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“Eu não acho que ninguém tenha sumarizado o 
que está havendo sobre a face da Terra.  
Para podermos mudar nosso modo de vida, 
parece que precisamos aterrorizar-nos, 
prevendo maremotos e catástrofes. Então a 
onda passa, e o foco das preocupações pode 
mudar. Mas o que está acontecendo é algo pelo 
qual nós, como seres humanos, somos 
pessoalmente responsáveis. É algo bem geral; 
quase tudo que dissermos aplica-se em todo 
lugar.  
Os sistemas reais que estão começando a falhar 
são os solos, florestas, a atmosfera, e os ciclos 
de nutrientes. E somos nós os responsáveis por 
isso. Não temos desenvolvido, em nenhum lugar 
do mundo ocidental (e duvido muito que em 
qualquer outro lugar, a não ser áreas tribais) 
nenhum sistema sustentável de agricultura ou 
manejo de florestas. Nós não temos um sistema. 
Vamos ver o que está acontecendo. ” 
 
Bill Mollison em “A hora terrível do dia”, 1981. 

 



RESUMO 

 

 

GONÇALVES, Gabriela Günther. Estação e Hostel Permacultural na Comunidade 
da Pinheira – Palhoça/SC: uma proposta de integração com a Associação Pró-Crep. 
2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Arquitetura e Urbanismo). 
Universidade do Estado de Santa Catarina. Laguna, 2017. 
 
Esta pesquisa apresenta estudos de viabilidade na proposta de implantação de uma 
estação e hostel permacultural na Comunidade da Pinheira, Município de Palhoça/SC. 
A proposta promove a integração com o Centro de Triagem da Associação Pró-Crep 
em uma arquitetura de baixo impacto ambiental. A pesquisa apresenta o potencial 
turístico da região, e também introduz a educação ambiental e a integração e 
desenvolvimento da autonomia da Comunidade como uma das suas principais 
diretrizes, procurando o fortalecimento das ideias que levam a introdução da 
bioconstrução e da Permacultura no dia-a-dia das pessoas. Para isso, a 
fundamentação teórica em torno do turismo (dentro dele seus aspectos positivos e 
negativos), da Permacultura e da bioconstrução faz o embasamento necessário nos 
estudos de viabilidade para uma arquitetura que considere todos os aspectos do seu 
entorno e toda a logística necessária à sua implantação. Também é feito um 
reconhecimento da região; tanto dos materiais disponíveis e as técnicas construtivas 
passíveis a serem introduzidas (considerando os princípios da Permacultura e da 
bioconstrução).  
 
Palavras-chave: Hostel. Bioarquitetura. Permacultura. Ecoturismo. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nesta pesquisa são analisados dois temas: turismo e desenvolvimento 

sustentável, que serão aprofundados visando o estudo de implantação de um 

equipamento turístico no Município de Palhoça/SC. Serão abordados de forma 

conjunta com a intenção de provocar uma tomada de consciência coletiva quanto ao 

impacto gerado sobre todas as ações humanas, sejam elas vinculadas à construção 

civil, ao turismo, ou ainda à simples hábitos do cotidiano. Apresenta o turismo nas 

suas diferentes faces, com foco no turismo de base ecológica, que promove um maior 

respeito para com a natureza, as pessoas, a cultura e o lugar. Também apresenta, 

como tema complementar, estudos e diálogos relacionados a Permacultura, a 

Bioconstrução e a utilização de sistemas alternativos como um dos caminhos a atingir 

o desenvolvimento sustentável.  

1.1 TEMA E PROBLEMÁTICA 

O presente trabalho consiste no estudo de implantação de um hostel 

bioconstruído com base nas diretrizes e princípios propostos pela Permacultura. São 

dois os principais temas abordados nesta pesquisa: um aprofundamento do turismo 

entendido como uma atividade altamente especulativa; e a construção sustentável, 

onde entram em pauta os conceitos de desenvolvimento sustentável e todos os 

desafios encontrados no setor da construção civil. 

O Estado catarinense é um exemplo brasileiro da alta especulação gerada pelo 

turismo, que no ano de 2009 estimou-se um valor de 12,5% sobre o total do PIB 

catarinense (World Travel & Tourism Council WTTC, 2009) 1 e onde a taxa de 

ocupação hoteleira, em pesquisa efetuada pela Associação Brasileira da Indústria de 

Hotéis de Santa Catarina ABIH-SC, na alta temporada no ano de 2016 chegou a quase 

90% da sua capacidade na Grande Florianópolis. Entretanto, toda essa lucratividade 

e organização em torno no turismo apresenta também seus efeitos negativos nas 

populações receptoras (FUSTER, 1973 apud BARRETTO, 2008).  

                                            
1 WTTC é o fórum mundial líder no Setor de Viagens e Turismo, que trabalha junto das maiores cem 

empresas e dos governos na conscientização da importância do turismo. Que no ano de 2009, foi 
realizado na capital de Florianópolis/SC, o 9º Global Trave & Tourism Submmit e como resultado - o 
estudo de impacto econômico do turismo no Estado de Santa Catarina. O trabalho fora apresentado ao 
Governo do Estado, a Embratur (Instituto Brasileiro do Turismo) e ao Ministério do Turismo; com a 
participação da Oxford Economics.  
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A exemplo do turismo litorâneo, em que seus atrativos naturais apresentam-se 

como a maior motivação das viagens (SANTUR, 2010), são verificados a falta de 

planejamento desta atividade pelos agentes envolvidos: na sua frequente 

sazonalidade de alta e baixa temporada, na especulação imobiliária destes locais, na 

interferência da qualidade de vida das comunidades locais, da substituição de 

atividades econômicas tradicionais, nos impactos destrutivos sobre o meio natural e 

na falta de conscientização e educação ambiental.  

Em contrapartida, há uma defesa pelo desenvolvimento do turismo sustentável, 

que no Plano Nacional de Turismo (de 2013 a 2016) desenvolvido pelo Ministério do 

Turismo em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, reconhece o potencial de 

recursos naturais do país em defesa da preservação. Na obra de Ruschmann (2008) 

é apresentado um novo perfil de turista, caracterizado por uma maior ciência ambiental 

e um contato mais real com o local visitado.  

Tendo a consciência de todos os impactos gerados sobre o ambiente, é 

fundamental o diálogo a respeito da implantação de uma infraestrutura turística que 

pretende a compatibilização entre um turismo de base ecológica, a cultura local, as 

tradições construtivas, as paisagens naturais; através de uma construção o mais 

sustentável possível.  

Para isso, é necessário o entendimento da definição de construção sustentável, 

desenvolvida oficialmente pelo CIB (Conselho Internacional de Pesquisa e Inovação 

na Construção,1999) 2 como uma forma de construção que visa a redução (negativa) 

dos impactos sobre o meio ambiente e sobre a saúde causados por processos 

construtivos, pela própria construção ou pelo ambiente construído. Esta publicação 

mostra os desafios a serem enfrentados na construção civil, dentre eles: a atuação de 

organizações hierárquicas e conservadoras e as tentativas de mobilização dos 

participantes necessários a construção sustentável; que vai desde o design da 

construção, aos contratadores, aos usuários, a indústria, aos serviços de manutenção, 

as autoridades, aos desenvolvedores de tecnologia. Todos estes integrantes devem 

estar presentes e atuantes no desenvolvimento sustentável.  

O local de inserção da proposta situa-se na Comunidade da Pinheira, Município 

                                            
2 Esta publicação de número 237 do CIB fora resultado de um trabalho que iniciou no ano de 1995 – 

Agenda 21 em Construção Sustentável – que pretendia uma profunda e detalhada pesquisa e análise 
de direções futuras para o envolvimento e colaboração internacional de pesquisas e inovações na 
construção civil. 
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de Palhoça/SC; que além do turismo estrategicamente facilitado por uma diversidade 

de paisagens naturais, apresenta a maricultura e a pesca como duas grandes 

atividades econômicas do Município, e a maior Unidade de Conservação de proteção 

integral do Estado – o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.  

1.2  JUSTIFICATIVA 

O desenvolvimento deste trabalho propõe uma discussão a respeito do papel 

do arquiteto e urbanista em meio ao impacto gerado pela construção civil e do real 

significado da sustentabilidade posta em prática; e pretende compreender a relação 

entre a habitação, seu entorno, seus limites e possibilidades (LENGEN, 2008). O 

desafio deste trabalho é estimular, utilizar e compreender estes conceitos, 

possibilidades e práticas da sustentabilidade para preservar e desenvolver um meio 

ambiente frágil.  

Na Praia da Pinheira, mais especificamente, são verificados além da atividade 

turística sazonal, a atividade tradicional pesqueira (apesar de sua desvalorização em 

frente ao turismo), além de um trabalho já estruturado de conscientização ambiental 

da comunidade a partir das atividades feitas pela Associação Pró-Crep (Criar, 

Reciclar, Educar, Preservar).  

A proposta de um hostel bioconstruído é uma maneira de introduzir ideias 

relacionadas a bioconstrução, a permacultura, ao saneamento ecológico, a captação 

e reuso da água, ao reuso de resíduos, a reciclagem e a conscientização ambiental; 

em um espaço, que além da promoção de um turismo de base ecológica, volta-se a 

educação ambiental como uma de suas principais prioridades.  

O hostel, meio de hospedagem até então inexistente na comunidade, tem como 

objetivo fazer a ponte entre o turismo e a educação ambiental. Atividades estas tão 

importantes: o turismo como gerador de renda e uma forma de popularizar e publicitar 

as questões sustentáveis e de preservação; e a educação ambiental, para maior 

envolvimento e conscientização dos moradores e usuários (desde crianças a adultos) 

tanto nas questões de preservação ambiental quanto para maior visibilidade ao 

trabalho da Associação Pró-Crep (dentro e fora da comunidade). 

Para isso, há a necessidade da criação de um espaço que promova todas estas 

atividades; atuando como meio de hospedagem ao turista, mas também como um 

espaço de educação ambiental para comunidade local (para o funcionamento de 

cursos, oficinas, projetos e pesquisas) e de recebimento de crianças em seu período 
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extraclasse.  

1.3 OBJETIVO GERAL 

Esta pesquisa tem como objetivo embasar anteprojeto arquitetônico de um 

complexo permacultural e hostel a ser desenvolvido no TCC II, na comunidade da 

Pinheira, município de Palhoça/SC, utilizando as práticas da permacultura e 

bioconstrução. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 
 

I. Propor e justificar o uso de materiais e tecnologias utilizados ambientalmente 

adequados, observando o ciclo de vida dos materiais (como transporte, uso da 

energia, uso da água, uso de recursos) dentro de uma análise e definição de 

construção sustentável; 

II. Agregar no programa do hostel espaço para difusão da educação ambiental; 

III. Identificar o funcionamento e os serviços oferecidos pelo hostel e seu 

atendimento a comunidade; 

IV. Identificar a demanda e o público alvo;  

V. Propor o uso de espaços que estimulem a vivência coletiva; 

VI. Elaborar levantamento e análises da área e região de inserção; 

VII. Propor diretrizes projetuais para o hostel, utilizando práticas permaculturais; 

VIII. Elaborar o programa de necessidades, fluxograma e organograma, pré-

dimensionamento. 

IX. Propor a implantação e estudo de volume do Hostel; 

1.4 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho apresenta a seguinte 

estrutura: 

I. Para permitir um entendimento dos temas geradores é elaborado uma 

fundamentação teórica referenciada por meio de livros, teses, artigos 

científicos, consultas na internet e cursos efetuados pela autora, sobre a 

permacultura e técnicas construtivas de baixo impacto; 

II. De forma a buscar e propor as diretrizes aplicáveis ao tema utiliza-se estudos 

de referência de hostels e institutos de permacultura por meio de análises 

funcionais, técnicas e bioclimáticas e a aplicação dos domínios da permacultura 

como metodologia de análise;  
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III. Para melhor análise de funcionamento de um hostel, foi elaborado um estudo 

de caso precedido de acomodação como hóspede no local, além de 

participação de um curso promovido pela Morada enquanto no período de 

estadia. Este estudo foi feito em dois momentos: no primeiro momento, assim 

como é falado na Permacultura, foi feita uma observação do local, dos 

ambientes; para somente depois, em outra visita, o uso de anotações, 

fotografias, entrevistas e croquis. 

IV. Para os estudos do território foram elaborados análise e sobreposição de 

mapas, levantamentos fotográficos, visitas em campo e conversas com 

moradores locais e a utilização do software Autodesk Ecotect Analysis para 

análise da orientação solar, do regime dos ventos; 

V. A partir de todos os estudos precedentemente efetuados, são elaboradas 

programa de necessidades e pré-dimensionamento, síntese crítica e as 

diretrizes projetuais, para proposição das próximas etapas a serem 

desenvolvidas no TCC II.  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

No embasamento da pesquisa, a fundamentação teórica se aprofunda em dois 

principais temas: o turismo, em função da caracterização do hostel como equipamento 

turístico e o desenvolvimento sustentável, pelo fundamento da pesquisa ligado à 

Permacultura e à Bioconstrução. Tem início no estudo do turismo, sua definição de 

maneira geral e especificando o perfil e aspirações do turista atual, dentro do diálogo 

existente acerca de um turismo de base sustentável. Em seguida, é analisado o meio 

de hospedagem pretendido tipo hostel, em um breve histórico, as características que 

envolvem este segmento: filosofias adotadas pelos hostels, seu funcionamento e 

recomendações, finalizando no perfil do turista que frequenta este equipamento 

turístico.   

O segundo tema principal abordado é em função do desenvolvimento 

sustentável. Dentro deste tema discursa-se a respeito da Permacultura, como um 

sistema que pretende a criação de culturas mais sustentáveis. E dentro da 

Permacultura, como também dentro de outras vertentes semelhantes, entra o diálogo 

da Bioconstrução e nela, formas de atingir a redução de impactos negativos sobre o 

meio ambiente, reconhecendo materiais alternativos e naturais, como a terra e o 

bambu, como bons materiais para a construção civil. Para uma construção 



14 
 

sustentável, além da edificação em si, é necessário um entendimento dos resíduos 

que entram e que saem do edifício. Um deles é o consumo e a poluição da água e a 

necessidade do planejamento da sua gestão dentro do edifício. Para isso é estudado 

formas alternativas dentro do saneamento ecológico, que pretende seu tratamento e 

o mais próximo possível do edifício. 

2.1 TURISMO 

 
Este capítulo trata a definição de turismo segundo a literatura de Barreto (2008) 

e Sancho (2001), abordando os fenômenos envolvidos, como também a definição e 

aspectos do turismo contemporâneo praticado na atualidade. 

