
O projeto apresentado busca contemplar os pontos defi nidos pelo edital, ressaltando, 
sobretudo, aspectos referentes à cultura secular quilombola, no que diz respeito ao 
uso de materiais consagrados nas práticas dessa comunidade – como a terra e a 
palha -, porém, conciliados, com a viabilidade econômica e modo de produção das 
moradias, de acordo com as normas técnicas, visando a execução das obras propos-
tas. 

Da mesma forma, elementos da morfologia presente nas moradias autoconstruídas 
nessas comunidades – como as esquadrias de pequenas dimensões – foram tam-
bém incorporados ao projeto apresentado, visando, não só dialogar com aspectos 
culturais, mas, também, de modo a atender as diretrizes da arquitetura bioclimáti-
ca para a região onde o projeto será implantado. Buscando o conforto térmico dos 
diferentes ambientes da moradia, com distintas soluções, mas sempre considerando 
a cobertura leve e ventilada, a possibilidade de ventilação cruzada e a massa térmica 
da edifi cação, em geral para resfriamento.

No projeto, além da busca em abarcar essas questões, destacamos a utilização da 
tecnologia do solo-cimento, pois determina a modulação da planta baixa da edifi -
cação – bem como da elevação das alvenarias –, considerando as dimensões do tijolo 
ecológico adotado (25cmx12,5cmx6,5cm). Considerando as particularidades desse 
material, já em experimentação no Quilombo Kalunga, de modo a proteger as alvenar-
ias, beirais pronunciados são propostos, assim como a impermeabilização da primeira 
fi ada de tijolos. Contribui, ainda, para essa proteção da alvenaria de solo-cimento, a 
espessura adotada para a execução do radier (20cm).
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Proposta de Moradia Quilombola: cultura, sustentabilidade e fl exibilidade
O Projeto foi desenvolvido considerando as especifi cações técnicas e os aspectos 
culturais da região, partido arquitetônico, aspectos plásticos e estéticos, funcionali-
dade, acessibilidade, conforto térmico e compatibilidade entre os sistemas construti-
vos. Além dos aspectos sustentáveis, uma vez que durante todo o desenvolvimento do 
projeto, houve a preocupação com o tripé econômico, social e ambiental na proposta 
da habitação. Portanto, respeitou-se os princípios da sustentabilidade e as normas 
técnicas de acessibilidade ABNT NBR 9050/2021 (versão corrigida) Acessibilidade a 
edifi cações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos  e 15575/2021 (versão revis-
ada) Edifi cações Habitacionais - Desempenho.

Para o tratamento do esgoto sanitário, é prevista a utilização de caixas de inspeção 
e gordura, seguida de uma fossa séptica com biodigestor, fi ltro e sumidouro. O bio-
digestor  realiza o processamento de matéria orgânica para tratamento de esgoto 
doméstico. Ao entrar no fi ltro, o efl uente passa por um leito fi ltrante com colônias de 
bactérias que tornarão o tratamento adequado ao lançamento e a infi ltração no solo. 
Já o sumidouro, tem a função de permitir a infi ltração da parte líquida do esgoto no 
solo.  A fossa séptica deve estar posicionada a jusante da instalação do poço artesiano 
e cisterna, respeitando a distância mínima de 15 metros, conforme literatura e normas 
técnicas, evitando a contaminação da água potável.
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SETORIZAÇÃO
A setorização da moradia é feita de modo a concentrar e separar a área social (diurna); a área íntima 
(noturna); e o espaço para a expansão - uma vez que a proposta é de diferentes possibilidades de 
uso. Com a divisão entre elas conformada por dois eixos de circulação - corredores de 1,25m, aten-
dendo também à opção de planta voltada para pessoas com defi ciência (PCD).

A fi m de preservar a aparência rústica e ao mesmo tempo combater fungos, germes e bactérias re-
sponsáveis pela formação de manchas causadas por infi ltrações, as paredes internas e tetos serão 
caiadas na cor branca. As paredes das áreas molhadas, revestidas com azulejos brancos com a mes-
ma dimensão dos tijolos, 25 por 6,5 cm . Já as paredes externas, em tijolos solos cimentos aparentes 
com tratamento de impermeabilização para evitar a absorção de águas de chuvas e umidades na cor 
natural do tijolo de solo cimento.
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Alturas de pé direito: corredor e banheiro - 2,54m; quartos - 3,12m: Sala/Coziha - variável de 3,12m a 
3,64m; Varanda - variável sem forro de laje.

Área de radier - 69,88m²; área de forro de laje - 46,33m²; cimentado pigmentado sobre terra compactada 
no perímetro. Projeção do beiral - 109,44m².

