CONCEITO

CONTEXTO SOCIOCULTURAL

O conceito do presente trabalho de arquitetura para habitação de
interesse social, tem como objetivo central auxiliar na valorização do
convívio social entre as famílias, crenças e costumes que compõem o
patrimônio imaterial das comunidades remanescentes.

A unidade habitacional foi planejada para atender o núcleo familiar
ao mesmo que a conﬁguração das residências permitam a socialização
e as manifestações próprias da cultura quilombola.
Em pesquisa realizada para este projeto é possível constatar que o
espaço aberto público contribui para o momento do encontro, das
reuniões e das festas. Nos festejos a identidade da comunidade é
reforçada, no qual os principais celebram os ciclos da natureza, com o
plantio tem a festa de Reis e com o ﬁm da colheita as festas de Santo
Antônio e São João.

PARTIDO
Ao longo da apresentação do projeto, é presente a adoção de
soluções para a integração interna e voltada para o exterior. A
composição da fachada frontal contribui para o convívio e eventos
frequentes. Os materiais possuem texturas e cores neutras com
a intenção de colaborar para o protagonismo das cores utilizadas
pela comunidade e para a paisagem natural que os cercam.

Neste espaço aberto recebem visitantes, e compartilham entre
todos os momentos importantes da vida como os batizados de seus
ﬁlhos, celebram casamentos. Manifestam suas crenças com a
frequência de romarias, folias etc.
Nas festas acontecem oportunidades de negociação com pessoas
de cidades próximas, o que reforça a importância das festas também
para o fortalecimento econômico da comunidade quilombola.
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POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO

A distribuição dos ambientes estão dispostos de forma a buscar integração
enquanto unidade habitacional e integração com o meio em que se insere.

A unidade apresenta duas propostas de expansão da unidade
habitacional. A primeira opção é um ambiente multiuso com as
paredes levantadas do mesmo tamanho dos outros dormitórios, o
que pode aumentar o setor íntimo. Já a segunda possibilidade de
expansão é o aumento da varanda com a extensão apenas da cobertura.
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Espaço Público
Aberto
ESQUADRIAS
PORTAS
P1. Correr, alumínio preto
e vidro temperado
2,00x2,50 Quant. 1
P2. Giro de madeira
0,80x2,10 Quant. 4
JANELAS

0,5

J3

J1. Correr, alumínio preto
e vidro temperado
1,50x1,00x1,10 Quant. 4
P1

3,24

FACHADA FRONTAL
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Área: 56.79 m²
PLANTA TÉRREO
Esc. 1:75

J2. Basculante, alumínio
preto e vidro temperado
0,80x0,40x3,10 Quant.1
J3. Basculante, alumínio
preto e vidro temperado
2,75x0,40x3,10 Quant.3

LEGENDA: 1.SALA 2.COZINHA 3.DORMITÓRIO 4.BANHEIRO 5.VARANDA 6.ÁREA
DE SERVIÇO 7. GARAGEM DESCOBERTA
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PLANTA PCD
Esc. 1:100
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ADAPTABILIDADE E INTEGRAÇÃO
DA UNIDADE HABITACIONAL

Abaixo um exemplo de conﬁguração das unidades habitacionais em terreno
considerado plano mas o projeto permite outras formas de implantação e
adaptabilidade de acordo com a necessidade da situação urbana ou rural.

INTEGRAÇÃO DOS QUINTAIS

FACHADA POSTERIOR

Espécies indicadas

INTEGRAÇÃO DOS QUINTAIS

Desenho sem escala

A comunidade tem estreita relação com a vegetação, pois da natureza advém os recursos
necessários para que possam se manter, as espécies indicadas tem a intenção de continuar
a contribuir para o cotidiano das pessoas.
INTEGRAÇÃO DAS FACHADAS

No bloco mais alto das
casas terá suportes pra
colocação de cabos
para a decoração aérea
dos festejos.

ESPAÇO PÚBLICO
ABERTO

A bananeira pode ser umas das
plantas escolhidas para o
tratamento de águas negras no
tanque de evaporação utilizado
neste projeto. Outras plantas de
folha larga que possui uma alta
demanda por água também podem
ser utilizadas, como a taioba.

A Sucupira Branca tem em seus
frutos um óleo utilizado na
medicina para infecções em
geral. Possui pequenas ﬂores
cor de rosa

Ipê Amarelo na
medicina popular
é utilizado como
diurético e
cicatrizante

Gomeira utilizada
como expectorante

PLANTA TÉRREO
Esc. 1:500
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INTEGRAÇÃO DA
FACHADA COM O
ESPAÇO PÚBLICO
ABERTO

Nas fachadas o tijolo
ecológico é utilizado em
pontos estratégicos com
sua textura natural e em
outros pontos é pintado
de branco. Cores neutras
para que o colorido dos
costumes, crenças e
festas da comunidade
possam se destacar.

Esta parede é pintada de branco
e é mantida a textura do tijolo ecológico
cerâmico.

Recuo da parede frontal de 50 cm para as pessoas se sentar e conversar.
Este recuo não possui quinas para que as crianças consigam correr e
brincar a vontade sem se machucar. A parede também serve como
parte de um conjunto de murais para que os quilombolas faça parte da
decoração do espaço aberto público para os eventos e deixar comunicados
importantes ou pode funcionar até mesmo como vitrine para expor o
artesanato produzido pela comunidade.