2.1.1 Definição  

São inúmeros os debates acadêmicos a respeito das definições de turismo, que 

ao longo do tempo foram desenvolvidos por estudiosos. Barretto (2008) aponta a 

primeira definição formulada pelo economista austríaco Hermann von Schullern zu 

Schattenhofen no ano de 1911; definindo o turismo como resultante dos fenômenos 

da estada do turista sobre o local. Compreendendo os equipamentos e aparatos de 

recepção ao turista: como hotéis, agências de viagens, transportes, espetáculos, 

guias-intérpretes; necessários ao recebimento da demanda turística (FÚSTER, 1973 

apud BARRETTO, 2008). 

Anos após estas primeiras definições, surge a definição dita como formal 

(BARRETTO, 2008) adotada pela Organização Mundial do Turismo (OMT), que no 

ano de 1994, apresentou como: 

O turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas 
viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um 
período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou 
outras. (OMT, 1994 apud SANCHO, 2001, p.38). 

 
Todo esse movimento de pessoas3 sobre estes diversos locais exige, como já 

mostrado pelas definições de turismo, aparatos, equipamentos e infraestrutura para o 

recebimento do turista. O que muitas vezes ocorre seguido de um crescimento 

excessivo no setor e uma expansão sem planejamento (WTTC, 2009). Na obra de 

                                            
3 Ruschmann (2008) apresenta as fases do turismo e seu relacionamento com o meio ambiente, são elas: primeira 
fase “relacionamento”, segunda fase turismo “dirigido” e elitista, terceira fase no turismo de massa e a fase atual 
turismo de natureza ou ecológico. O turismo de massa (a partir dos anos 50 e apogeu dos anos 70 e 80) é 
caracterizado por um grande deslocamento de pessoas para os mesmos lugares nas mesmas épocas do ano, 
ocasionando superdimensionamento de equipamentos, sazonalidade dos fluxos e agressões socioculturais aos 
recursos naturais.  
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Barretto (2008), apresenta a definição de Fúster (1973), que já reconhece efeitos 

muitas vezes negativos do turismo sobre a população receptora.  

Estes efeitos são verificados tanto em alterações de aspectos particularmente 

locais, como na dinâmica dos municípios turísticos. Dentre alguns exemplos negativos 

estão: (i) interferências exploratórias em certas culturas, como ocorre na ação das 

políticas públicas de promoção a um turismo “espetáculo” no Pelourinho, Salvador – 

BA; (ii) sua frequente sazonalidade decorrente da falta de um planejamento das 

atividades turísticas em frente a um crescimento desenfreado, como muito ocorre no 

turismo costeiro catarinense (WTTC, 2009); (iii) pela sobreposição do turismo sobre 

demais economias locais e por fim; (iv) a organização econômica destes municípios 

exclusivamente na atividade turística.  

Em contrapartida a todos os efeitos que podem ser gerados na ação do turismo, 

há uma defesa pelo desenvolvimento do turismo sustentável4, observados em políticas 

do setor público, como no Plano Nacional do Turismo (Ministério do Turismo, 2013 a 

2016) em parceria com o Ministério do Meio Ambiente; no Fórum mundial líder no 

setor de Viagens e Turismo (World Travel & Tourism Council WTTC, 2009), que no 

ano de 2009, sediado na Capital de Florianópolis/SC, reconhece os pontos fracos do 

setor no Estado e propõe um turismo sustentável e equilibrado junto de um 

crescimento cuidadosamente planejado. 

   
2.1.2 Turista e turismo contemporâneo 
 

Antes da caracterização do turista contemporâneo torna-se importante o 

conhecimento da inicial figura do turista. Sua propagação tem atuação expressiva na 

reestruturação da população pós 2ª Guerra Mundial, que com o crescimento da 

economia e da aquisição de poder, levou a busca por conforto e lazer. Com o passar 

do tempo, o turista passou a estar ligado diretamente ao seu poder aquisitivo (quanto 

mais se tinha, mais se viajava).  

O turista atual, todavia; difere deste ligado ao poder; é usufruído conjuntamente 

e crescentemente por um número maior de pessoas entre diversas condições de vida 

                                            
4 O turismo sustentável é encontrado na obra de Ruschmann (2008) onde menciona a necessidade do 
planejamento dos espaços, equipamentos e atividades turísticas para assim evitar danos sobre os 
ambientes visitados e manter a atratividade dos recursos as gerações futuras.  
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e se apresenta em diferentes configurações do turismo contemporâneo5, 

(RUSCHMANN, 2008).  

O turismo contemporâneo é um grande consumidor da natureza e sua 
evolução, nas últimas décadas, ocorreu como consequência da “busca do 
verde “ e da “fuga” dos tumultos dos grandes conglomerados urbanos pelas 
pessoas que tentam recuperar o equilíbrio psicofísico em contato com os 
ambientes naturais durante seu tempo de lazer. (RUSCHMANN, 2008, p.9) 

 
Como já mencionado por Ruschmann (2008) a necessidade de um 

planejamento da atividade turística sustentável, no fórum WTTC (2009) é traçado 

estratégias para o crescimento planejado do turismo catarinense. Propõe, dentre 

algumas estratégias: o desenvolvimento de novos mercados e segmentos que ajudem 

a estender a temporada; proporcionar educação, oportunidades inovadoras e a 

preservação do meio ambiente; turismo cultural, lazer ao ar livre e turismo ligado a 

natureza (atividades esportivas e ecoturismo). E acredita-se que, junto a estas 

estratégias, a adição de meios de conscientização através do estímulo a educação 

ambiental seja fundamental tanto para a população local quanto aos visitantes.  

E como forma de atender a estas estratégias, tornam-se importantes a criação 

de espaços que permitam essa apropriação: utilizando conscientemente os materiais 

em construções e equipamentos que no seu uso transmitam este clima de respeito e 

cuidado, estendendo-se assim não apenas nos períodos de veraneio.  

2.2 HOSTEL 

Anteriormente a definição a respeito da hospedagem tipo hostel, se faz 

necessário o esclarecimento de alguns termos utilizados para este meio de 

hospedagem. Hostel é o termo utilizado mundialmente e faz parte da rede mundial de 

Albergue da Juventude; nomenclatura que fora inicialmente introduzida no Brasil. 

Enquanto que, utilizar somente do termo albergue, abrange um caráter geral, já que o 

mesmo termo fora também empregado para o abrigo de pessoas sem moradia e que 

precisam de um local para dormir (GIARETTA, 2010 apud GOMES FILHO, 2010). 

2.2.1 Histórico  

O turismo da juventude tem origem na Europa no final do século XIX em 

viagens e organizações dos jovens pelo mundo. E a partir destas movimentações que 

                                            
5 Refere-se a fase atual do turismo que teve início na metade dos anos 80, nomeada turismo de 
natureza ou ecológico (no Brasil turismo ecológico). Fase caracterizada por diminuição na ocupação 
dos locais turísticos e busca por atividades esportivas: caminhadas, ciclismo, rafting, entre outros. 
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iniciaram em caminhadas, passeios aos Alpes, é que surgiram as primeiras 

organizações6 entre os anos de 1884 e 1909 voltadas a juventude; e entre elas o 

surgimento dos Albergues da Juventude no ano de 1909 (GIARETTA, 2003). Estas 

organizações apresentam o perfil de jovens e filosofias semelhantes que buscam o 

bem comum, espírito comunitário e o respeito e o conhecimento para com as 

diferenças.  

Durante a Segunda Guerra Mundial, entretanto, estas organizações mundiais 

tiveram uma fase de estagnação até a década de 1930: que se apresenta pelas 

conquistas sociais dos trabalhadores (férias remuneradas, descanso semanal). E foi 

nesta mesma década que a Federação Internacional de Albergues da Juventude, 

Hostelling International, foi criada (hoje presente nos 5 continentes).  

No Brasil, segundo o site da rede Hostelling International, a ideia chegou ao 

país na década de 60, marcada pela geração “pé na estrada”, do movimento hippie e 

dos movimentos estudantis no mundo. E passou a fazer parte da Federação 

Internacional de Albergues da Juventude em 1971, criando a Federação Brasileira dos 

Albergues.  

2.2.2 Definição e Filosofia  

São limitados os estudos a respeito deste segmento hoteleiro no Brasil e muitos 

brasileiros ainda desconhecem este meio de hospedagem (GOMES FILHO, 2010). 

Enquanto a pouca literatura disponível a respeito do tema dificulta na sua definição 

concreta, em países da Europa e Austrália, são muitos as pesquisas e estímulos a 

hospedagem tipo hostel, como também são estudados os efeitos das atividades 

voltadas ao turista Backpacker ou Mochileiro (traduzindo ao português)7. 

Definição de albergues segundo a Embratur: 

“Meio de hospedagem peculiar de turismo social, integrado ao movimento 
alberguista nacional e internacional, que objetiva proporcionar acomodações 
comunitárias de curta duração e baixo custo com garantia de padrões 
mínimos de higiene, conforto e segurança. ” (EMBRATUR, 1987 apud 

                                            
6 Entre algumas Organizações, Giaretta (2003) menciona: Associação Cristã de Moços (1844) e de Moças 
(1855), Rotary Club (1905), Escoteiros (1907) e Albergues da Juventude (1909) 
7 O turista Backpacker é aquele que viaja de forma independente, flexível e econômica por longos períodos e 
diversos destinos (OLIVEIRA, 2008). Segundo Gomes Filho (2010), está diretamente ligado ao ecoturismo, ao 
turismo jovem, e na busca por um maior contato com a população local e com demais hóspedes. O hostel, apesar 
de outros meios de hospedagem também serem utilizados, faz parte da cultura do turista backpacker. No Brasil 
há pouco incentivo governamental a pesquisas para o desenvolvimento do setor. Todavia, o que existe é uma 
organização e discussão pela troca de informações (tanto brasileira, como de vários países) em redes sociais, 
sites e grupos na internet e um debate e pesquisas acadêmicas de autores como Rui José de Oliveira e Maria José 
Giaretta.  
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GIARETTA, p. 77, 2003). 

Em pesquisa mais recente feita pelo SEBRAE/RJ no ano de 2015, define: 

“Hostel, denominação internacional de albergue, é um meio de hospedagem 
constituído por quartos coletivos que contam com camas ou beliches, 
dispondo na maioria das vezes também de cozinhas e banheiros coletivos 
separados em razão do sexo (masculino/feminino). Espalhados por todo o 
mundo, o público-alvo de um hostel se resume a pessoas de várias idades 
que se interessam em conhecer novas pessoas, por um ambiente que gere 
integração, entretenimento e novas experiências. ” (SEBRAE/RJ, 2015, p.5). 

 
O serviço de hospedagem servido pelo hostel, através de seus ideais e 

filosofias, atrai o visitante à uma alternativa econômica ao turismo contemporâneo, 

que segundo Ruschmann (2008), procura por maiores trocas de experiências e 

contatos mais reais com o lugar, flexibilidade das atividades em grupos pequenos e 

um turismo consciente e naturalista. Permitindo, segundo a Hostelling International 

Brasil, aos jovens de todo mundo (das mais diversas culturas e condições sociais) 

encontrar-se informalmente, intercambiar experiências; em um local seguro, 

econômico e convidativo para se passar a noite, sem fugir das exigências normativas 

de higiene.  

Na sua acomodação, o turista passa por uma experiência de compartilhamento 

de dormitório, banheiros e cozinha; diferentemente das hospedagens tradicionais dos 

hotéis.  

2.2.3 Credenciamento e recomendações rede Hostelling International 

A rede de Albergues da Juventude, Hostelling International possui um 

cadastramento e divulgação dos hostels associados a rede. Mas para isso, como 

consta na pesquisa de Gomes Filho (2010), é necessária uma consulta de viabilidade 

à Federação de Albergues da Juventude local. No brasil, o cadastro dos meios de 

hospedagem tipo hostel (entre outros meios) é vinculado ao Ministério do Turismo no 

Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços). 

Algumas das recomendações são (Federação Brasileira de Albergues da 

Juventude, 2010 apud GOMES FILHO, 2010): (i) Implantação de fácil acesso; (ii) 

acessibilidade a transporte coletivo; (iii) preferência a municípios turísticos; (iv) uso 

permanente e exclusivo como Albergue da Juventude. 

São também listados alguns requisitos mínimos para abertura do hostel: (i) 

higiene, limpeza e segurança; (ii) privacidade, conforto e preservação do meio 

ambiente; (iii) mínimo de 40 leitos, área mínima de 2,80 m² por leito e 75 cm entre as 

camas; (iv) armários chaveados para todos hóspedes; (v) pé direito mínimo de 2,70m; 
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(vi) quarto de família e casal.  

Apresenta recomendações ao funcionamento do hall de entrada e recepção 

como um local central, acesso direto ao meio externo que facilite o trânsito de seus 

usuários. Neste espaço são necessários também disponibilizar todas as informações 

ao visitante (mapas, horários de ônibus, telefones úteis); e é onde o visitante tanto 

solicitará informações, roupas de cama e banho, como manterá o maior contato com 

os trabalhadores do hostel.  

O credenciamento na Rede Hostelling International, é uma boa forma de 

divulgação e incentivo ao meio de hospedagem tipo hostel, por ser além de uma marca 

reconhecida mundialmente, é a instituição criadora do segmento de hospedagem tipo 

hostel e proporciona divulgação aos associados da rede (aqueles que possuem 

carteirinha de alberguista da rede) pelo mundo todo.  

Acredita-se, entretanto, que os requisitos mínimos de 40 leitos e a 

recomendação do uso exclusivo como hostel tornam-se restritivos ao credenciamento 

de determinados hostels. A determinação do número de leitos não deve obedecer a 

uma padronização, pois depende muito da demanda turística, se a demanda não 

requer 40 leitos, o equipamento turístico e a infraestrutura necessária só estarão 

superdimensionados. Quanto a recomendação de uso exclusivo como hostel, esta 

determinação impede uma flexibilidade de uso do equipamento (que poderia estar 

servindo a diferentes atividades da comunidade, por exemplo), principalmente quando 

ocorre sazonalidade da atividade turística.  

2.2.4 Perfil do turista alberguista 

Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE/RJ (2015) traçou o perfil do público alvo 

de 306 entrevistados, turistas nacionais e estrangeiros hospedados em hostels no 

município de Rio de Janeiro. Alguns resultados foram observados (APENDICE A): (i) 

maior público do sexo masculino (54,9%), maior parte brasileiros (60,5%); (ii) maioria 

jovem (quase 60% dos visitantes entre 18 a 29 anos); (iii) grau de escolaridade 

bastante elevado (mais da metade com Ensino Superior Completo e Pós-Graduação); 

(iv) maior parte dos alberguistas ainda estudantes (31%); (v) uma boa parte dos 

alberguistas busca por interação e intercâmbio social e cultural, entretanto, o motivo 

maior de escolha é ainda o custo-benefício; e mostra ainda que, 89,5% dos 

entrevistados são dispostos a colaborar nas práticas sustentáveis do hostel.  
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2.3 PERMACULTURA 

Este tema está sendo desenvolvido em função do desenvolvimento 

sustentável, e nele entram a Permacultura e a ela relacionado, a Bioconstrução, as 

construções de terra crua e bambu e o saneamento ecológico, como maneiras de 

atingir culturas mais sustentáveis.  