A habitação possui laje de forro em todos os ambientes internos. Para preservar a cultura local, a propos-
ta é que a laje seja revestida com palha sintética para cobertura, instalada sobre um treliçado de madeira 
com beiral pronunciado a fi m de colaborar com o conforto térmico e ao mesmo tempo proteger as pare-
des externas contra intempéries. A palha sintética foi escolhida por ser um material mais durável, evitar 
a concentração de umidade e a proliferação de fungos e insetos como pode ocorrer com a palha natural.  
Além disso, o material reproduz a aparência da fi bra e a cor da palha natural com fi delidade. A palha é 
fi xada sobre treliçado em madeira certifi cada e comercializada na região.
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FACHADA NORTE FACHADA SUL

VARANDA
A varanda proposta cumpre um papel relevante, não só para o cumprimento de funções 
(serviço e cocção de alimentos), mas, sobretudo, como um espaço de sociabilidade. 
Integra-se, também, a sala e ao quintal, promovendo a integração do espaço edifi ca-
do com o espaço cultivado pela família, remetendo, assim, às práticas tradicionais da 
comunidade;

SISTEMA CONSTRUTIVO
A adoção de uma tecnologia construtiva – tijolos ecológicos de solo-cimento - coerente 
com as práticas da comunidade à que se destina o projeto e normatizada pelo Sistema 
Nacional de Avaliações Técnicas – SINAT –, tal como consta no edital do concurso;
Esse sistema construtivo utiliza componentes facilmente encontrados na região, o que 
favorece a possibilidade de execução de ampliações futuras pelos moradores;

Da mesma forma, devido ao caráter estrutural desse bloco, é dispensada uma solução 
de vigas e pilares de concreto armado, o que contribui para a redução dos custos na 
execução das obras;

Ao mesmo tempo, é proposta a produção dos tijolos com a participação de grupos 
organizados da comunidade, remunerados por esse trabalho. Essa iniciativa permitirá 
a capacitação de mão de obra para a implementação futura de um programa de ger-
ação de renda, através da criação de uma cooperativa, voltada para o atendimento 
de demandas de outras comunidades, “em  outros programas habitacionais, prefer-
encialmente em áreas rurais no Estado de Goiás, conforme demanda habitacional e 
planejamento da AGEHAB”, tal como expresso no edital do concurso.
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ADAPTABILIDADE
A distribuição ainda permite possibilidades de separação, com alvenaria, entre a sala 
e a cozinha, bem como a cobertura da vaga, com o prolongamento da cobertura. Com 
o projeto, assim como com a possibilidade de expansão, já projetada e com fundação 
executada, busca-se facilitar intervenções que venham a ocorrer,  estabelecendo 
eixos e diretrizes nesse sentido.

A parede hidráulica é utilizada para a distribuição principal do sistema de água potável 
na habitação, alimentando as torneiras de banheiro, cozinha, área de serviço e va-
randa. A parede hidráulica recebe a água proveniente do reservatório superior, que 
por sua vez, recebe a água bombeada da cisterna enterrada, proveniente do poço 
artesiano.

AMPLIAÇÃO
A ampliação da moradia proposta possui uma autonomia, em relação à edifi cação 
original, que lhe permite diferentes usos, de acordo com as demandas particulares 
de cada família, podendo cumprir o papel de “casa do agregado, casa de farinha, 
curral” – tal como apontado no Anexo 2 do Edital – e depósito de ferramentas usadas 
no cultivo da terra. 

FUNDAÇÃO
A fundação proposta é radier e a primeira fi ada de embasamento deve ser revestida 
com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3, adicionando-se aditivo hidrófu-
go de massa na proporção recomendada pela fabricante, nas duas faces laterais mais 
10 cm de cada lado da viga baldrame e na face superior, com espessura mínima de 
2 cm. Após a cura deverá ser executada aplicação de tinta betuminosa, seguindo as 
orientações do fabricante quanto ao tempo de secagem entre as demãos cruzadas.

+0,20 +0,20

05



BASE ESTRUTURAL EM RADIER E 
PISO EM CONCRETO PIGMENTADO

SISTEMA DE CALHAS PARA 
COLETA DE ÁGUA DA CHUVA

RESERVATÓRIO DE 
ÁGUA DA CHUVA

VENTILAÇÃO CRUZADA 
E EFEITO CHAMINÉ

ESTRUTURA DE MADEIRA 
E COBERTURA DE PALHA

FECHAMENTO VAZADO A PARTIR
DA PAGINAÇÃO DO TIJOLO

VENTO DOMINANTE 
AFASTANDO 

A FUMAÇA DO 
FORNO À LENHA

FORRO DE LAJE
EM CONCRETO

RESERVATÓRIO 
SUPERIOR

POSSIBILIDADE DE ORGANIZAÇÃO 
DO MOCAMBOS
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