Nº 03, jul. 2020

Assunto: Grupo de Trabalho – Tipologias Habitacionais.

EDIFÍCIOS TIPO 2 PRÓXIMA À RUA ARCO DO TRIUNFO/ NOVA TV. IRMÃ SANTA

IMAGEM INTERNA
Imagem meramente ilustrativa

FACHADA
Imagem meramente ilustrativa

EDIFÍCIOS TIPO 3 NA RUA JOANA D’ARC/ TV. DO BOLINHA

COMO FORAM OS ENCONTROS COM O GT?
O GT (Grupo de Trabalho) formado com a participação de 25 moradores escolhidos
democraticamente em reuniões ampliadas em Itacaranha, Ilha Amarela, Alto da Terezinha,
Rio Sena e Plataforma, bairros do Projeto Novo Mané Dendê em interação com os
técnicos das empresas contratadas para elaboração dos projetos de habitação (Consórcio
FFA/ DOTO), da operadora social (Diagonal) e da UGP/Seinfra da Prefeitura de Salvador,
contribuíram para a elaboração dos três tipos de habitação que irão contemplar parte dos
moradores locais, que serão reassentados.
No primeiro encontro do GT, realizado no dia 08 de fevereiro, foi elaborado um
“Catálogo de Ideias” que gerou os primeiros estudos para as tipologias habitacionais.
Através de um trabalho em equipe, pudemos conversar, ouvir e debater sobre quais
tipos de habitação seriam possíveis, quais alternativas, preferências e sugestões para
os apartamentos, sobrados e unidades acessíveis.
No dia 29 de fevereiro, ocorreu a segunda reunião do Grupo de Trabalho (GT).
Nesse segundo momento, o encontro teve como objetivo apresentar as propostas de
habitações desenvolvidas pela equipe de arquitetos e engenheiros da FFA/DOTO com
Coordenação da UGP com base nas sugestões da primeira reunião. O grupo pensou
sobre o que ficou bom, o que pode ser melhorado e quais outras possibilidades.
Agora estamos no nosso terceiro e último encontro, programado para os dias 08 a
16 de julho, com o objetivo de apresentar os projetos revisados com as considerações
dos encontros anteriores para pactuação e preparação para devolutiva aos demais
moradores.

DOS DESEJOS DO GT O QUE FOI E O QUE NÃO
FOI POSSÍVEL CONTEMPLAR NOS PROJETOS?
Dos encontros descritos acima, muitas foram as contribuições. Seguem abaixo as 39 demandas e preferências propostas pelos
representantes dos moradores. Dessas, 30 puderam ser contempladas pelos projetos, já as outras nove não atendiam às normas de
desempenho ou eram inviáveis tecnicamente.

FACHADA

IMAGEM INTERNA
Imagem meramente ilustrativa

Imagem meramente ilustrativa

COMO FICAM NOSSAS REUNIÕES COM A PANDEMIA?
No final de fevereiro, fomos acometidos pela pandemia decorrente do coronavírus, que exige de todos a necessidade de
isolamento social, impossibilitando contato, reuniões, trabalhos externos etc. (DECRETO Nº 32.280 DE 23 DE MARÇO DE 2020).
O processo de participação social que pensamos e planejamos junto com o GT foi diretamente impactado pela pandemia.
Com o desafio de dar continuidade ao planejado, a Prefeitura de Salvador (UGP/Seinfra), juntamente com o Consórcio FFA/
DOTO e a operadora social (Diagonal) precisou repensar as atividades para que pudéssemos dar continuidade aos trabalhos
agora com os cuidados necessários de proteção e seguindo os protocolos de segurança. Desta forma, a terceira reunião que
seria realizada com todo GT, justamente por motivo de segurança, passou a ser agora realizada em cinco encontros, de forma
virtual, com a possibilidade de acompanhá-la presencialmente no Escritório Social, com número reduzido de participantes
Aqui então estamos, para que possamos juntos ver e compreender como ficaram as tipologias elaboradas com a
participação de todos!!!

Revestimento externo com acabamento de pintura sobre bloco.
Janelas em alumínio branco e vidro.
Portas lisas em madeira.
Apartamentos com varanda.
Acesso aos apartamentos por circulação interna.
Iluminação e ventilação natural.
Vagas para carros. (Vagas públicas ao longo da rua próximas aos
prédios)
Quiosque comunitário para Edifício Tipo 2.
Energia solar. (As áreas comuns serão entregues com alimentação
solar)
Acesso para limpeza da marquise na entrada no Edifício Tipo 2. (Foi
removido)
Acesso restrito ao telhado e caixas d’água para manutenção.
Instalação elétrica para ar-condicionado.
Local apropriado para condensadores.
Estrutura que possibilite reformas internas.
Local para coleta de lixo.
Espaço para horta. (Na poligonal do Projeto Novo Mané Dendê está
prevista horta comunitária.)
Área de serviço arejada com espaço para varal.
Cozinha aberta.
Pisos Claros.
Lavatório externo.

