a de se pensar um projeto arquitetônico que atendesse às necessi-
dades da associação e da comunidade.

Uma vez definido o objeto de trabalho, seguiu-se o mesmo método de atuação 
global da equipe RAU+E/Mata Escura, ou seja, primeiramente se aprofundar sobre 
o terreno e a realidade onde ele se insere, realizando para isso visitas de campo, 
reuniões e oficinas, e com essas atividades também desenvolver o processo participa-
tivo para desenvolvimento do projeto em si.
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CROQUIS DE ESTUDO DO TERRENO

Localizado no “miolo” de Salvador e adjacente ao bairro de Mata 
Escura, o bairro do Calabetão possui área de 58,78 ha e população total 
de 10.161 habitantes (IBGE 2010). Segundo o PDDU 2016, a maior parte 
do bairro está caracterizada como Zona Especial de Interessa Social 
(ZEIS) 4, ou seja, assentamentos precários, ocupados por população de 
baixa renda, inseridos em Área de Proteção Ambiental (APA) ou Área 
de Proteção de Recursos Naturais (APRN). Segundo o mesmo censo, a 
ZEIS Calabetão possui densidade de 166 hab/ha.

Em termos de acesso e sistema viário, o bairro está localizado entre as 
estações de Metrô Bom Juá e Pirajá, e o acesso principal ao bairro se dá 
pela Rua do Afeganistão (que parte da estação Pirajá) e depois se 
torna a Rua Vereador Raimundo Urbano (onde está localizado a área 
de implantação do Núcleo da ACOPAMEC). Sobre a conexão entre o 
bairro de Mata Escura e Calabetão, existem algumas pontes e 
escadarias precárias e/ou improvisadas

Com relação aos principais equipamentos do bairro: de lazer existem 
dois campos maiores da prefeitura e uma praça de final de linha; edu-
cação a Escola Municipal Leovícia Andrade e o Campinho e a Creche 
Clube de Mães Renascer, ambos da ACOPAMEC; de saúde, a Unidade 
Básica de Saúde do Calabetão.

ACESSOS E TRANSPORTE PÚBLICO NO CALABETÃO

CALABETÃO

Acesso Principal
R. do Afeganistão

ESTAÇÃO PIRAJÁ

ESTAÇÃO BOM JUÁ

Projeto de ligação 
Bom Juá - Mata Escura 
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OFICINAS

Para o desenvolvimento do projeto do Núcleo da ACOPAMEC no Calabetão no âmbito da assistência técnica, foram realizadas duas 
oficinas na comunidade, a primeira com a participação majoritária de crianças e jovens, que são os principais usuários do terreno; e a 
segunda com uma presença maior de outros moradores do bairro.

OFICINA 1

As atividades desse dia buscaram conhecer melhor a opinião dos participantes com relação à comunidade, à ACOPAMEC e ao campin-
ho, e estimulá-los a expressar seus desejos e expectativas em relação ao projeto para o núcleo. Além disso, buscou-se levantar com os 
participantes quais as prioridades do programa de necessidades desse projeto, através do preenchimento de uma lista com os itens do 
programa.

A oficina foi realizada em um dia/horário de atividade dos jovens da comunidade no campinho, que participaram da oficina 
juntamente com representantes da ACOPAMEC Joice (educadora social), Vinícius (Educador Físico e morador do Calabetão) e Carlos 
Capistano (Educador Físico das atividades do campinho).

As atividades desse dia buscaram conhecer melhor a opinião dos participantes com relação à comunidade, à ACOPAMEC e ao campin-
ho, e estimulá-los a expressar seus desejos e expectativas em relação ao projeto para o núcleo. Além disso, buscou-se levantar com os 
participantes quais as prioridades do programa de necessidades desse projeto, através do preenchimento de uma lista com os itens do 
programa. A duração prevista da oficina foi de 1h e esta foi dividida em basicamente dois momentos descritos abaixo:

Momento 1 – Iniciação
Ativação da Presença: Para que a pessoa se concentre fisicamente e mentalmente na oficina que se inicia, propôs-se que fossem realiza-
dos alguns movimentos de alongamento (os movimentos foram sugeridos pelos participantes). Depois todos se apresentaram, falando 
uma palavra que lhes viesse em mente. 

