CASA MOCAMBO

A Casa Mocambo nos faz retornar ao sentido da
palavra que foi distorcida e marginalizada de
seu sentido original (esconderijo, fortaleza,
povoado) que nos impulsiona a construir espaços seguros e potentes.
“A terra, o terreiro não signiﬁca apenas uma
dimensão física, mas antes de tudo é um
espaço comum, ancestral, de todos que têm
os registros da historia da experiência pessoal e coletiva do seu povo, enﬁm, uma instância do trabalho concreto e das vivências do
passado e do presente”. Quilombolas - tradições e cultura da resistência pesquisa de
Rafael Sanzio Araujo dos Anjos
A casa é pensada a partir das potencialidades

1- cenario da relação
edificação é terreiro
(quintal)

2- Relação edifício
e quintal.

dos espaços de uso coletivo, desse modo é possível internalizar a varanda e integrá-la a cozinha
tornando os espaços de extrema importância da
casa mais amplo e variando suas possibilidades
de uso.
Além destes, outro elemento muito importante
na vivência quilombola de modo geral é a relação com o quintal, com as áreas de horta e plantio, propomos espaços abertos, a varanda se abre
em um grande pé direito sem interrupção da
visão criando uma conexão entre os pontos
importantes da casa sem quebrar sua relação
com o quintal.
As paredes de tijolos furados invertidos, cumprem o papel de separar os ambientes de uso
privado com os ambientes de uso coletivo sem
que perdessem sua conexão visual, as paredes
vazadas também tem uma função de atribuir
além de qualidade estética e ligação sensorial,
qualidade térmica às demais áreas da casa, permitindo que o ar que circula pela varanda entre
os outros ambientes da casa e até mesmo acima
do seu forro assim retirando o ar quente que é
gerado com o contato do sol com a cobertura.

3- Divisão do volume em
dois, abre a edificação para
maior interação, com intuito
de estabelecer conexão
assim proporciona a proximidade com o quintal e a casa

4- Inserção de uma área
entre dois ambientes para
separando em uso comum e
privado, convidando o
externo para dentro da
casa, criando integração
com o quintal.
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Programa

O programa pré-deﬁnido cria um desaﬁo
de gerar espaços condizentes com as
vivências presentes nas comunidades
quilombolas onde a força motriz é o terreiro que tem o signiﬁcado importante: “a
terra é sagrada e comunitária”.
Foram separadas em duas áreas principais , as de uso comum, e as de uso privado, nas áreas destinadas aos usos comuns
estão integrados os ambientes da cozinha,
área de expansão que está prevista para
ser de uso coletivo. Na varanda foi internalizada é pensado também na potencialização do desempenho térmico da casa. As
áreas privadas estão separadas da comum
por uma parede vazada. A áreas dos quartos, criando uma forte relação com a sala, e
o banheiro pensando para facilitar o uso
em diversos horários. A sala também é um
espaço de conexão entre a área comuns e
privadas tendo uma relação potente com
a fachada sul fachada com menor incidência, que recebe mobiliário para reforçar o
hábito de sentar-se a porta proporcionando espaço de contemplação.
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Corte AA

Planta de cobertura
N

LEGENDA
1 - Platô
A=49,89 m²
+0,17

4- Cozinha
A=7,12 m²
+0.23

2- Varanda
A=15.94 m²
+0,20

7- Quarto 1
A=7,68 m²
+0.23

10- Circulação
A=5,66 m²
+0.23

Planta térrea

B
N

Casa Mocambo
Área da edificação: 70 m²
Habitação unifamiliar

A

A

Quadro de
abertura

LEGENDA
1 - Platô
+0,17

7- Quarto 1
A=7,68 m²
+0.23

2- Varanda
A=15.94 m²
+0,20

8- Banheiro
A=2.97 m²
+0,17

3 - Área de
expansão
A=5.50 m²
+0.23

9- Lavabo
A=1.89 m²
+0.20

4- Cozinha
A=7,12 m²
+0.23
5- Sala
A=7.52 m²
+0,23
6- Quarto 2
A=6,79 m²
+0.23

J1

10- Circulação
A=5,66 m²
+0.23
11- Quintal
+0,00

B

P1
Largura: 186 cm
Altura: 210 cm
Quantidade: 1
Tipo : Veneziana
correr
Material: Aço
P2
Largura: 80 cm
Altura: 210 cm
Quantidade: 4
Tipo : Abrir
Material: Aço
P3
Largura: 223 cm
Altura: 210 cm
Quantidade: 1
Tipo : Veneziana
tipo camarão
Material: Aço
P4
Largura: 60 cm
Altura: 60 cm
Quantidade: 1
Tipo : Abrir
Material: Aço

J1
Largura: 120 cm
Altura: 100 cm
Quantidade: 4
Tipo : Veneziana
pivotante/ correr
Material: Aço
J2
Largura: 60 cm
Altura: 120 cm
Quantidade: 1
Tipo : Veneziana
pivotante/ correr
Material: Aço
J3
Largura: 70 cm
Altura: 50 cm
Quantidade: 1
Tipo : veneziana
pivotante
Material: Aço
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LEGENDA

1 - Platô
A=49,89 m²
+0,17
2- Varanda
A=15.94 m²
+0,20

Corte BB

3 - Área de
expansão
A=5.50 m²

+0.23
4- Cozinha
A=7,12 m²
+0.23
9- Lavabo
A=1.89 m²
+0.20

LEGENDA

1 - Platô
A=49,89 m²
+0,17

7- Quarto 1
A=7,68 m²
+0.23

5- Sala
A=7.52 m²
+0,23

8- Banheiro
A=2.97 m²
+0,17

6- Quarto 2
A=6,79 m²
+0.23

11- Quintal
+0,00

Corte CC
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Horta

Fachada com mobiliário,
reforçando a relação quintal
/ casa.

Espaço ampliável : espaço
de ampliação sem proposta
de ocupação

Parede vazada de tijolo
cerâmico permitindo a
entrada de iluminação e
ventilação.

Recipientes destinados
a captação de águas
pluviais para
reaproveitamento.

Fechamento em
alvenaria de tijolo
cerâmico.

Fachada Oeste

Fachada Sul
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Sistema estrutural
Sistema estrutural convencional: pilar e
viga e fechamento de alvenaria cerâmica

Cobertura de
telha cerâmica

Perspectiva da fachada norte, reﬂete a relação de
materialidade, o fogão a lenha, banheiro e aberturas. As paredes vazadas de tijolos cerâmicos tem
um papel importante no desempenho térmico.

Estrutura
da cobertura
em madeira.

Estrutura da
cobertura em
madeira.

Perspectiva da varanda, apresenta a continuidade
visual causada pela característica da estrutura que
eleva a cobertura e a integra a área externa ligando
pontos importantes da casa. É potencializada pela
parede vazada que se estende por toda a varanda
podemos ver na perspectiva abaixa a relação interna. Todo o fechamento da casa é em alvenaria de
tijolo cerâmico.

Pilares e
vigas de
concreto .

Platô de concreto
sobre viga baldrame.

Fachada Leste

Fachada Norte
6/5