INTEGRAÇÃO DAS FACHADAS

VISTA FACHADA FRONTAL DO CONJUNTO

MATERIAIS
UTILIZADOS

MATERIAIS
UTILIZADOS

FACHADA FRONTAL
Esc.1:75
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Desenho sem escala

São utilizadas esquadrias
em alumínio preto e vidro
temperado para oferecer
pontos de contraste das
cores neutras na fachada.
Estas esquadrias são de
baixa manutenção ao
longo do tempo.

FACHADA LATERAL (COM EXPANSÃO)
Esc.1:75
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O sistema construtivo/estrutural com o tijolo ecológico cerâmico possui muitas
vantagens para as características que se busca para a viabilidade de execução e
ﬁnanceira desta unidade habitacional. O método construtivo possui os três
maiores pontos de economia na execução do projeto sendo elas: estrutura,
acabamentos (será aproveitada a textura natural para a apresentação estética da
ediﬁcação) e prazo pois o sistema é racionalizado o que agiliza a obra e diminui
consideravelmente o desperdício no canteiro de obras. O material é encontrado
na região o que economiza também com transporte dos materiais. A mão de obra
é especializada e mesmo assim a construção pode sair até 30% mais barato que
uma obra convencional.

ASPECTO CONSTRUTIVO / FINANCEIRO
CINTA
VERGALHÃO

VERGA

CONTRA VERGA

BB

O principal material escolhido como
sistema estrutural e construtivo é o
tijolo ecológico cerâmico também
conhecido como tijolo solo-cimento,
seu processo não envolve a queima
e consequente liberação de CO2 no
meio ambiente e contribui também
para o conforto térmico da ediﬁcação
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PLANTA COBERTURA
Esc. 1:75
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1. Fundação radier, viga baldrame
2. Primeira ﬁada de tijolos ecológicos cerâmicos
3. Levantamento de grautes, cintas de amarração e instalações
4. Paredes niveladas e alinhadas
5. Vãos das esquadrias alinhados e nivelados
6. Processo de concretagem dos furos do tijolo ecológico cerâmico
7. Processo de concretagem dos furos do tijolo ecológico cerâmico
8. Processo de concretagem dos furos do tijolo ecológico cerâmico
9. Barras de aço amarradas às armações de aço de lajes pré-moldadas
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Desenho esquemático do processo construtivo
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Telhado embutido de ﬁbrocimento,
o que gera mais um ponto de
economia e agilidade da obra

2,4
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5/6

ILUMINAÇÃO, VENTILAÇÃO NATURAL E SUSTENTABILIDADE
FOSSA ECOLÓGICA - ÁGUAS CINZAS

FOSSA ECOLÓGICA - ÁGUAS NEGRAS

Esta é uma tecnologia complementar para o saneamento básico de tratamento das águas
cinzas que são eﬂuentes provenientes de pias, chuveiros e tanques para reuso que pode
auxiliar muito em umas das principais atividades exercidas pela comunidade que é a
agricultura.
Entrada de água de
uso geral da casa
(menos vaso sanitário)
Caixa para
retenção de
resíduos sólidos
Gordura
Casa

Tela de
nylon

Camada de areia
ﬁna lavada

Tela de
proteção

Abertura do banheiro na mesma altura das aberturas altas
da sala para melhor iluminação, posiciona-se acima do
telhado embutido do bloco íntimo que é mais baixo

Esta parede tem
sua textura pintada
de branco.

Estas janelas em alumínio preto
e vidro temperado auxiliam para
a saída de ar quente com o efeito
chaminé
Caixa d’água
espaço inabitável
i= 5%

0,35

0,35

0,35

i= 5%

Nível
d’água

Desenho esquemático do tratamento das águas cinzas

Os acabamentos do interior da casa
são em branco e texturas em tons de
branco pois tons claros amplia os
ambientes da casa. Tem o contraste
com o preto das esquadrias.
Telhado de ﬁbrocimento
embutido pelo baixo custo
e praticidade na obra

1

Efeito chaminé para
saída de ar quente
no ambiente social da
casa

Camada de pedra
britada

Caixa para
retenção de
gordura

Resíduos
Sólidos

tanque de evaporação
Caixa d’água tem
sua textura pintada
de branco

Saída da
água tratada

Este corte está considerando
a extensão do ambiente multiuso
i= 5%
1,35

A fossa ecológica para águas
negras também chamado de
tanque de evaporação, trata-se
se um tanque impermeabilizado,
preenchido com diferentes
camadas de substrato e plantado
com espécies vegetais de
crescimento rápido e alta
demanda por água. O sistema
recebe os eﬂuentes de vaso
sanitário e passa por processos
naturais de degradação
microbiana da matéria orgânica.
Tr a t a d e f o r m a e c o l ó g i c a
através da evapotranspiração
Desenho esquemático do da água pelas plantas.
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Telhado cerâmico
aparente i=25%

+0,15
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1,1

Bancada h=1.10 m
+0,15
Sala

Espaço
aberto público

Integração
espaço social da casa
com o externo

+0,05
Garagem descoberta

CORTE AA Esc.1:75

+0,15
Sala

Radier
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Varanda e
quintal
+0,11
Banho

+0,13
Varanda

CORTE BB
Esc.1:75
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