Momento 2 – Desenvolvimento da Oficina
Apresentação da Oficina: Explicar o porquê de estarmos ali (o objetivo de se fazer a proposta de um projeto para o campinho da ACO-
PAMEC). Título da oficina: O QUE QUEREMOS PARA O ESPAÇO DA ACOPAMEC NO CALABETÃO?
Atividade 1 – Tempestade de ideias (Brainstorming):
Em papéis de 3 cores diferentes, os participantes escreveram palavras que lhes viessem à cabeça em se tratando dos seguintes temas: 
CALABETÃO (azul), ACOPAMEC (rosa), ESPAÇO DA ACOPAMEC NO CALABETÃO (amarelo). 
Após preenchidos, os papéis foram organizados sobre a mesa de futebol de botão e lidos pelos participantes.
Atividade 2 – Desenhar o que imagina para o espaço da ACOPAMEC no Calabetão (“O que eu gostaria que tivesse”). 
Após concluídos os participantes voluntariamente apresentaram seus desenhos para o grupo.

Casinha ou Salinha, que abriga algumas atividades e materiais das atividades 
desenvolvidas pela ACOPAMEC no campinho.

Oficinas realizadas durante o  desenvolvimento do processo participativo para elaboração do projeto.

Atividade  3 – Estabelecendo prioridades
Foi entregue aos participantes uma lista de itens que poderiam compor o programa do projeto (com espaço para a criação de mais dois 
itens). Esses itens foram ser numerados em ordem crescente de acordo com o que cada um julgasse mais necessário/importante que fosse 
contemplado pelo projeto. O objetivo dessa atividade foi dar um grau de importância para os componentes do programa.

A segunda oficina seguiu em parte o que foi proposto pela primeira. Seus objetivos principais foram trazer à tona a opinião e os desejos de 
seus moradores, tanto relativo ao projeto quanto ao bairro onde moram e assim recolher dados para definição do programa de necessi-
dades do projeto e discutir com a comunidade um primeiro esboço de implantação, feito a partir da primeira oficina e da revisão feita 
com Joice e Josélia. Dessa vez, além das crianças que frequentam as atividades desenvolvidas no campinho, também participaram mora-
dores mais velhos, que não necessariamente frequentam as atividades o campinho.
As atividades desenvolvidas pelo Eixo Encontros foram compostas pelas seguintes etapas:

OFICINA 2

Atividade 1 - Identificação dos talentos: Em uma cartolina com imagens relacionadas as oito dimensões da sustentabilidade (Educação, 
Saúde, Cultura, Religiosidade, Comunicação, Ecologia, Economia e Política), foi pedido aos participantes que escrevessem seu nome ao 
lado das imagens com as quais se identificavam. Essa atividade buscou propiciar aos participantes um pouco de reflexão sobre si mesmos, 
um trabalho de autoconhecimento, e sensibiliza-los para responder ao terceiro tópico da próxima atividade. 

Atividade 2 - Tempestade de ideias: Dessa vez relacionadas aos três tópicos “O que quero para a comunidade”, “O que quero para o proje-
to do campinho” e “Como posso contribuir”.

Atividade 3 - Concluída a tempestade de ideias, foi pedido aos participantes que preenchessem uma lista de prioridades composta pelas 
possíveis funções atendidas pelo projeto (programa). Essa atividade seguiu o mesmo formato daquela realizada na primeira oficina, mas 
dessa vez alguns itens foram modificados (itens considerados indispensáveis para o projeto, como banheiro, vestiário e depósito forma 
deixados de fora), e também foi feita uma pequena apresentação de imagens que referenciavam essas funções. 

