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?identificando a semelhança e 
a abundância das carências e 
necessidades das áreas 
rurais brasileiras, surge o 

SEG.MEN.TO.

segmento é um sistema mo-
dular, flexível e replicável 
que forma um conjunto 
autossustentável de apoio 
aos agricultores familiares.

o  conjunto pode ser instalado 
em qualquer lugar e tem seu 
programa definido e dimensio-
nado de acordo com as necessi-

dades de cada comunidade. 

fortalecer os produtores como 
coletivo,  promover capacita-
ção, fornecer espaços adequa-
dos para  processamento e 
estimular a relação direta de 

consumidor e produtor.pa
ra

 q
ue

m
? para produtores rurais, para 

consumidores, para técni-
cos, para pesquisadores, 
para a comunidade como 
um todo onde será inserido.

o 
qu

e?
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viabilidade

COOPERATIVAS
reunião dos agricultores em 
cooperativas para fortaleci-
mento do coletivo para 
reinvidicações diante do 
poder público

1

PODER PÚBLICO

+
conversa com os cooperados 

sobre a viabilidade do projeto e 
designação de um arquiteto 

para escolha do terreno 2

PRODUÇÃO
envio dos módulos escolhi-

dos para a produção industrial 4

PROJETO
definição junto com a coopera-
tiva das necessidades locais, 
para escolha dos módulos que 
serão implantados 

3

INSTALAÇÃO
instalação e montagem no 
canteiro conforme definido 
em projeto (etapa 3)

5

+

BENEFÍCIOS DO SEG.MEN.TO

social

ambiental

econômico

promover o contato do agricultor-consumidor-técnicos, 
criando uma rede de conexões que estimula seu desen-
volvimento; fortalecer o conjunto de agricultores, fazen-
do com  que  tenham  mais força representativa e 
promovendo a troca entre eles; promover a capacitação 
para os produtores sobre agroecologia, gestão e marke-
ting; promover inovação e novas possibilidades para 

manter os jovens no campo.

usar o complexo como exemplo de técnicas sustentá-
veis simples e acessíveis para que se estenda as 
propriedades rurais; promover oficinas de agroecologia, 
estimulando a migração para a produção orgânica; 
agredir o mínimo possível o ecossistema onde será 
implantado; evitar o desperdício, difundindo conceitos 
da economia circular e educando para o uso máximo 

dos recursos naturais. 

mudar o escoamento da agricultura familiar, aumentan-
do o lucro do produtor que passa a vender direto ao 
consumidor; fortalecer a união dos produtores fazendo 
com que  tenham mais facilidade na busca de recursos 
e compra de insumos; criar espaços coletivos de 
processamento concentrando investimentos; criar um 

espaço atrativo gerando renda com turismo.

Reconhecimento atráves da 
cobertura inclinada, popularmente 
conhecida como ‘meia-água’, pois 
o telhado compõe as típicas casas 
das áreas rurais, onde quase não 
se vê as coberturas planas do 
modernismo.

COBERTURA

A módulo de circulação que se 
anexa ao módulo principal tem 
inspiração dos alpendres, elemen-
to típico da arquitetura vernacular 
e rural, que faz a transição entre o  
espaço aberto e o espaço fecha-
do, proporcionando proteção 
climática ao volume principal e um 

local de contato e encontros.

TRANSIÇÃO

Buscando propiciar maior confor-
to térmico, principalmente nas 
regiões de calor que são predomi-
nantes do país (4 das 5 regiões 
climáticas), faz-se uso de duas 
coberturas, evitando a incidência 
direta do sol no espaço interno,  
permitindo a saída do ar quente e a 
a ventilação cruzada, além de 
formar um colchão de ar entre as 

duas coberturas. 

CONFORTO TÉRMICO

Para ter uma instalação mais 
fácil, se adequar a mais tipos de 
terreno, diminuindo a necessidade 
de movimentação de terra, além 
de evitar que a umidade do solo 
atinja a construção e permitir a 
ventilação inferior, auxiliando no 
conforto interno. Ainda, facilita a 
passagem das instalações hidros-

sanitárias.  

