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A casa conversa com o terreno como corpo. Como todo o corpo
na terra, a casa é também organismo cíclico.

Além das características típicas da casa quilombola, - que tem na
planta os elementos tão eficazes em aproximar as pessoas entre
si e para com o entorno- outros elementos foram pensados para
que a casa seja parte do ambiente.

Cômodos posicionados e conectados de forma que os ventos, a
luz solar e as atividades forem mais simples e fluidas.

As águas tratadas vão nutrir ao solo; a terra é matéria prima de
alimento e da construção; os ventos aliviarão o calor e as chuvas
nutrirão ao solo; a luz natural entrará nos ambientes e a cobertura
trará beleza, segurança e conforto térmico.

As espécies pensadas para compor o jardim oferecerão diversos
usos nutrindo casa, o solo e os possíveis animais. A casa é
também organismo: é cria e criatura; é cuidada porque cuida
também.



LEGENDA

1. Sala de estar | A = 11,50 m²

2. Cozinha | A = 10,02 m²

3. Varanda |A =8,59 m²

4. Banheiro |A =4,16 m²

5. Dormitório 1 |A = 9,34 m²

6. Dormitório 2 | A = 9,34 m²

7. Expansão | A = 8,27 m²

Área total = 69,90m²
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PLANTA LAYOUT
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Voltada para o Noroeste, a varanda
recebe o Sol da tarde por todo o
ano, além de servir como zona de
transição e amortecimento dos
ventos e chuvas de verão.

O banheiro acessível possuirá duas
possibilidades de entrada: um
interno, pelo átrio central da casa,
e outro externo, ligado à varanda e
área de serviços.

Alinhada à entrada, a estrutura do
cômodo multiuso se projeta à
frente da casa permitindo funções
diversas. O único ambiente a ser
estruturado com adobes que
remetem à cultura quilombola.
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O centro da casa é iluminado por um
captador de brisa, que induz uma ventilação
natural trazendo luz para dentro da casa e
alimentando, logo abaixo, um canteiro
interno que umidifica o ambiente.

A Ficus Lyrata, foi a planta escolhida para o
local: nasce como uma epífita crescendo
sobre outras árvores, será o elemento central
desse espaço essencial da casa. É por meio
desse átrio central que os dois quartos, um de
casal e um acessível, são ligados à área social
e ao banheiro.
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CORTE A
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CORTE B
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ELEVAÇÃO 1
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ELEVAÇÃO 2

1:75
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Optou-se por uma fundação rasa e
convencional em concreto para garantir ao
mesmo tempo a facilidade e a estabilidade
da construção. O uso do BTC (blocos de
terra comprimida) para a estrutura e
vedação das paredes internas e externas
garante a economia, o isolamento térmico,
a facilidade na execução e acesso ao
material, já relativamente difundido no
Brasil. " também garantem grande
economia, ao dispensar o rasgo para a
passagem de fiações, o uso convencional
de argamassa, chapisco, emboço, reboco.

O forro será feito de cascage: técnica que
consiste em canais modulares longos e
arqueados, como calhas produzidos em
ferrocimento moldado in loco.
Desenvolvida pelo arquiteto Johan Van
Lengen em 2004, a cascage é uma peça
autoportante, em forma de canaleta: longa
e de perfil curvo, composta de uma
argamassa de cimento e areia curada,
estruturada com telas de aço ou sacos
reaproveitados.

Com cerca de três centímetros de largura e
podendo chegar a três metros de
comprimento.O forro de cascage é
protegido e isolado por um colchão de ar
formado pela estrutura espacial de
madeira consistida em duas águas,
dispostas assimetricamente, sustentadas
por mãos francesas treliçadas apoiadas nas
paredes de blocos ecológicos e flutuante
sobre a casa, conformando generosos
beirais que cobrem e sombreiam também a
varanda e a garagem.