Banheiro com acesso reservado.
Ampliação da sala no Edifício Tipo 3.
Ampliação da cozinha/copa no Edifício Tipo 3.
Vedação da escadas de acesso aos apartamentos no Edifício Tipo 3.
Espaço de uso comum.
Fornecimento de gás de cozinha.
Privacidade nas parede conjugadas.
Forro/laje para evitar entrada de bichos e sujeira do telhado.
Lavatório externo ao banheiro nos Sobrados.
Tomadas de eletricidade de qualidade e em quantidade adequada.
Janela lateral nos Sobrados. (Com as paredes conjugadas não
foi possível)
Opção de ampliação nas Casa e Sobrados.
Ampliar circulação no quarto 2 nos Sobrados. (A circulação entre as
camas atende as recomendações técnicas)
Quintal na frente dos Sobrados.
Sanitário no andar superior no Sobrado.
Ajuste do layout da área de serviço no Edifício Tipo 1. (O layout sugerido foi considerado mais adequado)
Ampliação do espaço para a mesa no Edifício Tipo 2. (O espaço proposto permite flexibilidade na posição da mesa)
Local para instalação futura de um elevador. (Alto custo de manutenção para os moradores)
Vidro temperado. (Não é permitido pela Norma de Desempenho.)
A S E R V I ÇO DA P R E F E I T U R A

Endereço do Escritório Social: Av. Carioca, nº 22 - Itacaranha • Horário de atendimento aos moradores:
Manhã: 09h às 12h • Tarde: 13h00 às 16h • Todo último sábado do mês: 09h às 13h • Tel.: 4042 3007 ou 99122 2763
www.novomanedende.salvador.ba.gov.br •
ConectandoManeDende

COMO FICARAM AS TIPOLOGIAS
HABITACIONAIS PROPOSTAS?
O objetivo principal dos projetos das tipologias (tipos) habitacionais é oferecer habitações dignas, seguras,
saudáveis, com baixo custo de manutenção de modo a atender satisfatoriamente às necessidades básicas dos seus
moradores; sendo fundamental que estes se sintam plenamente adaptados às funcionalidades e identificados com a
imagens arquitetônicas produzidas.
Para atender a esses requisitos, foram projetadas duas tipologias básicas, os edifícios pluridomiciliares e os
sobrados; sendo que em ambas, devem ser oferecidas habitações acessíveis, tanto no espaço interno, como no acesso
a partir das vias públicas.
Para as áreas mais centrais, ao longo do canal principal e na entrada dos vales, propõe-se a implantação dos
edifícios pluridomiciliares, em configurações variadas, com 4 a 5 pavimentos. De modo a se obter uma adequada
integração às características específicas de cada local de implantação, foram elaboradas propostas para três tipos de
edifícios, no entanto todos com características fundamentais similares.
Em geral, os edifícios são compostos por espaços integrados, como a sala, varanda e a cozinha, permitindo maior
fluidez, e espaços mais reservados, garantindo a privacidade dos mesmos, como os dormitórios e sanitário. Em alguns
tipos, além das unidades acessíveis, o térreo abriga os Espaços dos Moradores e Espaços de Apoio ao Desenvolvimento
Socioeconômico.
Os sobrados e as unidades acessíveis associadas a estes, são adequados para implantação nas áreas mais ao fundo
dos vales e nas encostas, onde as habitações preexistentes são de pouca altura e as ruas mais estreitas.
Os sobrados são residências de dois pavimentos, onde o térreo abriga os espaços sociais, com sala e cozinha
integrados, sanitário, pequeno quintal ao fundo, como extensão da área de serviço e pequena varanda à frente. O
pavimento superior conta com dois quartos e um espaço de circulação e apoio que permite uma bancada de estudo.
As unidades acessíveis são residências térreas com as mesmas características, porém com dimensões adequadas para
circulação de pessoas com deficiência.

SOBRADO

IMAGEM INTERNA TÉRREO
Imagem meramente ilustrativa

EDIFÍCIOS TIPO 1 NA AV. TESKEY/ PRÓXIMO À RUA DIRETA DA TEREZINHA

FACHADA DO SOBRADO

IMAGEM INTERNA PAVIMENTO SUPERIOR
Imagem meramente ilustrativa

Imagem meramente ilustrativa

UNIDADE ACESSÍVEL

IMAGEM INTERNA 2 QUARTOS
Imagem meramente ilustrativa
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