A palavra permacultura foi criada por Bill Mollison e David Holmgren nos anos 

70 na Tasmânia, uma ilha ao Sul da Austrália. Lugar em que Mollison cresceu, em 

uma pequena vila e onde percebeu, na década de 50, que grande parte das relações 

e sistemas simples em que vivia estavam sendo perdidos. Anos após, junto de 

Holmgren, a quem era mentor, desenvolveram um sistema agricultural sustentável: 

onde Permacultura fora criada (MOLLISON, 1998).   

Uma definição mais atual de Permacultura por David Holmgren (2013) é a de 

desenhos planejados de paisagens, que inspirados na natureza, reproduzem seus 

padrões e relações; e nesta mesma paisagem criada são produzidos alimentos, fibras 

e energia para suprir as necessidades locais e básicas, e ainda gerando excedente. 

A permacultura ainda põe como central as pessoas, suas edificações e a forma em 

que se organizam. Mollison (1998) ainda completa, que além de a palavra 

Permacultura surgir da contração das palavras permanente e agricultura, também 

surge de cultura permanente e, portanto, sustentável.   

A permacultura trabalha através de diversos instrumentos: princípios éticos da 

Permacultura, princípios de design da Permacultura, planejamento por zonas e 

apresenta domínios-chave a serem adquiridos pelas culturas (flor da Permacultura). 

2.3.1 Princípios Éticos da Permacultura 

A ética da permacultura, como anteriormente mencionado, é definida por três 

princípios: cuidado com a terra, cuidado com as pessoas e contribuição do excedente 

(Mollison, 1998). 

O primeiro princípio, o cuidado com a terra, pretende o cuidar de todas as 

coisas, sejam elas vivas ou não (solos, espécies, atmosfera, florestas, animais, 

águas). O cuidado com a terra sugere também o cuidado com as pessoas, por sua 

vez definido como o segundo princípio: procurando suprir “as necessidades básicas 

do ser humano de alimentação, abrigo, educação, trabalho satisfatório e contato 

humano saudável. ” (MOLLISON, 1998, p.15). O terceiro princípio (contribuição do 

excedente); inclui a contribuição excedente, além de alimentos, de tempo, dinheiro e 
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energia sobre o sistema.  

Bill Mollison (1998) ainda completa com formas de aplicar a ética do cuidado 

com a terra. São alguns deles: pensar nas ações e suas consequências a longo prazo, 

visando a sustentabilidade; preferir espécies nativas do local ou reconhecidamente 

benéficas para o sistema; cultivar a menor área de terra possível em sistemas 

intensivos e eficientes em energia; auxiliar na autonomia das comunidades; utilizar 

tudo ao máximo, reciclando os resíduos; enxergar as soluções, não os problemas.  

2.3.2 Princípios de design da Permacultura 

Na permacultura, Mollison (1998) apresenta princípios a serem seguidos 

independentemente de clima ou cultura. Após, adotam-se técnicas e práticas 

conforme estes dois fatores (clima e cultura). Holmgren (2013) define 12 princípios de 

design:  

I. Observe e interaja; 

II. Capte e armazene energia; 

III. Obtenha um rendimento; 

IV. Pratique a auto-regulação e 

aceite o feedback; 

V. Use e valorize serviços e 

recursos renováveis; 

VI. Não produza desperdícios; 

VII. Faça um design partindo de 

padrões amplos e chegue até 

os detalhes; 

VIII. Integrar ao invés de segregar; 

IX. Use soluções pequenas e 

lentas; 

X. Use e valorize a diversidade; 

XI. Use as bordas e valorize os 

elementos marginais; 

XII. Use a criatividade e responda 

as mudanças; 

 
2.3.3 Planejamento por Zonas 
 

A permacultura faz também um planejamento do sistema por meio de zonas. 

Trabalhando da Zona -I à Zona V. O posicionamento é feito em função da frequência 

em que cada elemento é utilizado e a necessidade de visitação. Ou seja, quanto mais 

visitas dados elementos requerem, maior proximidade entre eles. Geralmente a casa 

(como o centro das atividades) é posicionada primeiramente. Para a partir dai os 

elementos que precisam de constante observação, trabalho e manejo; como exemplo 

um jardim ou pomar. 

Quando mais próximo do centro: mais eficiente e intensivo o uso da terra 
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(HOLMGREN, 2013); quanto mais longe maiores os elementos autossustentáveis que 

requerem pouca interferencia humana, e onde geralmente maior parte dos produtos é 

destinada aos animais. 

Figura 1 – Planejamento por Zonas 

 

 
Fonte: http://permaculturabrasil.blogspot.com.br/; HOLMGREN (2013). Adaptado pela autora 

2.3.4 Flor da Permacultura 

Os primeiros estudos da permacultura eram centrados basicamente no cuidado 

com a terra e a natureza. Em um segundo momento, passaram a ser aplicados 

domínios em recursos físicos, energéticos e na organização humana; onde foi 

acrescentado a zona -1, que busca a saúde e o bem-estar espiritual. 

Na flor da permacultura, todos estes domínios; chamados por Holgrem (2013) 

domínios-chave; são atribuídos para serem transformados na busca de uma cultura 

permanente. O design da flor funciona da sequinte forma: na periferia das pétalas são 

colocados sistemas de design e soluções na visão da permacultura; o caminho em 

espiral faz a conexão da ética e dos princípios (no centro da flor) em direção a todos 

os domínios (cada pétala, um domínio). Este caminho da permacultura (e na flor, em 

espiral) tem seu início de maneira mais local e pessoal (Zona -1), e quando alcançados 

estes primeiros domínios, se expandem a um nível coletivo e global. 
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Figura 2 – Domínios Flor da Permacultura 

 
Fonte: HOLMGREN, 2013. 

  
A importância da Permacultura para este trabalho, além de um interesse 

pessoal da autora, tento participado de um curso de Permacultura e Design pelo 

Instituto Çarakura em Florianópolis/SC (2016)8, é uma observação também pessoal 

do seu crescimento em rodas de conservas, discussões acadêmicas, entre 

estudantes, temas de pesquisadores, Institutos e Organizações que aplicam a 

permacultura no seu dia-a-dia. Onde são crescentes também a quantidade de cursos; 

ministrados por permacultores, arquitetos e urbanistas, engenheiros civis, ambientais, 

biólogos, e das mais diversas áreas de atuação; tanto para a formação de novos 

permacultores, como para a formação de novos bioconstrutores.  

Os próximos capítulos (itens 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7) a respeito da bioarquitetura, de 

construção com terra, saneamento ecológico e manejo do bambu são apresentados 

pela permacultura como sistemas e soluções a serem apreendidos pelas culturas para 

adquirir, além dos outros seis domínios, o domínio do ambiente construído (Figura 2). 

                                            
8 Após um primeiro contato em uma vivência de bioconstrução com a Permacultura no Instituto Çarakura, 
Florianópolis/SC, foi conhecendo outras organizações e participando de cursos com trabalhos similares em torno 
da Permacultura e da bioconstrução. 
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2.4 BIOARQUITETURA  

No decorrer da história, o homem primitivo construiu suas moradias 

harmonicamente com o ambiente utilizando dos recursos naturais (SATTLER,2007). 

É a chamada arquitetura vernácula, em que povos primitivos “aproveitam habilmente 

os recursos disponíveis para criar soluções construtivas adequadas as suas 

necessidades especificas”. (CORBELLA, 2011, p.16). Esta semelhante forma de 

construir “harmonicamente” ocorreu na década de 70 (inclusive com a criação da 

Permacultura)9 e, somente na década de 90, as construções desta natureza passaram 

a denominar-se de projetos sustentáveis ou mais ou menos sustentáveis (SATTLER, 

2007).  

No Brasil, a bioconstrução avista grandes avanços no seu estudo, 

aperfeiçoamento e disseminação de técnicas. O Ministério do Meio Ambiente, no ano 

de 2008, lançou uma publicação que promove o ensino da Bioconstrução e apresenta 

exemplos de técnicas construtivas.  

Na flor da Permacultura (figura 2) um dos domínios-chave que requer 

transformação é o domínio do ambiente construído e nele são apresentadas soluções 

na visão da permacultura. Entre elas: a bioarquitetura, construção com barro e palha, 

a autoconstrução e o design solar passivo. E sendo a bioarquitetura uma destas 

soluções, segue também os mesmos princípios de design da permacultura. Alguns 

deles: 

I. Observe e interaja: no ambiente a ser construído, observar e compreender: seu 

entorno, caminhos do sol, estações, ventos, a vegetação, o terreno; 

II. Capte e armazene energia: tornar o edifício mais eficiente energeticamente 

possível, proporcionando conforto ambiental a um baixo consumo de energia; 

III. Use e valorize serviços e recursos renováveis: aproveitar os recursos 

renováveis: o sol para aquecer, iluminar e transformar em energia; o vento para 

refrescar; a água da chuva para abastecimento do edifício; 

IV. Não produza desperdícios: estar ciente da matéria que entra, e dos resíduos 

que saem do edifício e de que forma eles devem fazer parte do sistema, 

                                            
9 Nesta década de 70 vários projetos e movimentos internacionais surgiram: Obras de Christopher Alexander e 
sua equipe (Universidade de Berkeley) na Califórnia; Movimentos Co-housing, Dinamarca; Princípios da 
Autonomous House, Robert e Brenda Vale, Cambridge, Inglaterra. No Brasil, projeto de conjunto habitacional de 
onze moradias, Cidade Caçapava, interior São Paulo por escritório de arquitetura alemão e Bill Molison como 
consultor (projeto não executado).  
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adquirindo também uma função.  

Figura 3 – Esquema da Bioconstrução. Croqui da moradia de um bioconstrutor, Costa da Lagoa, 
Florianópolis/SC. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

2.5 CONSTRUÇÃO COM TERRA   

Este capítulo pretende apresentar o reconhecimento da terra como um bom 

material de construção, de baixo impacto sobre o meio ambiente comparado aos 

usuais materiais utilizados atualmente pela construção civil e de fácil obtenção e 

apropriação por parte das culturas locais. É apresentado um breve histórico da sua 

utilização pelo mundo, as vantagens e desvantagens como material construtivo, suas 

características e propriedades e uma análise e estudo de diferentes técnicas com terra 

crua aplicadas pelo mundo. Esta análise de diferentes técnicas é necessária para 

verificar que técnicas podem ser mais adequadas para a implantação do hostel de 
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acordo com a realidade encontrada no local da proposta.  

2.5.1 Histórico de Utilização, Vantagens e Desvantagens da Terra 

A terra foi muito utilizada entre todas as culturas antigas, desde a edificação de 

simples moradias a construções religiosas. Há registros do conhecimento de técnicas 

construtivas há pelo menos 9000 anos.  Ainda hoje, um terço da população reside em 

casas de terra (MINKE, 2006).  

Figura 4 – Regiões com tradição em Construção com Terra. 

 

 

Fonte: RUIVO, 2005. 

Muitas das técnicas foram sendo perdidas e substituídas por novos métodos 

construtivos e por materiais padronizados. Contudo, técnicas locais vêm sendo cada 

vez mais resgatadas e estudadas10. O primeiro arquiteto moderno a resgatar e 

introduzir arquitetura de terra foi o egípcio Hassan Fathy (1900-1989), modernizando 

processos contrutivos, desenhos e linguagens arquitetônicas (RUIVO, 2005). O 

alemão arquiteto e professor Gernot Minke (2006) apresenta desvantagens e 

vantagens na construção com terra (Quadro 1).  

 

 

 

 

 

 

                                            
10 Muito deve-se a preocupação com as mudanças climáticas e a busca por projetos sustentáveis a partir 
especialmente da década de 70, com a Permacultura, arquitetos e bioconstrutores e demais movimentos 
internacionais. Atualmente difundido também entre escritórios de bioconstrução, oficinas e cursos de 
capacitação.  
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Quadro 1 Desvantagens x Vantagens na Construção com Terra conforme MINKE (2006). 

DESVANTAGENS 

1. NÃO É UM MATERIAL 
PADRONIZADO 

2. A MISTURA DE TERRA 
ENCOLHE QUANDO SECA 

3. NÃO É 
RESISTENTE A ÁGUA 

Difere na composição e 

quantidade de tipos de argila, silte, 

areia e agregados. Necessário 

preparação e correção da mistura, 

que varia de local para local. 

Em função da evaporação da 

água. Reduz-se, para isso, a 

quantidade de argila e/ou teor de 

água e utiliza-se de aditivos para 

correção da mistura. 

Necessário proteger da 

umidade. Telhados e 

revestimentos 

apropriados. 

VANTAGENS 

1. CONTROLA A UMIDADE DO AR mais 

rápido e eficientemente do que qualquer outro 

material. Umidade relativa permanece quase 

constante ao longo do ano; 

2. ARMAZENA CALOR. Equilibra o clima 

interior (sistema solar passivo), especialmente 

em climas de amplitude térmica alta. 

3. ECONOMIZA ENERGIA E REDUZ 

POLUIÇÃO na sua preparação, transporte e 

manuseio. Geralmente a terra utilizada é 

retirada das escavações das fundações. 

4. REUTILIZÁVEL. Pode ser reciclada 

adicionando água. Não há desperdício. 

5. PRESERVA MADEIRA E MATERIAIS 

ORGÂNICOS mantendo-os secos (umidade 

entre 0,4 a  6%) e protegendo do ataque de 

cupins e insetos (sobrevivem com umidade entre 

14 a 20%). 

6. ABSORVE POLUENTES.  Acredita-se que 

ajuda na limpeza do ar interno poluído. É 

provado a capacidade de absorção de 

contaminantes dissolvidos em água (fosfato). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

2.5.2 Propriedades da Terra como Material Construtivo 

A terra utilizada na construção é geralmente encontrada no subsolo (onde não 

há matéria orgânica) e composta por diferentes partes de argila, silte, areia e brita. A 

argila atua como aglomerante (por sua estrutura laminar) e difere pela variedade de 

tipos encontradas pelo mundo, e o silte, a areia e a brita são agregados de diferentes 

granulometrias.  