A última etapa consistiu em apresentar aos participantes os primeiros esboços de duas propostas, acompanhado de uma volumetria sim-
ples sobre a maquete física, para que os participantes pudessem opinar.  As primeiras ideias para o projeto seguiram alguns conceitos que 
serviram como base para a sua elaboração, ainda que o projeto tenha se transformado ao longo do processo. 
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ANTEPROJETO
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NPLANTA BAIXA (nível 73,3m)
escala 1:200

CORTE A A
escala 1:200

SALAS DE AULA

VESTIÁRIOS

SALA DE
JOGOS

DEPÓSITO

CANTINA

VESTIÁRIO

COZINHA

ADMINISTRAÇÃO

ACESSO
PRINCIPAL

MEMORIAL DESCRITIVO

O projeto pensado a partir do processo de assistência técnica, com a participação da comunidade, buscou 
atender aos desejos e anseios de seus futuros usuários e da instituição responsável por sua futura execução (ACO-
PAMEC) através da composição e distribuição de seu programa, das técnicas construtivas utilizadas, dos custos 
previstos e até na sua forma de apresentação. 

Desde o primeiro esboço considerou-se a necessidade de o projeto abrigar uma espécie de “praça” que fosse o 
ponto central de promoção de convívio dos seus usuários, o ponto de encontro. Esse local deveria ser descoberto 
e sem pavimentação impermeabilizante, um espaço de atividades mais livres e lúdicas, onde os usuários poderi-
am desenvolver a brincadeira “pé no chão”.  Após os vários estudos, chegou-se à configuração de pátio, onde se 
uniu a necessidade de afastamento da construção em relação às janelas das casas vizinhas e onde se manteve a 
atual arquibancada (que deverá ser requalificada). Ali também será previsto o plantio de árvores, porém deix-
ando espaço suficiente para a montagem de estruturas provisórias para realização de eventos e apresentações 
(como um palco móvel e desmontável, pensado em módulos).

A implantação da quadra foi feita aos fundos do terreno, pois lá era o único local onde comportaria essa estrutu-
ra coberta sem prejudicar as janelas das casas vizinhas na lateral do terreno (que hoje tem direito de servidão 
com o terreno do projeto). Além disso, a implantação ao fundo permitiu o direcionamento da quadra no sentido 
Norte-Sul, favorecendo o uso do espaço para jogos sem que este seja prejudicado pela insolação.
Ao ser implantada ao fundo, a quadra foi rebaixada em 3 m em relação ao nível térreo, aproveitando melhor a 
inclinação natural do terreno, mas principalmente mantendo livre ventilação do local, que vem sobretudo da 
direção sudoeste (sentido do declive da cumeada). Para isso será necessário corte e aterro em parte do terreno, 
a fim de evitar que se concentrasse grande esforço no muro e solicitasse um reforço capaz de suportá-lo caso o 
corte do terreno fosse menor.
O volume aproximado de corte será de 954,96 m³, enquanto o de aterro será de 220,8 m³. Portanto será 
necessária a retirada de 734,16 m³ do terreno.

A quadra poliesportiva foi pensada nos moldes do projeto de quadra grande da Fundação Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE), pois este se adaptaria bem às necessidades do programa (necessitando apenas 
de algumas adaptações, sobretudo de layout) e já tem seu projeto estrutural e arquitetônico disponibilizado no 
site da fundação, e que economizaria tempo e recurso de projeto. 

