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RESUMO 
 
 

 ECOE – ESPAÇO COMUNIDADE ESPERANÇA RESUMO Como proposta deste trabalho, 
buscou-se a transformação de um local público abandonado que por cerca de 40 anos está 
sendo utilizado apenas com depósito clandestino de lixos e dejetos, em um centro comunitário. 
A área escolhida possui 360m² e encontra-se à Rua Alan Kardec s/n em frente à praça 
Diamantina Mendes Almeida, Taubaté, SP. A intensão e propor a utilização deste espaço 
visando trazer benefícios a comunidade local, construindo assim um centro comunitário onde 
serão ministrados cursos, oficinas, palestras e atendimentos gratuitos patrocinados pela ADRA 
– Agencia Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais - com a participação de 
voluntários. A proposta construtiva envolve o uso de CONTAINERS reciclados, que serão a 
estrutura da construção gerando assim economia de recursos naturais como areia, pedra, tijolo, 
ferro e cimento. Isso significa uma obra mais limpa e com baixa produção de resíduos. Eles 
serão transformados em salas multiuso, dependências sanitárias, cozinha e auditório. Os 
Containers sofrerão modificações apenas nas paredes laterais e portas, essas podem ser 
apenas parciais como no caso de cortes para colocação de portas ou janelas, ou totais, como a 
remoção de uma lateral inteira para a ampliação de ambientes, sendo que em ambos os casos, 
as estruturas dos mesmos, permanecerão intactas. Por ser de aço, os Containers são 
extremamente frios no inverno e quentes no verão, por esta razão, faz-se necessário o uso de 
isolantes térmicos nas paredes internas, então optou-se por utilizar a Lã de Pet que além de 
possuir alta absorção termo acústica, também contribui para o meio ambiente pois é feita a 
partir de garrafas pet recicladas. As paredes divisórias serão de gesso acartonado contribuindo 
assim para baixa produção de resíduos e receberão tratamento termoacústico. Os containers 
que estiverem com a cobertura exposta, também receberão isolantes térmicos, sendo de dois 
tipos; os containers do segundo pavimento receberão uma camada de EPS e um deck de 
madeira, e a cobertura do terceiro pavimento receberá um telhado verde. A maior parte do 
terreno, cerca de 90%, permanecerá permeável com a utilização de placas drenantes, o que 
contribui para maior absorção de agua de chuva. O peso leve da estrutura metálica possibilita 
apenas o uso de sapatas isoladas, reduzindo assim as armações de ferro. Serão utilizadas 
janelas com grandes aberturas para evitar assim o uso constante de ar condicionado. O 
sistema de iluminação será em Leds e fluorescente aumentando assim o ganho energético e a 
pintura será ecológica a base de agua. Visto ser um local público cedido por tempo 
indeterminado, a proposta também tem como objetivo permitir que caso seja necessário, toda a 
estrutura possa se relocada para outro local com facilidade e baixo custo. Palavras-chave: 
Projeto, Sustentabilidade, Voluntariado  