Cada técnica construtiva de terra exige a mistura ideal11 entre partes de argila, 

areia, silte, brita e demais aditivos. Contudo, há propriedades que são comuns a 

qualquer técnica construtiva. São elas (RUIVO, 2005):  

I. Abrasão: o material final precisa de resistência a abrasão (desgaste ao uso). A 

                                            
11 Algumas as misturas são mais secas, como na taipa de pilão ou blocos cortados, ou mais úmidas, como o COB, 
o adobe, o pau-a-pique; outras são mais argilosas (pau-a-pique) ou mais arenosas (superadobe, adobes) 
(informação verbal obtida em oficina ministrada pelo escritório de arquitetura Baixo Impacto, 2016). São feitos, 
para cada tipo de mistura, ensaios de campo para estimar as composições da terra e determinar específicas 
correções. Não são exatos, mas suficientemente rigorosos (RUIVO,2005).  
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argila é responsável por manter a liga da mistura, evitando a abrasão.  

II. Retração: deve ser evitada, adicionando areia e similares (como serragem), 

pois altera a estrutura da argila, causando fissuras e quebras.  

III. Coesão e Ação hídrica: a coesão da mistura é garantida na ação mecânica e a 

ação hídrica ativa as forças de liga da argila, dando à mistura plasticidade.   

2.5.3 Técnicas Construtivas com Terra Crua 

Existe uma grande variedade de técnicas desenvolvidas localmente pelas 

culturas ao longo tempo. Algumas delas: Superadobe, Adobe, Cob, Pau-a-pique. 

Quadro 2 Exemplos de Técnicas construtivas 

I.  Superadobe: construção de terra comprimida em sacos de ráfia. 

Materiais necessários 

Sacos de ráfia ou sacos 

individuais reaproveitados, 

arame farpado, terra local, 

pilões e baldes sem 

fundo. (MMA,2008) 

Descrição geral 

Técnica criada pelo arquiteto iraniano Nader Khalili para construção 

de paredes e coberturas (MMA, 2008). No brasil, é também aplicada, 

exemplos: Morada Ekoa Estação de Permacultura e Sustentabilidade, 

Imbituba/SC e Instituto Morro da Cutia, Montenegro/RS. 

Descrição da Técnica  

Pronta uma boa fundação, iniciar as paredes elevadas da umidade do solo. Os 

sacos de ráfia vão sendo preenchidos fieira por fieira com a ajuda do balde sem 

fundo (como funil). A medida que o saco vai sendo preenchido, inicia-se a 

compactação das fieiras com o pilão de madeira. O arame farpado é colocado entre 

as fieiras (2 linhas de arame) e principalmente nas esquinas. As laterais das paredes 

também são piladas (MMA, 2008). 

Figura 5 – Técnica de enchimento e compactação dos sacos de ráfia. 

  

 
Fonte: MMA,2008. 
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II. Adobe: Tijolos artesanais de terra crua 

Materiais necessários 

Areia, argila e palha. 

Forma de madeira ou 

metal. 

Descrição geral 

Material utilizado por antigas civilizações de clima quente, subtropical 

e temperado (MINKE, 2006). Tijolos de terra crua e fibra. Podendo ser 

pré-fabricados. As técnicas construtivas são semelhantes as atuais 

alvenarias de tijolo cozido (RUIVO, 2005). 

Descrição da Técnica  

Misturar terra com água (com os pés ou mecanicamente) até adquirir consistência 

plástica e homogênea. Juntar fibra vegetal (palha cortada, de arroz, folha de bambu) 

e/ou esterco de cavalo, evitando rachaduras. Aconselhável deixar repousar até dois 

dias para moldar os adobes. Secar os adobes a sombra pelo menos nos primeiros 

três dias. A secagem pode levar de 3 a 20 dias (dependendo da umidade).  

A argamassa de assentamento deve ser semelhante à do adobe (podendo adicionar 

cal ou cimento, acelera a secagem). Molhar os adobes antes da aplicação e 

executar de 4 a 6 fiadas por dia (RUIVO, 2005). 

Figura 6 – Processo de produção dos adobes (molhar, pisar e moldar).  

   
Fonte: Paula Martins. Curso de Permacultura. Instituto Çarakura,2016.  

III. COB: construções erguidas e esculpidas com terra fresca 

Materiais necessários 

Argila, areia e palha. 

 

Descrição geral 

Técnica muito difundida do início do século XV ao século XIX no 

sudoeste da Inglaterra (MINKE, 2006). Paredes e móveis vão sendo 

moldados com a terra ainda fresca. Permite a experimentação de 

diferentes formas, curvas e desenhos. 
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Descrição da Técnica  

Com os pés, é feita uma mistura plástica e homogênea de argila, areia, palha e 

água. Depois, forma-se bolas da mistura de terra e molda-se a casa conforme o 

projeto ou a experimentação do material (MMA, 2008). 

 

Figura 7 – Demonstração de parede sendo esculpida com bolas de terra fresca. 

 

Fonte: MINKE, 2006. 

IV. Pau-a-pique/Taipa de mão/Taipa de sebe 

Materiais necessários 

Argila, areia, palha e 

bambus ou madeira para 

a trama.  

Descrição da Técnica 

Trazida ao Brasil pelos portugueses e muito utilizada em meio rural, 

consiste em uma trama de bambu ou madeira preenchida com terra 

(informação verbal) 12. 

Descrição da Técnica  

Primeiramente é feita uma trama de bambu ou madeira com galhos verticais e 

horizontais. Depois, é feito o preenchimento da trama. Certificar que as paredes 

estarão protegidas do sol e da umidade. Haverá retração (controlada) da mistura, 

que garantirá a aderência do reboco. Antes da aplicação do reboco, umedecer as 

paredes (informação verbal). 

Figura 8 – Preenchimento da trama, conduítes de instalação e retração da argila (1 dia após) 

    
Fonte: autoral. Prática da oficina de técnicas mistas de construção com terra. 

 

                                            
12 Durante oficina (duração de três dias) de técnicas mistas de construção com terra ministrada pelo escritório 
de arquitetura Baixo Impacto e pela Adoberia em Florianópolis/SC, novembro de 2016.  
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2.6 SANEAMENTO ECOLÓGICO 

Dentro de uma construção sustentável, é necessário a consciência dos 

resíduos e desperdícios gerados por uma edificação. O manejo sustentável da água 

torna-se essencial dentro de sistemas ecológicos, pois pretende viabilizar a economia 

da água através de um planejamento entre os recursos disponíveis, os recursos 

necessários e os resíduos gerados. E dentro de sistemas de saneamentos ecológicos, 

tanto as águas da chuva, como as águas servidas pelo edifício podem ser filtradas, 

tratadas e reutilizadas por outros sistemas do próprio edifício, como também 

devolvidas ao seu ciclo natural hidrológico. 

A função do saneamento ecológico é devolver a água utilizada limpa ao seu 

ciclo hidrológico e compreender que, estes sistemas podem, além da filtragem por 

meio de plantas, também contribuir para o seu crescimento e produção de alimentos; 

que comparado aos sistemas convencionais, demandam muita energia, custos e 

manutenção e percorrem grandes distâncias. A ideia propõe o tratamento dos 

efluentes domésticos localmente e sua reutilização por outras partes do sistema.  

O esgoto doméstico é dividido em águas cinzas (pias, banho e lavagem de 

roupas) e águas negras (provenientes do vaso sanitário), que são tratados 

separadamente e sem qualquer comunicação com o lençol freático pelo risco de 

contaminações (HOFFMANN, 2017).  

 As águas cinzas podem ser tratadas de diferentes formas (Quadro 3): círculos 

de bananeiras (HOFFMANN,2017)13, espiral de aguapés (Instituto Çarakura, 2016)14, 

como também por uma série de tanques impermeáveis (wetlands – sistema de 

tratamento de zonas úmidas) em que a água vai sendo gradativamente filtrada e 

purificada (LEGAN, 2007). Em todos tratamentos é necessário a instalação de uma 

caixa de gordura antes da passagem aos biofiltros. No sistema de tanques 

impermeáveis, são colocados substratos porosos (areia, cascalhos e pedras) e 

plantas resistentes a solos encharcados. 

 Na figura 9 é demonstrado o tratamento com círculo de bananeiras, que é um 

tipo de tratamento do sistema de zonas de raízes. É semelhante as wetlands, 

entretanto mais apropriado a volumes menores. São colocados materiais porosos 

(cascalhos, resíduos de obras), por onde a água flui (seu nível não deve ultrapassa-

                                            
13 Em curso de Manejo Sustentável da Água, onde foi distribuído uma cartilha desenvolvida pelo Eng. Ambiental 
Felipe Hoffmann, Morada Ekoa, Imbituba/SC (2017). 
14  Curso de Permacultura e Design pelo Instituto Çarakura (duração de dez dias), em Florianópolis (2016). 
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los). Neste sistema, as raízes das plantas crescem entre os espaços do meio poroso, 

que formam uma rede de raízes pela qual a água é filtrada (BACKES, 2012). 

Quadro 3 Sistemas de Saneamento Ecológico de Águas Cinzas 

 
          Figura 9 – Círculo de bananeiras                  Figura 10– Tratamento água da chuva (wetland)  

      

                Fonte: HOFFMANN, 2017.                           Fonte: autoral. Morada Ekoa, Imbituba/SC 

                         Figura 11 – Espiral de Aguapés                         Figura 12 – Espiral águas cinzas 

 

Fonte: Instituto Çarakura, 2016. 

 

Na figura 10 é demonstrado um sistema integrado de wetland e aquaponia. A 

água da chuva é primeiramente captada e incorporada a uma wetland, uma zona 

úmida onde são introduzidas plantas aquáticas enraizadas no fundo do tanque. Estas 

plantas proporcionam um ambiente aeróbio às micro comunidades que vivem nas 

raízes e caules destas plantas, que também consomem os nutrientes presentes na 

água (BACKES, 2012). Após passar pela wetland, a água purificada passa a outro 

sistema: de aquaponia, composto por um pequeno lago artificial com peixes, que 

bombeia a água a um reservatório de cultivo hidropônico.  

Há uma variedade de espécies que podem estar sendo introduzidas para 

purificação da água. Bananeiras são as mais utilizadas por sua alta adaptação aos 
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biofiltros (eficiente absorção e evapotranspiração). São recomendados também 

maracujás e mamoeiros (HOFFMANN, 2017). Algumas espécies, listadas por Legan 

(2007), são mais ornamentais: Taboa (Typha latifólia), Papirus (Cyperus papirus), 

Orelha-de-onça (Salvinia auriculata), Íris (Iris pseudacorus), Junco comum 

(Phragmites australis). 

Para o tratamento de águas negras, os efluentes são armazenados para que a 

decantação e a decomposição anaeróbia aconteçam. A bacia de Evapotranspiração 

(Figura 13), criada pelo permacultor americano Tom Watson, é um exemplo de 

saneamento ecológico de águas negras. Neste sistema (fechado) não há saída de 

água, o que ocorre é a absorção de nutrientes e água pelas raízes das plantas: os 

nutrientes serão consumidos pela planta e a água evaporará pela superfície das 

folhas, sem riscos de contaminação do solo (HOFFMANN, 2017).  

Entretanto, o sanitário compostável seco (Figura 14) é a opção mais 

sustentável pela economia de água e pela sua não poluição com os desejos dos 

sanitários. No lugar da descarga, passa-se a utilizar matéria orgânica seca (serragem, 

cinzas) e há produção de composto (dejetos, papel higiênico).  

   Figura 13 – Bacia de Evapotranspiração                       Figura 14 – Banheiro Seco                   

  

                       Fonte: HOFFMANN, 2017.                             Fonte: LEGEN, 2004. 

2.7 MANEJO BAMBU  

Neste capítulo é apresentado o bambu como um material construtivo alternativo 

a construção civil de baixo impacto sobre o meio ambiente. No seu estudo, é 

apresentado características gerais, ciclo de vida, como funciona sua obtenção, 

mostrando algumas técnicas que podem ser introduzidas no seu uso.  

O bambu é uma gramínea de estrutura tão dura quanto a madeira, no entanto, 
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mais flexível. Cresce em todos os continentes, exceto em parte da Europa 

(MINKE,2016). O Brasil (Judziewicz et al., 2009 apud Filgueiras e Gonçalves, 2004) 

possui, como um grande potencial, a maior diversidade de espécies de bambu do 

mundo. Apesar que sua exploração na construção civil é ainda inexpressiva 

comparado a outros países (Colômbia, China, Peru).  

O bambu possui crescimento rápido, que segundo Lengen (2008), atinge sua 

altura máxima em três ou quatro meses. Depois, as paredes dos troncos vão ficando 

grossos, e seu diâmetro vai aumentando a cada ano, até a resistência máxima (ocorre 

em 3 a 6 anos).  

Lengen (2008) completa com técnicas no manejo do bambu, desde seu corte, 

secagem e tratamentos. Os cortes dos troncos devem ser feitos no seu ponto máximo 

de amadurecimento (Figura 15) que, conforme informação verbal nos cursos 

ministrados pelo Instituto Çarakura (2016)15 e Menina do Mato (2016)16, apresentam 

o bambu de 3 anos como ideal, em lua minguante (fluxo da seiva descendo as raízes, 

quarto minguante) e meses sem “R” (maio a agosto). Depois de cortados, para a 

secagem, mantê-los de pé com todas as folhas ao abrigo sol, deixá-los em imersão 

em um riacho com todas as folhas por no mínimo 4 semanas ou trata-los com fogo, 

dependendo da espécie (LENGEN, 2008). O tanino, substância encontrada no pinhão, 

ainda em fase de estudos, pode ser uma alternativa a não utilização de substâncias 

químicas, nocivas a natureza, no tratamento do bambu (informação verbal)17.    

Figura 15 – Colheita do bambu na touceira.  

 
Fonte: autoral. Curso Colheita e Preservação do Bambu para a Construção, Menina do Mato (2016). 

 
Na construção com bambu, as técnicas construtivas tendem a variar de local 

para local, até por conta da variedade de espécies e sua grande flexibilidade. Algumas 

                                            
15  Curso de Permacultura e Design, Instituto Çarakura (2016). 
16 Curso Colheita e Preservação do Bambu para a Construção, Menina do Mato e as arquitetas Andrea Jaramillo 
e Cecília Prompt, Florianópolis (2016). 
17 Curso de Permacultura e Design, Instituto Çarakura (2016). 
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considerações são tomadas quanto as tipologias das ligações entre bambus. Cardoso 

Junior (2000) defende que, apesar de amarrações serem muito utilizadas, não 

possuem garantida rigidez. O bambu também não resiste a pregações, é 

recomendável é utilizar simultaneamente amarrações e parafusos, conexões 

metálicas ou cavilhas de madeira. Na figura 16, mostra algumas conexões e a 

utilização do cimento nas junções dos nós. 