ELEVAÇÃO

Buscando quebrar um pouco da 
visão preconceituosa do brasileiro 
com a madeira, que é vista como 
material inferior aos demais, ela é 
escolhida como ‘matéria-prima’ do 
projeto. Considerada o material do 
futuro sustentável, a madeira traz a 
sensação de conforto e acolhimen-
to. Além disso,  o  material têxtil  
utilizado na circulação busca fazer 
uma releitura das estufas de plan-
tio, que usam cobertura maleável e 

semi transparente. 

MATERIALIDADE
A escolha pela utilização de peças 

pré fabricadas se dá pela diminui-
ção do prazo de construção, pela 
redução de margem de erro na 
execução, pela diminuição da gera-
ção de resíduos e limpeza do 
canteiro de obras e principalmente  
por ser a opção mais indicada 
quando estamos trabalhando com 

módulos que se repetem. 

PRÉ-FABRICAÇÃO

Reconhecimento atráves da cobertura inclinada, popu-
larmente conhecida como ‘meia-água’, pois o telhado 
compõe as típicas casas das áreas rurais, onde quase 
não se vê as coberturas planas do modernismo.

COBERTURA

A módulo de circulação que se anexa ao módulo princi-
pal tem inspiração dos alpendres, elemento típico da 
arquitetura vernacular e rural, que faz a transição entre o  
espaço aberto e o espaço fechado, proporcionando prote-
ção climática ao volume principal e um local de contato e 

encontros.

CONEXÃO
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mente nas regiões de calor que são predominantes do país 
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ras, evitando a incidência direta do sol no espaço interno,  
permitindo a saída do ar quente e a a ventilação cruzada, 
além de formar um colchão de ar entre as duas coberturas. 

CONFORTO TÉRMICO

Para ter uma instalação mais fácil, se adequar a mais tipos 
de terreno, diminuindo a necessidade de movimentação de 
terra, além de evitar que a umidade do solo atinja a constru-
ção e permitir a ventilação inferior, auxiliando no conforto 
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quando estamos trabalhando com 

módulos que se repetem. 

PRÉ-FABRICAÇÃO

Reconhecimento atráves da cobertura inclinada, popu-
larmente conhecida como ‘meia-água’, pois o telhado 
compõe as típicas casas das áreas rurais, onde quase 
não se vê as coberturas planas do modernismo.

COBERTURA

A módulo de circulação que se anexa ao módulo princi-
pal tem inspiração dos alpendres, elemento típico da 
arquitetura vernacular e rural, que faz a transição entre o  
espaço aberto e o espaço fechado, proporcionando prote-
ção climática ao volume principal e um local de contato e 

encontros.

CONEXÃO

Buscando propiciar maior conforto térmico, principal-
mente nas regiões de calor que são predominantes do país 
(4 das 5 regiões climáticas), faz-se uso de duas cobertu-
ras, evitando a incidência direta do sol no espaço interno,  
permitindo a saída do ar quente e a a ventilação cruzada, 
além de formar um colchão de ar entre as duas coberturas. 

CONFORTO TÉRMICO

Para ter uma instalação mais fácil, se adequar a mais tipos 
de terreno, diminuindo a necessidade de movimentação de 
terra, além de evitar que a umidade do solo atinja a constru-
ção e permitir a ventilação inferior, auxiliando no conforto 
interno. Ainda, facilita a passagem das instalações hidros-

sanitárias.  

ELEVAÇÃO

Buscando quebrar um pouco da 
visão preconceituosa do brasileiro 
com a madeira, que é vista como 
material inferior aos demais, ela é 
escolhida como ‘matéria-prima’ do 
projeto. Considerada o material do 
futuro sustentável, a madeira traz a 
sensação de conforto e acolhimen-
to. Além disso,  o  material têxtil  
utilizado na circulação busca fazer 
uma releitura das estufas de plan-
tio, que usam cobertura maleável e 

semi transparente. 

MATERIALIDADE

A escolha pela utilização de peças 
pré fabricadas se dá pela diminui-
ção do prazo de construção, pela 
redução de margem de erro na 
execução, pela diminuição da gera-
ção de resíduos e limpeza do 
canteiro de obras e principalmente  
por ser a opção mais indicada 
quando estamos trabalhando com 

módulos que se repetem. 

PRÉ-FABRICAÇÃO
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