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RESUMO

O projeto Karavo tem como objetivo principal a elaboração de manual impresso e digital, com soluções arquitetônicas de baixo custo, utilizando 
materiais reaproveitados ou econômicos, para ser distribuído aos habitantes das comunidades selecionadas, atualmente está em sua em sua 
segunda edição, expandindo as pesquisas realizadas pelos estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo. Na etapa inicial do projeto foram 
realizadas pesquisas de campo nas quais foram visitadas residências para identificar problemas que as assolam em cada região. Essas casas 
geralmente foram construídas sem orientação de profissionais e sem acesso aos serviços especializados de arquitetura. Para identificar tais 
problemas são feitas entrevistas com os moradores das mencionadas residências e observação in loco. Na primeira edição, foram visitados 
bairros periféricos da cidade de Belém. Na segunda edição, que está em andamento, o procedimento foi aplicado nos municípios de Vigia, 
Capitão Poço e Caranandeua, todos do estado do Pará. Posteriormente, os dados geram gráficos para análise e comparação de demanda, entre 
capital e interior. A partir dessa etapa, se inicia a fase de pesquisa bibliográfica em busca de soluções construtivas de baixo custo para que os 
próprios residentes consigam executá-las. Os resultados da coleta de dados e pesquisa bibliográfica norteiam a criação dos protótipos de soluções 
para alguns dos problemas relatados. Para tanto, se convocam estudantes e professores voluntários para realização de mutirões, nos quais as 
soluções são (re)criadas e experimentadas para que se tenha certeza de que os próprios moradores poderão construí-las. Durante o processo, é 
feito o registro fotográfico do passo a passo de toda produção, em seguida, as imagens são vetorizadas, para torná-las mais atrativas e de fácil 
compreensão. A etapa seguinte reunirá todo material descrito acima em manual, com linguagem textual e gráfica clara e concisa, para que a 
compreensão se dê sem dificuldades. De maneira que o manual atenderá as demandas identificadas; outra função é conscientizar o público em 
geral sobre o potencial da economia compartilhada na resolução de problemas de uma comunidade e instruir seus leitores sobre onde buscar 
auxílio técnico especializado gratuito para as intervenções mais complexas de suas moradias.
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