Figura 16 Tipologias de ligações entre bambus. 

 
Fonte: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica – AIS.  

3 ESTUDOS DE CASO E PROJETOS DE REFERÊNCIA 

Para a análise dos referenciais foi desenvolvida uma metodologia direcionada 

ao design da Permacultura e à sustentabilidade. Foram antes estudados os autores 

Ching (1999) e Pousadela (2006) e observado objetivos comuns de identificar, na 

obra, os elementos ordenadores do projeto. Pretende-se, para este trabalho, além das 

análises formais propostas pelos autores, uma análise do design funcional das formas. 

O objetivo é identificar, através da Permacultura, aspectos relevantes de 

sistemas construtivos, integração dos espaços, eficiência energética e saneamentos 

ecológicos. A metodologia utiliza, para isso, análise através do planejamento por 

zonas (procurando entender sua eficiência), análise através da flor da Permacultura e 

análise quanto aos princípios de Design da Permacultura. 

A metodologia desenvolvida será aplicada a um estudo de caso, Pousada 

Morada Ekoa, Imbituba/SC e um estudo correlato de hostel, referência internacional. 

Também são apresentados referenciais pontuais que demonstrem soluções 

pertinentes ao projeto.   
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Fonte: elaborado pela autora. 

Quadro 4 Metodologia de Análise dos Referenciais
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Fonte: Google Maps (2017). Adaptado pela autora.

Figura 17 Localização Pousada Morada Ekoa

1 ANÁLISE POR ZONAS

 

 Localizada  de , a Pousada no Município Imbituba

situa-se, a oeste com acesso a BR-101, a leste a Praia da 

Barra da Ibiraquera e entre as Lagoas: da Ibiraquera e Doce. 

 A pousada estimula o turismo ecológico aplicando a 

Permacultura desde seu planejamento como no seu 

funcionamento diário. Além de equipamento turístico, 

funciona como um espaço destinado a cursos e oficinas. O 

próprio ambiente construído  funciona como instrumento de 

educação ambiental :  mostrando as estratégias 

sustentáveis utilizadas, mantendo-as e executando novos 

sistemas  nos cursos ministrados.

MÉTODO DE ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO

 O Método adotado surgiu de um dos Princípios de 

Design adotados pela Permacultura: Observe e Interaja. 

 O contato com a Morada se deu em dois momentos: 

o primeiro momento foi de observação, com a participação 

da autora no curso ministrado pela Morada (janeiro 2016) 

sobre Manejo Sustentável da água. Utilizando e observando 

do espaço como usuária e hóspede e também como 

observadora das relações, dos espaços, dos sistemas e 

aspectos bioclimáticos.

 O segundo momento, com questões e dúvidas 

levantadas, em segundo curso de Inovação em 

Sustentabilidade (fevereiro 2016), foi de interagir, com 

anotações, desenhos e dúvidas tiradas com os proprietários 

Felipe Hoffmann e Carol Bona. A presença nos cursos foi 

muito importante para aprender os sistemas ecológicos da 

Morada na prática. 

 
 Apresenta um Planejamento por Zonas,  assim como 

na Permacultura, inicia em padrões amplos de design aos 

detalhes. Foi lançado pelos proprietários após dois anos, 

período este de observação do local, morando em um 

rancho ali ainda existente.

 Primeiramente, foi escolhida a localização da 

principal edificação (Zona 0), a Casa-mãe, em posição 

central no terreno, fácil acesso de veículos e recepção de 

pessoas (HOFFMANN, 2008). As demais Zonas 0 foram 

sendo locadas em níveis acima da casa mãe e são 

percebidas pelos visitantes caminhando-se pelo sítio: a 

morada dos proprietários, o rancho e os chalés Butiá e 

Jerivá.

 Na zona 1 estão as áreas mais frequentadas da 

Casa-mãe e das demais zonas 0  e localizadas o mais 

próximo das edificações (exigem maior manutenção). São 

elas: hortas, a cisterna da Casa-mãe e a composteira. Na 

zona 2 encontram-se lavanderia e caixa d’água da Casa-

mãe, que é o próprio Chalé Jerivá. Na zona 3 ficam viveiro 

de mudas, lavoura, galinheiro e os  Chalés (geradores de 

renda). A zona 4 é destinada a futuras implantações 

(quadra), jardim e área de acampamento. A zona 5 é a mata 

ciliar e referência ecológica. 

Figura 18 Planejamento por Zonas da Morada

SÍNTESE DAS ANÁLISES DOS ESTUDOS CORRELATOS
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Funcionalidade da Forma/Design dos Espaços - 

Aspectos Bioclimáticos 

 Há alguns elementos que exercem importantes 

estratégias bioclimáticas e de eficiência energética:

- elementos de proteção da Morada à insolação direta: 

amplos beirais e a varanda da fachada principal;

- elementos de entrada de iluminação natural difusa: 

Iluminação Alta de Garrafas e Janela Alta Fixa de Vidro 

Translúcido. 

 A orientação solar da principal Fachada da Casa-

mãe encontra-se a sudeste: em função do acesso de 

veículos e hóspedes à Morada (a frente da fachada), à 

adaptação a topografia e à localização do banheiro seco 

da Casa-mãe, que precisa de boa insolação. 

 Em função desta orientação, a varanda, as áreas 

comuns (cozinha, estar e jantar)  e os dormitórios 

coletivos, recebem insolação principalmente pelo 

período da manhã e maior influência do vento sul.  A 

ventilação cruzada poderia ter sido melhor explorada nos 

dormitórios coletivos, que possuem somente uma 

abertura a sudeste. 

Figura 19 Acesso Principal a Casa-Mãe, fachada sudeste. 

Figura 20 Área comum de estar, jantar e cozinha

F
o
n
te

: 
M

a
ia

ra
  
P

a
lm

a
s.

  
  
  
  
  
  
  
  
F

o
n
te

: 
a
u
to

ra
l. 

 
  
  
  
  
  
  

  

3.1 ESTUDO DE CASO POUSADA E ESTAÇÃO DE PERMACULTURA MORADA EKOA, IMBITUBA/SC

2 ANÁLISE POR PRINCÍPIOS DO DESIGN

Análise de Padrões Amplos

 Na implantação da pousada, há um planejamento amplo 

de todas as partes do sistema, facilitada pela topografia do 

terreno. Principalmente quanto ao manejo da água, onde há 

eficiente distribuição, tratamento e reutilização em todo sítio. A 

acidentada topografia, entretanto, dificulta a acessibilidade, até 

mesmo a Casa-Mãe. 

Funcionalidade da Forma/ Design dos Espaços -  

Programa de Necessidades

 Na Casa-mãe é que boa parte das atividades diárias 

acontecem: as principais áreas de uso comum, as refeições, as 

áreas de estar e as aulas teóricas. Há também áreas íntimas, 

dormitórios coletivos e de casal.  Há opção de escolha de 

hospedagem também nos outros chalés, principalmente para 

casais e famílias.  

Áreas comuns e de Convivência 

 Os espaços de uso comum são integrados e amplos e 

situam-se no primeiro pavimento da Casa-mãe. São eles: sala de 

estar, jantar e cozinha integrados e uma grande varanda. 

 Observou-se, durante a hospedagem na morada, o forno 

de barro, do lado de fora da casa,  um importante espaço de 

convivência e integração entre os hóspedes. 

 Outros espaços de convivência observados foram: a 

varanda do Rancho, em que os hóspedes e participantes  do 

curso permaneciam antes do horário de almoço, e depois do 

período de curso e a área de acampamento, utilizado pelos 

hóspedes para fogueira.  

Áreas íntimas - Banheiros

 Há um chuveiro em cada pavimento, e a disposição de 

chuveiro, pia e vaso permite a utilização de cada função 

separadamente.

 Observa-se que, desta forma, há um maior economia de 

água, enquanto que, quanto maior a disponibilidade de 

chuveiros, como em banheiros coletivos ( quantidade grande de 

cabines de chuveiros), menor o racionamento no uso da água.  

2
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2. Sala de Estar

3. Sala de Jantar e Cozinha

4. Circulação 
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8. Dormitório Casal

1
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Fonte: elaborado pela autora. 
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Área de Acampamento
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Figura 21 Implantação da Pousada, Manejo da água, Aspectos Bioclimáticos.
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Sistemas de Reuso e Reciclagem das Águas utilizados pela Morada.

 Tratamento águas cinzas (chuveiro e pias) por círculo de bananeiras. 

 Banheiro seco compostável, para tratamento das águas cinzas. No banheiro seco há duas 

bacias sanitárias, enquanto uma é utilizada por 6 meses, na outra ocorre o processo de 

compostagem. 

 Captação da água da chuva do telhado da Casa-mãe, armazenada em cisterna e 

reutilizada para irrigação dos jardins e hortas.

 Caixa D’água Casa-mãe e simultaneamente Chalé Jerivá. 

 Captação da água da chuva,  que passa por filtragem em uma wetland de plantas e segue 

em um sistema de aquaponia.

 Tratamento de águas negras por Bacia de Evapotranspiração.

 Tratamento de águas cinzas (pia e chuveiro), filtrada por plantas. 

Figura 22 Varanda Casa-mãe 

Fonte: acervo autoral.

3.1 ESTUDO DE CASO POUSADA E ESTAÇÃO DE PERMACULTURA MORADA EKOA, IMBITUBA/SC

3 ANÁLISE DA FLOR DA PERMACULTURA

Domínio do Ambiente Construído

 Foram adotadas todas as ações sugeridas pela Flor da Permacultura: Bioarquitetura, 

Construção com Barro e Palha, Autoconstrução e Design Solar Passivo. 

 Sistema Construtivo: A Casa-mãe é um exemplar de Bioarquitetura em Superadobe. 

As paredes são estruturais e foi executado uma cinta de amarração de concreto armado no topo 

das mesmas do primeiro pavimento. A técnica construtiva de Pau-a-pique é também utilizado 

em outras edificações encontradas no sítio. (HOFFMANN, 2008). 

 Estratégias Bioclimáticas: utilização da orientação solar (amplos beirais, varanda, 

iluminação natural dos ambientes), análise dos ventos e uso da terra crua como material de alto 

desempenho térmico (controle de umidade, sistema solar passivo). 

 Técnicas e materiais: Construção com terra crua local, o método construtivo adotado 

permite uma flexibilidade entre as partes de argila e areia, podendo utilizar-se de solos mais 

arenosos, como o encontrado no sítio. Para preenchimento dos sacos, a proporção foi de 45% 

de argila, 45% de areia (dentro destes, 15% da areia local) e 10% de cimento. Foram também 

utilizados Eucalipto do próprio sítio e construído uma parede de garrafas reutilizadas 

(aproveitamento luz natural) (HOFFMANN, 2008).  

Domínio Ferramentas e Tecnologia

 Energias Renováveis: Não gera sua energia, entretanto, faz um planejamento eficiente 

do seu uso, racionalizando energia elétrica (com conforto térmico, não utiliza ar-condicionado) e 

aproveita iluminação e ventilação naturais. 

 Reuso, Reciclagem: na Gestão e no Manejo da água, não há geração de resíduos. A 

água da chuva é filtrada e reaproveitada para irrigação de hortas e jardins, em outro sistema é 

captada, filtrada e purificada em um pequeno sistema de aquaponia. As águas cinzas e negras 

recebem diferentes tratamentos (bacia de evapotranspiração, círculo de bananeiras, wetlands) 

e são reaproveitadas para produção de alimentos e para o crescimento das plantas. Um 

banheiro seco foi também executado com capacidade para um número grande de hóspedes.  
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Banheiro Seco
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Caixa D’água 
Casa Mãe

Superadobe

6
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Jerivá

Fonte: acervo autoral.

Figura 24 Vista Geral da Pousada

Fonte: acervo autoral.

Figura 23 Morada dos Proprietários

Figura 25 Dormitório Coletivo 1º 
Pavimento

Fonte: acervo Maiara Palmas.
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1
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Figura 26 Croqui Edificações do Sítio, análise de materiais, sistemas construtivos e manejo da água.

Aproveitamento Iluminação natural

Longos 
beirais

Fonte: elaborado pela autora.
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2 ANÁLISE POR PRINCÍPIOS DO DESIGN

CON UALIZAÇÃOTEXT
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3.2 ESTUDO REFERENCIAL HOSTEL COMUNA YERBAS DEL PARAÍSO / IR ARQUITETURA, EL SOBERBIO/ MISIONES, ARGENTINA. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Figura 27 Localização Hostel Comuna, Argentina. 

Fonte: Google Maps (2017). Adaptado pela autora.

 Segundo o site do projeto Comuna Yerbas Del Paraíso, 

está localizada na Cidade de El Soberbio, Província de 

Misiones, o acesso é feito pela rota costeira nº 2 e depois por 

uma estrada local por mais 600 m. 
 O espaço da Comuna Yerbas Del Paraíso é não 

somente um hostel, mas também atua como um projeto que 

trabalha com a articulação da comunidade local, junto de 

associações, meio acadêmico e instituições; trabalha com 

viveiro de mudas nativas, com objetivo de restaurar florestas 

nativas; e como um espaço para realização de oficinas, 

capacitação e cursos. O sítio da Comuna foi criado à um 

espaço de cura e aprendizagem (site Comuna). 

1 ANÁLISE POR ZONAS

 O espaço da Comuna, mencionado no site, situa-se na 

área de Reserva de Biosfera Yabotí-RBY (reconhecido pela 

UNESCO) e é a principal referência ecológica ao projeto e a 

zona 5 na Permacultura. 

 Desta forma, em todas as etapas de projeto, a zona 0 

considera a sua localização em área de reflorestamento e foi 

projetada de forma a adquirir grande flexibilidade entre as 

árvores. Por meio de módulos triangulares, uma variedade de 

plantas foram sendo lançadas até adquirir a volumetria final. 

 Na zona 1 foram implantados todos os sistemas que 

implicam maiores visitações, demonstrados na Figura 27  

(como lavanderia, hortas). O viveiro de mudas encontra-se 

nesta zona pelo grande trabalho da Comuna com o 

reflorestamento. Algumas considerações: as hortas poderiam 

estar mais próximas da zona 0, em função do deslocamento 

diário necessário e o local de guardar lenha poderia estar mais 

próximo do forno de barro.  

 A zona 2 é destinada a criação de animais e a zona 3 e 4 

estão os trabalhos da Comuna com o reflorestamento, um dos 

maiores objetivos da Comuna. Reserva de  A zona 5 é a 

Biosfera Yabotí-RBY a preservar. 