As outras funções do programa se desenvolvem no pavimento térreo, na parte da frente do terreno, que dá para 
o acesso principal (Rua Vereador Raimundo Urbano). A opção de desenvolver a maior parte do programa nessa 
área deve-se a sua facilidade de acesso, inclusive de pessoas com mobilidade reduzida, graças à sua topografia 
plana. A implantação foi pensada de forma de “U”, conectando os dois acessos (um principal e um secundário) e 
deixando em seu centro um pátio descoberto. O pátio é o lugar mais “livre”, de encontros e brincadeiras “pé no 
chão”, forma como atualmente costuma-se brincar no local. Nele será mantida a arquibancada existente, que 
deverá ser requalificada, sendo um elemento que favorecerá a permanência na área, podendo ser utilizada 
também em espetáculos e eventos, juntamente com a montagem de um palco móvel, por exemplo. Além disso, 
continuará sendo um elemento de limite e transição entre o terreno do projeto e as casas vizinhas, sem que precise 
se criar algum tipo de muro. 

 Quadra Padrão FNDE construída pela
 Prefeitura de Ivinhema - Mato Grosso do Sul

As fachadas das casas que tem suas janelas voltadas para o terreno deverão ser 
requalificadas (com reboco e pintura preferencialmente. Se houver possibilidade, 
sugere-se também a criação de uma parede verde com a instalação de vege-
tação trepadeira, como hera ou ficus).

Com relação ao conforto do projeto, foi priorizada a implantação que mantivesse 
a ventilação natural do terreno e paredes com duas fiadas superiores de elemen-
tos vazados (cobogós), para permitir a ventilação cruzada dentro dos ambientes. 
Além disso, a quadra poliesportiva, como já dito, foi implantada em cota difer-
ente das salas de aula, o que contribui para a diminuição do ruído produzido 
pelas atividades que nela irão se desenvolver.
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Código Uso Quantidade Área útil 

1 Secretaria/Recepção 1 31,15 m² 

2 Refeitório 1 43,6 m² 

3 Cozinha/dispensa(a)/ 
caixa (b)/lixo (c) 

1 18,9 m² 

4 Vestiário/Sanitário 
(funcionários) 

1 8,36 m² 

5 Salas de Aula 3 32,8 m² 

6 Vestiários/Sanitários 2 17,4 m² 
7 Vestiário/Sanitário 

acessível 
1 7,52 m ² 

8 Sala de Jogos 
(casinha) 

1 27,22 m² 

9 Quadra / depósito (a) 1 772,4 m² 

10 Pátio 1 234,23m ² 

11 Depósito 1 13,68 m² 

 

Área construída total (projeção das coberturas) = 1211,63 m² (745,03m² – 
quadra + 466,6m² – cobertura pré-moldada)

PROGRAMA E TABELA DE ÁREAS

SISTEMAS CONSTRUTIVOS E MATERIAIS

A cobertura que abriga o programa será feita com estrutura mista: a laje será feita no sistema de 
vigotas e lajotas (tavelas) pré-moldadas, sendo que essas lajotas deverão ser em EPS para tornar 
a laje mais leve. Os pilares serão em concreto moldado in loco. Recomenda-se que essa laje seja 
executada considerando a possibilidade de receber um primeiro pavimento no futuro, ampliando 
o programa conforme a necessidade.

Enquanto essa laje servir apenas de cobertura, ela deverá ser coberta por telhas, a princípio de 
PVC, para evitar infiltrações. Sugere-se a telha de PVC pelo seu ótimo custo-benefício e facilidade 
na montagem e manutenção.

A vedação será em alvenaria de tijolo cerâmico (não estrutural) de 14 x 19x 29 cm, de forma que 
possa ser modificada futuramente sem comprometer a estrutura da edificação. As paredes de-
verão ser acabadas com chapisco, emboço, reboco e pintura. Ainda existe a possibilidade das pare-
des externas receberem revestimento de quartzo (jato de areia), que garante maior impermeabili-
dade e duração ao acabamento. CORTE B B

escala 1:200

CORTE C C
escala 1:200

Corte esquemático - Movimentação do solo

Usos e apropriações dos espaços do projeto.

Montagem de laje pré-moldada usando lajota cerâmica (esquerda) e 
lajota de EPS (direita). Fonte: site da Lajes Cabral 