Figura 27 Planejamento por Zonas         Figura 28 Vista do Hostel Comuna

                                                                        Figura 29 Sistemas Zona 1

      Fonte: Elaborado pela autora.         Fonte: Página Facebook Comuna 

2 ANÁLISE POR PRINCÍPIOS DO DESIGN

Análise de Padrões Amplos

 A volumetria do hostel foi pensada para adquirir um 

número total de módulos, no entanto, sua totalidade não fora 

edificada e pode ser completada conforme a necessidade (IR 

Arquitetura). Além do hostel, foram pensados outros principais 

espaços: a Maloca (casa comunitária em guarani), como uma 

sala de atividades para cursos e yoga e o viveiro de mudas, 

para as ações de reflorestamento (site Comuna). 

Funcionalidade da Forma/ Design dos Espaços - 

Programa de Necessidades

 O programa de necessidades do hostel foi distribuído 

por módulos de diferentes formados: três módulos íntimos 

para os dormitórios e em cada um deles, um banheiro; e um 

módulo social com sala de estar, biblioteca, jantar e cozinha 

comunitária. Todos os espaços íntimos e social estão 

diretamente ligados por varandas para o entorno do edifício.

  Externamente, o hóspede pode utilizar o forno e fogão 

de barro, o espaço da fogueira, praticar meditação ou 

exercícios sobre a estrela da torre de pedra (gratidão a mãe 

terra) ou sobre mirantes construídos na Zona 5 nas margens 

do riacho Yerbas Del Paraíso (site Comuna).
Figura 30 Programa de Necessidades do Hostel

Fonte: IR Arquitetura, 2012. Adaptado pela autora

3 ANÁLISE DA FLOR DA PERMACULTURA

Domínio do Ambiente Construído

 Foram adotadas todas as ações sugeridas pela Flor da 

Permacultura: Bioarquitetura, Construção com Barro e Palha, 

Autoconstrução e Design Solar Passivo. 

  Estratégias Bioclimáticas: A disposição dos módulos 

do edifício permitiu uma boa insolação em todos cômodos. As 

varandas voltadas ao norte protegem da insolação do verão e 

a permitem no período do inverno. Possui uma eficiente 

ventilação cruzada na distribuição das aberturas e na própria 

forma dos módulos do edifício. O telhado verde, funciona como 

um bom isolante térmico e sistema solar passivo, trazendo 

conforto para o interior do edifício, tanto no verão, como no 

inverno. 
Figura 31 Vista da Área Comum, Varanda e Dormitórios
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3 ANÁLISE DA FLOR DA PERMACULTURA

Domínio do Ambiente Construído

  Sistema Construtivo: Segundo os arquitetos, a 

construção seguiu a arquitetura vernacular da ‘‘casa 

paraguaia’’. Como umas das considerações de projeto, o 

sistema em madeira é habitual aos construtores locais. Parte 

foi construído, com uma equipe interdisciplinar, com oficinas e 

capacitação de mão-de-obra. Outros sistemas de menor 

escala são encontrados em estruturas de suporte ao hostel: 

construção com bambu (lavanderia e local para lenha) e 

construção com pau-a-pique (local para guardar ferramentas). 

 Técnicas e materiais: A edificação de madeira é 

elevada no terreno. Os mesmos pilares elevados (distantes 

três metros entre seus eixos), continuam na estrutura da 

edificação térrea. A vedação e as aberturas são feitas em 

madeira ou bambu. A técnica local foi adaptada ao 

detalhamento dos módulos triangulares. Na figura 32, é 

demonstrada o esquema estrutural de um dos módulos. 

Figura 32 Método construtivo da tradicional ‘‘ Casa Paraguaia’’, adaptado 

a estrutura da Maloca e ao Módulo triangular do Hostel

 Domínio Ferramentas e Tecnologia

 Energias Renováveis: a Comuna não gera sua 

energia, entretanto, as estratégias bioclimáticas excluem o uso 

de ar-condicionado, e os gastos com energia elétrica, gás (uso 

da lenha) e iluminação artificial são reduzidos. 

Ccasa Hostel/ Taki Arquitetura/  

NHA Trang/Província Khanh Hoa, Vietnã

 O Hostel está localizado ao Norte da Cidade de NHA 

Trang, Província de Khanh Hoa, Vietnã. A capacidade é de 43 

leitos distribuídos em 10 dormitórios (site Hostel Ccasa). O 

referencial foi escolhido em função do completo programa de 

necessidades, principalmente para o estudo das três tipologias 

de dormitórios, bem como o layout dos mesmos.  

 Segundo Archdaily (2017), o edifício é distribuído em 

três blocos (Figura 34): um bloco de serviços (em estrutura de 

aço e chapas metálicas), um bloco de dormitórios (três 

containers empilhados, diferenciados na cor para identificação 

da tipologia dos dormitórios) e o bloco dos banheiros (alvenaria 

tijolos aparentes pintadas de branco e concreto).

Figura 33 Programa de Necessidades Hostel

 Segundo o site do Hostel Ccasa, os dormitórios são 

todos equipados com ar-condicionado, armários cadeados e 

telefone fixo para contato com a recepção do hostel. Cada 

cama possui sua cortina, sua lâmpada e ganchos para 

pendurar roupas. Os quartos são distribuídos nas seguintes 

tipologias: 

 I. Quarto compartilhado, capacidade de 6 leitos: conta 

com 3 beliches dispostos em formato de U. Há uma quantidade 

de três desta tipologia no andar térreo (Figura 38);

 II. Quarto compartilhado com capacidade de 4 leitos: 

conta com 2 beliches em ambos lados. Foram distribuídos três 

desta tipologia no primeiro pavimento (Figura 39);

 III. Quarto privativo de Família, capacidade de 4 leitos: 

conta com 1 beliche e uma cama de casal. Foram dispostos 

uma quantidade de 3 desta tipologia no segundo pavimento 

(Figura 40).

 A distribuição dos dormitórios em um único bloco 

permitiu a compactação das áreas e permitiu uma maior 

expansão para as demais áreas de uso comum.  

3.3 ESTUDOS REFERENCIAIS PONTUAIS

Fonte: Archdaily, 2017. 
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3.3 ESTUDOS REFERENCIAIS PONTUAIS. 3.4 SÍNTESE DAS ANÁLISES DOS ESTUDOS CORRELATOS

 Os estudos referenciais correlatos servirão de referência 

ao desenvolvimento do partido arquitetônico deste trabalho e 

para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso II. Para 

isto, foi elaborado uma síntese com pontos pertinentes a este 

trabalho para cada referencial analisado:

ESTUDO DE CASO POUSADA E ESTAÇÃO DE 
PERMACULTURA MORADA EKOA, IMBITUBA/SC

 I. ‘‘ Sistemas de tratamento natural [...] são paisagens em seu 

caráter básico e operação.’’ (BACKES, 2012, p. 71): na morada, o 

manejo das águas demonstra sua eficiência na recuperação do solo 

arenoso, mostra que através do manejo sustentável das águas é 

possível contribuir com o crescimento de paisagens naturais. Cria-se 

um paisagismo estético e ao mesmo tempo, funcional (introdução de 

zonas úmidas distribuídas pelo sítio, hortas irrigadas, árvores 

frutíferas, árvores construtivas e  para lenha);

 II. Planejamento por Zonas, da Permacultura: na Morada, 

auxilia no planejamento amplo do edifício e demais partes do 

sistema. Permite uma eficiente e integrada distribuição do programa 

de necessidades, pensando em algumas formas: de distribuir tal 

elemento a tal proximidade; de reduzir deslocamentos (e junto, 

gastos de energia); de como  partes do sistema podem adquirir mais 

de uma função. 

 III.  A respeito do método construtivo: O superadobe é um 

sistema de eficiente desempenho térmico e acústico, e uma 

estruturalmente resistente. Entretanto, a estrutura é pesada (as 

paredes de espessura 45 cm), o que dificulta; além de futuras 

modificações, a disposição de grandes e muitas aberturas. É 

necessário batentes resistentes nas janelas; 

 IV. Utilização do fogo: Forno a lenha, fogueiras ou outros 

elementos com fogo podem funcionar como importantes espaços de 

convivência e integração; 

 V. Economia da água: através da distribuição controlada de 

chuveiros. 

 ESTUDO REFERENCIAL HOSTEL COMUNA YERBAS DEL 

PARAÍSO/ MISIONES, ARGENTINA.

 I. O reconhecimento, por partes dos arquitetos, da técnica 

construtiva local: demonstra uma sensibilidade no resgate da 

arquitetura vernacular, e ao mesmo tempo, a assimilação e a 

adaptação específica ao projeto do hostel.

 II. Meios de atuação e integração do hostel com a 

Comunidade e instituições: O hostel atua na Comunidade através de 

atividades dentro do espaço do sítio. Uma delas envolvendo a 

Comunidade nas ações de reflorestamento e no manejo do viveiro de 

mudas. Outra ação encontra-se na construção da Maloca, 

funcionando como um espaço para atividades, cursos e oficinas. 

 III. Construção da Maloca em um equipamento único e 

separado do hostel, contudo, destinado conjuntamente a utilização 

por ambos: a separação em dois equipamentos distintos pode 

conceder maior autonomia aos moradores, funcionando como um 

espaço de organização em associação entre eles e o hostel e criando 

o sentimento de pertencimento ao equipamento e o cuidado em 

mantê-lo. 

 IV: Utilização de varandas sociais e íntimas: Define uma 

gradual variação de privacidade entre relações sociais, interior e 

exterior do edifício. No uso de varandas íntimas, é criada uma maior 

privacidade ao hóspede, estimulando uma observação mais pessoal 

entre ele, o exterior e as paisagens naturais. O contrário ocorre nas 

varandas sociais, que estimulam maior integração e trocas de ideias 

entre os hóspedes. 

 V: Modulação flexível do projeto: além de permitir uma 

variada configuração de plantas e layouts, o projeto pôde ser 

executado em partes, e se necessário, concluído no futuro. 

ESTUDOS REFERENCIAIS PONTUAIS

 I. Privacidade do hóspede nos dormitórios Ccasa Hostel/ 

Vietnã: apesar do pré-dimensionamento mínimo do layout na 

disposição compacta dos leitos, houve maior investimento na 

privacidade com o uso de cortina, lâmpada e armário cadeado para 

cada leito (semelhante a uma cabine dormitório). Além disso, 

compactando-se os dormitórios e criando tipologias dos mesmos 

(embora privativos), podem-se expandir maiores áreas aos espaços 

de uso comum.

 II. Experimentação de formas orgânicas na Bioconstrução, 

Instituto de Permacultura Çarakura, Florianópolis/SC: as técnicas 

são gradualmente aperfeiçoadas em equipamentos para crianças ou 

visualmente infantis. Estas estruturas de pequeno porte são um 

chamado para cursos rápidos de conhecimento das técnicas de 

bioconstrução, bem como de experimentação e exploração das 

possibilidades dos materiais em formas mais ousadas e orgânicas. 

INSTITUTO DE PERMACULTURA ÇARAKURA/ 
Ratones, Florianópolis/SC. 

 O instituto foi criado como uma ferramenta de 

aprendizado e conscientização ambiental as mais variadas 

idades através de cursos e oficinas (bioconstrução, 

Permacultura, agloflorestas). Uma das principais abordagens 

está na educação ambiental de crianças e na frequente 

visitação das mesmas em excursões escolares. E na visitação 

pelo sítio, são ínumeras as bioconstruções em formas de 

animais. 

 Observa-se, durante os cursos realizados pelas autora 

no Instituto, que além de chamar a atenção das crianças, estas 

construções servem como uma experimentação de diversas 

formas orgânicas em uma técnica muito utilizada no sítio: o 

calfitice. É muito semelhante ao pau-a-pique, a massa leva 

areia, argila, cal e uma pequena quantidade de cimento para 

evitar infiltrações. 

 É feita uma malha de bambu (com amarrações), que 

pela sua flexibilidade  permite o design de diversas formas 

(Figura 33). Após o esqueleto de bambu pronto, são colocados 

sobre a malha sacos de cebola ou ráfia, que auxilia na seguinte 

fixação da massa de terra. 

Figura 43 Esqueleto de bambu para 
um anfiteatro, técnica calfitice. 

Figura 44 Telhado verde, e técnica 
calfitice. Banheiro seco e chuveiros.

Fonte: Instituto Çarakura, 2016.

Figura 41 Banheiro 
convencional na forma 
do pássaro Çarakura

Figura 42 Casinha para as crianças na forma de 
um Tamanduá

Fonte: autoral. Fonte: autoral.
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4 ANÁLISE URBANA REGIONAL 

As presentes análises têm como objetivo o estudo da área a ser trabalhada, 

interconectando-a à região. É localizada a área de estudo, apresentando-a em 

aspectos socioeconômicos regionais e relacionando-a ao histórico de ocupação do 

Munícipio de Palhoça/SC e da Comunidade da Pinheira. Já no enquadramento da 

Comunidade, é mostrada as ações da Associação Pró-Crep e a localização do terreno 

de estudo, justificando sua escolha, sua inserção urbana e as legislações urbanísticas 

pertinentes.  

4.1 DESCRIÇÃO GEOGRÁFICA 
 

O município de Palhoça, localizado na região Sul do Brasil e litoral de Santa 

Catarina, enquadra-se Microrregião de Florianópolis e dista da capital 

aproximadamente 14 km. Segundo o Censo do IBGE, a população é estimada em 

161.395 pessoas (posição 10 entre os 295 municípios do Estado, Censo 2016) e 

estende-se por uma área territorial de 395,133km² (Censo 2015).  

Delimita-se a norte com o Município de São José, a leste com a bacia Sul da 

Ilha de Florianópolis e banhado pelo Oceano Atlântico, a oeste com o Município de 

Santo Amaro da Imperatriz e a sul com o Município de Paulo Lopes.  

Figura 45 Localização do Estado, Município de Palhoça e Comunidade da Pinheira 

 
Fonte: Imagens Google Maps (2017) e Mapas IBGE. Disponível em: <http://mapas.ibge.gov.br/> 

Acesso em 27/05/2017. Adaptado pela autora. 

4.2 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E BREVE HISTÓRICO 

A área territorial do Municipio de Palhoça é dividida em dois distritos: Palhoça, 

a norte e Enseada do Brito, a Sul. Economicamente, apresenta como principais 

atividades voltadas a prestação de serviços (em primeiro lugar) e a indústria, em 

segundo (Censo IBGE, 2014). Ainda se destacam: a contribuição com a maricultura 

do Estado, que está no topo da produção nacional (EPAGRI, 2016); a pesca artesanal, 
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em relatório da Fundação PROZEE (Fundação de Amparo à Pesquisa de Recursos 

Vivos na Zona Econômica Exclusiva), identifica 6 localidades pesqueiras (em um total 

de 337 em Santa Catarina) e o turismo no seu litoral. 

Destacam-se ambientalmente; o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro 

(87.504 ha, fundado em 1975) e o Parque Ecológico Municipal dos Manguezais (506 

ha de mangue, criado em 1996). Constituem 73% do território do Município (SEVERO, 

2008).  

Palhoça é considerada uma cidade média18 e é possível identificar a 

importância do Município de Palhoça como articulador regional na história, que 

segundo o site da Prefeitura de Palhoça, surgiu da necessidade de uma estrada que 

ligasse a Ilha de Santa Catarina, Desterro (fundada em 1651) a Lages (fundada em 

1771) e também servindo de escudo militar defronte à Ilha. Mais tarde, foram sendo 

criadas povoações as margens da estrada. O nome dado ao Município refere-se as 

palhoças, construções de pau-a-pique com coberturas de palha, que serviram para 

guardar farinha na estrada de Desterro a Lages. Mais tarde, construções de 

pescadores seguiram o mesmo sistema construtivo.  

4.2.1 Aspectos Socioeconômicos na Comunidade da Pinheira  

A área de estudo situa-se na última Comunidade a sul do Município de Palhoça, 

no Distrito da Enseada do Brito e faz limite com Paulo Lopes. Há dois acessos pela 

BR-101: acesso Norte e acesso Sul.  

A comunidade, de colonização açoriana, teve seu desenvolvimento inicial com 

a pesca artesanal, mas como ocorreu em outras regiões do litoral, o turismo tornou-

se mais intenso e crescente. Os impactos desta atividade na economia pesqueira 

resultaram: na especulação imobiliária, na organização da comunidade 

fundamentalmente em torno do turista e em parte na substituição de uma atividade 

por outra (SEVERO,2008). Foram então sendo oferecidos estruturas essencialmente 

voltada ao turista: uma variedade de pousadas, casas e apartamentos de veraneio. 

Entretanto, a falta de planejamento turístico na Praia da Pinheira é observada na 

sazonalidade desta atividade. 

Em contrapartida, a base do turismo contemporâneo está em estimular a 

identidade local juntamente a um planejamento turístico. Trabalhando, desta forma, o 

                                            
18 Pelo critério demográfico do IPEA - Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (2008), que as apresenta como 
importantes na desconcentração da produção e da população pelo território nacional. Amenizando, desta forma, 
a sobrecarga de grandes núcleos urbanos e fazendo a ligação entre os espaços urbano e regional. 
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respeito à cultura, o não esquecimento das tradições e das atividades. Para o 

planejamento durante todas as estações, conecta-se o equipamento de hospedagem 

à educação ambiental. Nos períodos de baixa temporada, o espaço do hostel pode 

ser utilizado por crianças no período extraclasse, vivenciando e aprendendo com os 

ambientes proporcionados.  

4.2.2 Associação Pró-Crep 

Em depoimento de vídeo de Hélia Santos (2011), a Pró-Crep (Criar, Reciclar, 

Educar e Preservar) nasceu da necessidade da Escola Reunida Prof.ª Olga Cerino, 

na Guarda do Embaú em adquirir melhorias as condições de trabalho. A comunidade 

da escola e a idealizadora do projeto, a professora Hélia, passaram a fazer a coleta 

seletiva do lixo da Guarda e obtiveram melhorias físicas, o fortalecimento do projeto e 

a aquisição de um galpão equipado na Praia da Pinheira.  

O projeto conta com a participação de projetos de extensão da Unisul 

(Universidade do Sul de Santa Catarina) e também da FMP (Faculdade Municipal de 

Palhoça). Além da Triagem dos materiais, na Pró-Crep ocorrem: oficinas de mosaico, 

educação ambiental (envolvendo desde crianças a idosos), produção de biodiesel 

(recolhimento de óleo de fritura) para as embarcações dos pescadores locais, brechó 

consumo consciente e onde são feitos artesanatos da reciclagem dos materiais 

(FONSECA, 2014). Em conversa com Hélia, conta que a Associação tem a vontade 

da construção de um espaço em pau-a-pique para a realização de oficinas. 

Segundo Fonseca (2014), a associação gera renda para 15 pessoas que fazem 

a separação dos materiais (são 12 toneladas na baixa temporada e no verão, 36). 

Dentre estas pessoas, metade estão em tratamento na casa de recuperação de 

dependentes químicos do Instituto Caminho do Peregrino.  

4.3 TERRENO 

A escolha do terreno passou por um processo de análise urbana, com o 

levantamento de potenciais vazios urbanos. Pensava-se em unir o turismo, a 

paisagem natural, a educação ambiental e a Permacultura em um único espaço. Com 

a necessidade de um equipamento a Pró-Crep, a área de inserção da mesma 

mostrou-se bastante viável para a implantação do projeto. Além de estar ao lado do 

galpão de triagem, é próximo a Escola da Comunidade, faz a transição entre a área 

mais adensada (centro comercial) e as áreas mais verdes, é próximo de trilhas e há 

10 min. a pé das praias.   
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Próximo ao galpão de triagem há três lotes vazios. O terreno escolhido foi o de 

esquina com área de 18.665,76 m², em função do visitante que, vindo pela Rua 

Aderbal Ramos da Silva e entrando na Rua João Fedoca consegue ter a visibilidade 

do terreno e do galpão da Pró-Crep em perspectiva (Figura 47). 

Figura 46 Levantamento de vazios urbanos e localização do terreno 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Palhoça. Adaptado pela autora. Disponível em: 

<http://www1.palhoca.sc.gov.br:8088/>  
 
        Figura 47 Perspectiva Esquina do Terreno                Figura 48 Vista Lateral Rua João Fedoca 

   
                              Fonte: Autoral, 2017                                            Fonte: Autoral, 2017  
 

4.3.1 Inserção Urbana e Legislação Urbanística 

Segundo o Zoneamento atualizado do ano de 2016, recebido pela Prefeitura 

Municipal de Palhoça (2017), a área de estudo encontra-se na Zona ATR-3 – Área 

Turística Residencial. A zona destina concentração de equipamentos e 

empreendimentos turísticos, permitindo o uso residencial. Na comunidade, esta Zona 

é predominantemente residencial. Demais usos (restaurantes, pousadas, hotéis e 

campings), são distribuídos pela área principalmente nas vias de maior fluxo, que dão 

acesso as praias. Muitas hospedarias foram adaptadas de antigas residências. A zona 

ATR-3, por sua fragilidade ambiental, permite edificações de no máximo dois 

pavimentos, índice de aproveitamento 0,6 e taxa de 30%.  

 Além desta, concentra na principal via do comércio local (além de residências, 

hospedarias e restaurantes) as Zonas AMC-6 – Área Mista Central e as Áreas de 

Preservação Permanente dos morros e do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.   

 
 
 



46 
 

Figura 49 Zoneamento de Uso e Ocupação do Território do Município de Palhoça, Lei nº 16/1993 

 
Fonte: Cedido pela Prefeitura Municipal de Palhoça (2017). Adaptado pela autora. 

4.3.2 Análise de Fluxos Sistema Viário 

Os dois acessos Norte/Sul da rodovia BR-101 que chegam à Comunidade da 

Pinheira, ligam-se na via arterial Rua Aderbal Ramos da Silva. Via principal do 

comércio local, de maior fluxo e conflitos de trânsito na alta temporada.  

Desta, são distribuídas vias coletoras, que recolherem o fluxo das vias locais e 

acessam as principais praias. O maior conflito está na via coletora que dá acesso à 

Praia de Cima, pois o fluxo de veículos na alta temporada é maior que a via é capaz 

suportar. O uso do solo é bastante variado: estacionamentos particulares, 

restaurantes e lanchonetes, pousadas, residências e alguns comércios. 

 Nas vias locais, os usos são predominantemente residenciais. Encontram-se 

também, distribuídos aleatoriamente, equipamentos de hospedagem.   

O acesso ao terreno de estudo se dá pela Rua Aderbal R. da Silva diretamente 

à via coletora Rua João Fedoca. É pavimentada de lajotas até o terreno de estudo, a 

partir dele, a caixa de rua passa a estreitar às vias locais.  

Figura 50 Zoneamento de Uso e Ocupação do Território do Município de Palhoça, Lei nº 16/1993 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Palhoça. Adaptado pela autora. Disponível em: 

<http://www1.palhoca.sc.gov.br:8088/> 
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4.3.3 Infraestrutura Urbana 

Os principais equipamentos de Infraestrutura são distribuídos na Rua Aderbal 

Ramos da Silva. Destacam-se, próximos ao terreno de estudo: a Escola de Educação 

Básica Padre Vicente Ferreiro Cordeiro, a Colônia de Pescadores, a Associação Pró-

Crep e no terreno ao lado, ainda que precários, um campo de futebol e uma rampa de 

skate. O terreno de escolha é de fácil acesso e próximo a todos os outros 

equipamentos listados na Figura 51, como também aos pontos de ônibus que passam 

pela Rua Aderbal Ramos da Silva.  

Entretanto, são poucas as redes integrando diferentes municípios a 

comunidade da Pinheira. Acesso de cidades no Sul do Estado tem seu acesso 

dificultado, pois as linhas vão diretamente a Capital de Florianópolis, sendo necessário 

de lá, retornar à Comunidade da Pinheira.  

Há uma carência na prestação de alguns serviços, principalmente públicos, 

como bancos, cartório e correios.  

Figura 51: Infraestrutura Urbana próxima ao terreno de estudo 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Palhoça. Adaptado pela autora. Disponível em: 

<http://www1.palhoca.sc.gov.br:8088/> 

      Figura 52: Escola Local e Mosaicos,                     Figura 53: Galpão de Triagem da Pró-Crep 
Participação da Pró-Crep e da Comunidade                         e Brechó  Consumo Consciente 

    
                    Fonte: Autoral, 2017                                                     Fonte: Autoral, 2017                                        
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4.4 ANÁLISE BIOCLIMÁTICA  

As presentes análises, com o objetivo de traçar estratégias de conforto na 

proposição da edificação. Para isso, foram gerados gráficos de insolação e ventilação 

e análise de cartas solares da região mais próxima, Florianópolis, nos programas 

computacionais SOL-AR e Autodesk Ecotect Analysis.   

Conforme Labeee/UFSC (2010)19, no verão a região de Florianópolis é 

marcada por temperaturas e umidade elevadas. As estratégias para esta estação é 

manter a temperatura interna inferior à externa. São utilizados para isso, ventilação 

cruzada, sombreamento das aberturas, bloqueio da entrada de insolação, isolamento 

de paredes e cobertura e inércia térmica combinados (principalmente em função da 

alta amplitude térmica). 

No inverno há queda de temperaturas e incidência de ventos em altas 

velocidades. As estratégias utilizadas nesta estação procuram aproveitar a insolação 

para aquecimento solar passivo e bloquear a ventilação evitar perdas de calor. São 

utilizadas:  massa térmica para aquecimento acumulada nas paredes e coberturas, 

materiais de elevada capacidade térmica (LABEEE/UFSC (2010). 

Na predominância dos ventos, foram gerados gráficos em ambos programas, 

que mostram uma grande variação na direção e frequência dos ventos. Os ventos 

Norte/ Nordeste e Sul/Sudoeste, mostraram maior frequência, destacando os ventos 

norte com maior predominância no inverno e ventos nordeste no verão. 

    Figura 54 : Ventos de Frequência de Ocorrência            Figura 55: Ventos Predominantes 

                       
Fonte: Software SOL-AR (2017).                           Fonte: Software Ecotect (2016). 

Na análise da carta solar da região, foi sobreposta nas diferentes faces do 

terreno. Observa-se que a insolação direta não encontra nenhuma barreira física. 

Podendo ser explorada nos ganhos de insolação direta e indireta em diferentes 

                                            
19 Laboratório de Eficiência Energética em Edificações da UFSC (2010) 
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orientações no edifício.  

Figura 56: Carta Solar e Ventos Predominantes          Figura 57: Carta Solar de Florianópolis 

          
      Fonte: Prefeitura Municipal de Palhoça. Adaptado.             Fonte: Sofware SOL-AR (2017). 

5 DIRETRIZES PROJETUAIS PARA ELABORAÇÃO DO TCC 2 

A partir dos estudos efetuados a respeito dos temas levantados, análises 

referenciais e locais, foi elaborado uma síntese de diretrizes a servirem de base a 

proposta do partido arquitetônico de uma Estação e Hostel Permacultural na 

Comunidade da Pinheira em Integração com a Associação Pró-Crep, no Município de 

Palhoça/SC, a ser apresentada a seguinte neste trabalho. Estas diretrizes serão 

também trabalhadas como estratégias ao projeto do TCC 2: 

- Propor um equipamento de hospedagem tipo hostel a Comunidade da Pinheira que 

promova o turismo ecológico e a bioarquitetura no terreno; 

- Planejar uma implantação de padrões amplos conforme estudado no Zoneamento 

proposto pela Permacultura; 

- Promover uma integração entre o hostel e a Associação Pró-Crep por meio de um 

equipamento Comunitário a ambos e à Comunidade; como um espaço destinado a 

realização de oficinas, aulas, educação ambiental e cursos; desde crianças a adultos; 

- Elaborar um programa pensado também nas crianças que utilizarem o local no 

período extraclasse, mesmo que integrado ao programa do hostel; 

- Considerar no projeto os itens elaborados na síntese das análises dos estudos 

correlatos; 

- Propor uma ampla integração entre o sítio na implantação do hostel, do equipamento 

comunitário e do entorno do sítio utilizado pelo Galpão da Pró-Crep, como um convite 

a conhecer e utilizar estes espaços; 

- Agregar as estratégias bioclimáticas para a região, analisadas neste trabalho, no 

projeto: ventilação cruzada, proteção da insolação direta no verão e seu 

aproveitamento no inverno e utilização de materiais isolantes e de alta inércia térmica 

(para esta função, aliando o uso na terra como material de construção).   



50 
 

5.1 PROGRAMA DE NECESSIDADES  

O programa de necessidades abaixo (Quadro 4) considerou os estudos 

correlatos analisados sob o ponto de vista das edificações a serem propostas. Para 

isso, foi desenvolvido um pré-dimensionamento (Quadro 5) conforme Panero (2002) 

a partir de um layout mínimo de cada ambiente do programa.   

Quadro 4 Programa de Necessidades Hostel e Equipamento Comunitário 
  PRÉ-DIMENSIONAMENTO PROGRAMA DE NECESSIDADES HOSTEL 

 Subsistemas Descrição Equipamentos/Mobiliário Área Qdade 

S
E

T
O

R
 S

O
C

IA
L

 

Cozinha 
Compartilhada Espaços integrados 

destinados ao uso 
comum. 

Fogão, pia, geladeira, armário, 
fogão a lenha, bancada de 

trabalho e bancada de refeições 
5 lugares; 

73,26 
m² 

1 

 Sala de 
Jantar e Estar 

Mesa 6 lugares, mesa 4 lugares; 
sofá 3 lugares, (2) poltronas, 

rack TV, estante de livros; 

Sala de Estar, 
Lareira, 

Biblioteca 

Espaço de atividades de 
estar, leitura, música e 

integração social. 

Lareira, estante livros, bancada 
de discos, escrivaninha, sofá 3 
lugares, (2) poltronas, tatame; 

22,25 
m² 

1 

Sanitário 
Acessível 

Sanitário compartilhado. 
Vaso sanitário, pia, barras de 

apoio; 
3,02 
m² 

1 

Sanitário 
Compartilhado 

O bidê é uma estratégia 
de economia de água e 

coleta de urina. 
Vaso sanitário, bidê, pia; 

2,75 
m² 

1 

Sanitário 
Compostável 

Enquanto um vaso 
sanitário é utilizado, o 

outro está em processo 
de compostagem. 

(2) Vasos sanitários, pia; 
2,19 
m² 

1 

Chuveiro 
Compartilhado 

Espaço de box de 
chuveiros e vestiário. 

(3) box com chuveiro, banco e 
cabides; 

5,54 
m² 

1 

S
E
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T
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Dormitório 
Coletivo 6 

Leitos 

Layout mínimo de 
dormitório coletivo. 

(3) Beliches com cortina, 
lâmpada e cabide em cada, 

armário cadeado; 

14,29 
m² 

2 

Dormitório 
Coletivo 4 

Leitos 

Layout mínimo de 
dormitório coletivo. 

(2) Beliches com cortina, 
lâmpada e cabide em cada, 

armário cadeado; 

11,69 
m² 

1 

Dormitório de 
Família 4 

Leitos 

Espaço destinado a um 
casal e dois filhos. 

Cama de casal, beliche e 
armário cadeado; 

 
12,82 

m² 
1 

S
. 
S

E
R

V
IÇ

O
 

Lavanderia Lavanderia comunitária 

Máquina de lavar, tanque e 
armário (bancada e 

armazenamento de produtos 
limpeza); 

5,96 
m² 

1 

Rouparia 
Acesso da equipe do 

Hostel 

(2) Armários para 
armazenamento de roupas de 

cama. 

4,79 
m² 

1 

ÁREA TOTAL 158,56 m² 

PRÉ-DIMENSIONAMENTO PROGRAMA DE NECESSIDADES EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO 

S
O

C
IA

L
 Sala Multiuso 

Sala destinada a 
realização de cursos, 

oficinas, aulas, yoga do 
Hostel e da Pró-Crep.  

Armário para armazenar 
materiais, tela de projeção, 

mesa 8 lugares, espaço para 
cadeiras quando necessário; 

43,89 
m² 

1 

Cozinha 
Comunitária 

Cozinha destinada a 
Pró-Crep e ao Hostel. 

Churrasqueira, fogão, pia, 
armário, geladeira e bancada de 

trabalho e banquetas;  

16,37 
m² 

1 
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Sanitário 
Compostável 

Sanitário comunitário 
acessível. 

(2) vasos sanitários, pia e barras 
de apoio. 

3,35 
m² 

1 

ÁREA TOTAL 63,61 m² 

AREA TOTAL HOSTEL E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO 222,17 m² 

 

Programa de Necessidades – ESPAÇOS EXTERNOS AOS EDIFÍCIOS 

(2) Composteira (2) Tratamento de águas cinzas (1) Agrofloresta 

(1) Galinheiro (2) Tratamento de águas negras (1) Bambuzal 

(1) Estacionamento (2) Aproveitamento água chuva  (1) Pomar  

(1) Área lixo reciclável (1) Local guardar lenha (1) Viveiro de Mudas 

(1) Jardim (1) Local de guardar ferramentas (1) Anfiteatro 

(1) Horta Comunitária (1) Área do forno de barro (1) Área de fogueira 

(1) Área de Camping (1) Anfiteatro (1) Parquinho 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

Quadro 5 Programa de Necessidades Hostel e Equipamento Comunitário 

 



52 
 

 
Fonte: Dados obtidos em Panero (2002). Elaborado pela autora. 

5.2 SETORIZAÇÃO E FLUXOGRAMA 

A Setorização foi feita em função do planejamento por Zonas da Permacultura, 

que setoriza as partes do sistema conforme as necessidades de visitação e trabalho. 

Desta forma, a partir das duas zonas 0: Hostel e Equipamento Comunitário, as demais 

partes dos sistemas foram distribuídas da Zona 1 a Zona 5. 

Figura 58 Setorização pelo Planejamento por Zonas da Permacultura 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

A entrada ao complexo do sítio se dá na Zona 0 do Hostel, pela sala de estar, 

que faz a função de recepção. Da sala de estar, os demais subsistemas do hostel 

foram organizados. Dela, é também encaminhado o acesso (externo ao edifício) ao 

subsistema da Sala Multiuso do equipamento Comunitário.  
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Figura 59 Setorização e Fluxograma das Zonas 0 Hostel e Equipamento Comunitário 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

5.2 CONCEITO DA PROPOSTA 
 

O conceito do projeto gira em função do desenvolvimento sustentável. Para 

isso foi utilizada a Flor da Permacultura, que apresenta “os domínios-chave que 

requerem transformação para se criar uma cultura sustentável. ” (HOLGREN, 2013, 

p. 34): 

Figura 58 7 Domínios-Chave na Flor da Permacultura. 

 

Fonte: Fonte: HOLMGREN, 2013. Elaborado pela autora. 
1. Ambiente Construído: Bioconstruir os Equipamentos do Hostel e Centro 

Comunitário; valorizar a técnica construtiva local (pau-a-pique), entre outras; explorar 

estratégias bioclimáticas e utilizar a reciclagem como recurso local (inovações nos 

materiais para construção).  

2. Ferramentas e Tecnologias: Energias renováveis na captação das águas 

da chuva e energia solar; reutilizar e reciclar os resíduos gerados pelos edifícios. 
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3. Cultura e Educação: Educação ambiental para escolas. A conscientizando 

é trabalhada através dos espaços naturais e físicos proporcionados aos visitantes; dos 

sistemas aplicados dentro do sítio; dos trabalhos de reciclagem da Pró-Crep; e de 

cursos e oficinas.  

4. Saúde e Bem-Estar: Criação de espaços no interior e exterior dos edifícios, 

destinados as práticas de corpo/mente/espírito (meditação, yoga). 

5. Economia e Finanças: Utiliza da Atividade turística de base ecológica como 

principal gerador de renda. Além da realização de cursos, oficinas e educação de 

crianças no período extraclasse.  

6. Domínio da Posse da Terra e Governança Comunitária: Integração entre 

o hostel, a Associação Pró-Crep, a Escola local e a Comunidade. Através da utilização 

conjunta: do equipamento comunitário e do manejo da terra como recurso de materiais 

e alimento ambos (como horta na comunitária, bambuzal para as mais diversas 

atividades, árvores para lenha, manutenções e construção) 

7. Domínio Manejo da Terra e Natureza: Horta, agrofloresta, pomar, árvores 

para lenha, construção e bambuzal.  

5.3 DESENVOLVIMENTO DO PARTIDO  

No desenvolvimento do partido foi elaborado, assimilando as diretrizes e 

conceitos de projeto, uma proposta de setorização do programa de necessidades, 

gerando as volumetrias dos equipamentos a partir dos estudos bioclimáticos e demais 

condicionantes. São analisados também as relações entre os subsistemas e como 

eles se comunicam com o terreno e o entorno.  

Na proposta da setorização do programa de necessidades dentro do terreno 

foram considerados: a orientação solar e as estratégias bioclimáticas da região; a 

localização dos equipamentos em relação a Pró-Crep; os visuais dos pedestres das 

perspectivas do terreno; e o planejamento por Zonas da Permacultura, localizando os 

subsistemas do programa conforme a necessidade diária de deslocamentos. 

Figura 59 Perspectiva do visual geral do Sítio 

 
Fonte: autoral.  

 



setorização DA FORMA E PARTIDO
setorização do Hostel

 No estudo do volume foi lançado uma 

setorização dos ambientes do Hostel, 

prevendo como a volumetria interfere no 

dimensionamento destes espaços.

 Na setorização dos ambientes foram 

considerados: a insolação, a ventilação e a 

localização em relação ao entorno. 

 Os espaços foram distribuidos em 

diferentes graus de privacidade. Os ambientes 

sociais foram dispostos integrados e mais 

expostos às vias do entorno e a outros 

subsistemas do sítio. Enquanto que, os 

ambientes íntimos são mais afastados das  

vias, ou contam com barreiras vegetais, para 

permitir maior privacidade.  

GERAÇÃO DA FORMA E PARTIDO
EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO 

 O formato do equipamento comunitário 

pretendia formatos circulares para a sala 

multiuso, criando uma sensação de espaço 

mais amplo, aberto ao exterior e luminoso. A 

partir da forma circular, foram adicionados dois 

prismas, criando cantos perpendiculares nas 

duas entradas principais ao equipamento. 

 O partido principal do equipamento é 

explorar diferentes materiais, utilizando 

daqueles que a reciclagem enfrenta maiores 

problemas na sua reutilização (exemplo isopor 

e tecidos) e valorizar os trabalhos com 

reciclagem já feitos pela equipe da Pró-Crep e 

pela comunidade (especialmente o mosaico). 

   

HOSTEL
Vitral de 
Garrafas

Pau-a-PiqueAnfiteatro 
Calfetice

Terraço 
Jardim

Tratamento águas negras e cinzas

Entrada Sala de Estar

Árvores Caducifólias 
- Fachada Oeste

EQUIPAMENTO 
COMUNITÁRIO

Viveiro

1

123

5

6

7

8 9 10
11

4

12

N

Barreiras Vegetais

Maior Privacidade

5.3 DESENVOLVIMENTO DO PARTIDO

Lavanderia
Cozinha
Sala de Jantar
Sala de Estar
Sanitário Acessível
Dorm. Coletivo 6 Leitos
Dorm. Coletivo 4 Leitos

Sala Lareira
Sanitário e Chuveiros
Dorm. Família
Rouparia
Sanitário Seco

            Sala Multiuso
Cozinha Comunitária

1

2
3

4
5

6 7 8
9
10

11 12

1

3
2

4

5 6
7

8

9

11

10

12
13

15

14

16

17181 - Acesso Hostel
2 -Tratamento de águas cinzas e negras
3 -Horta 
4 -Anfiteatro e espaço para Fogueira
5 -Área lixo reciclável
6 -Equipamento Comunitário
7 -Sanitário Seco e Captação água da chuva
8 -Estacionamento
9 -Parquinho
10 -Local Guardar Ferramentas e Lenha
11 -Viveiro de Mudas
12 -Galinheiro
13 - Espaço Forno de Barro
14 -Pomar
15 -Captação água da chuva
16 -Área Camping
17 -Aglofloresta 
18 -Bambuzal

Ampliações 
Futuras

Valas de Infiltração entre os 
Canteiros da Agrofloresta. 
Contribuem para a drenagem 
d o  t e r r e n o  e  p a r a  o 
crescimento da floresta. Os 
canteiros ficam elevados e 
entre eles, correm valas de 
drenagem. São orientados de 
Leste a Oeste.

N

GERAÇÃO DA FORMA E PARTIDO
Volumetria do Hostel

 O estudo da forma pretendia, além de fazer uma 

marcação e valorização da perspectiva da esquina, permitir que 

a maior parte do edifício do Hostel estivesse voltado a norte e 

que fizesse o aproveitamento dos ventos Norte/Nordeste.

 O volume partiu do um formato em U, que além do pátio 

central formando um importante ambiente social ao hostel, 

contribui com a ventilação cruzada por todos ambientes. Deste 

U, foram subtraídos dois prismas triangulares, permitindo a 

maior insolação a norte nas faces voltadas a oeste. A adição de 

outros dois primas triangulares permitiu maior insolação a norte 

nas faces leste.

Figura 61 Volumetria Hostel

PRÓ-CREP

Figura 62 Setorização

Figura 63 Planta Baixa Térreo e Estudos de 
Insolação e Ventilação
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Figura 65 Perspectiva entrada ao Equipamento Comunitário

Figura 66 Perspectiva entrada ao Hostel

Figura 67  Perspectiva Hostel, Equipamento Comunitário e Pró-Crep

Fonte: autoral.

56

HOSTEL
EQUIPAMENTO 
COMUNITÁRIO

Bambuzal

Tratamento águas 
negras e cinzas

Lixo Reciclável
Tratamento águas cinzas

Árvores 
Frutíferas

Acesso sala de estar

Terraço Jardim

Anfiteatro 

HOSTEL

EQUIPAMENTO 
COMUNITÁRIO

PRÓ-CREP
Anfiteatro e 
Espaço Fogueira

Árvores 
Caducifólias

Captação água 
da chuva

Captação 
água da 
chuva

Espaço Forno 
de Barro

Bambuzal

Espaço 
Parquinho PomarBanheiro 

Seco

Fechamento da Circulação: 
Bambus e Portas de vidro

Fonte: autoral.

SETORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE NECESSIDADES

 Na elaboração da setorização, as zonas 0 (hostel e equipamento 

comunitário) foram primeiramente locadas. O hostel na esquina, convida a entrada 

no sítio e apresenta e encaminha aos demais elementos do sistema: ao 

Equipamento Comunitário e a Pró-Crep. O equipamento comunitário foi localizado 

de frente a Pró-Crep. Enquanto o visitante caminha pelo terreno, conhece demais 

subsistemas do programa: Como o anfiteatro, o viveiro de mudas. 

 Os sistemas de tratamento de esgoto foram localizados bem em frente ao 

terreno como jardins de contemplação e como uma forma de demonstrar a 

produtividade e eficiência desse  sistema, que estarão sempre renovados 

recebendo irrigação e matéria orgânica constantemente e demandando pouca 

manutenção.

Figura 60 Setorização e Implantação do Programa de Necessidades

Fonte: Elaborado pela autora.
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APÊNDICES 
 
 
 

APÊNDICE A – Perfil do turista alberguista (SEBRAE/RJ, 2015) 
 

Faixas etárias 

 

Grau de Escolaridade 

 

Ocupação 

 

Motivos de escolha do hostel 

 

 
Fonte: SEBRAE (2015). 

 


