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HABITAÇÃO QUILOMBOLA DE INTERESSE SOCIAL
O habitar Kalunga e as particularidades envolvidas
na produção habitacional de interesse social no Brasil profundo traduzem-se na proposta através de três
partidos principais:
1 BLOCOS (IN)DEPENDENTES
A fragmentação da célula habitacional em dois blocos
- casa e cozinha (C) - seccionados pela varanda espelha a tradicional organização espacial identificada nas
casas da comunidade Kalunga. A independência do
bloco somada à amplitude espacial pretendida garan-

A

te melhor aproveitamento da ventilação natural, além
de otimizar os fluxos com os espaços comuns - sala e
varanda - e os espaços produtivos - galinheiro e horta.
2 A VARANDA COMO ELEMENTO ARTICULADOR
A varanda é entendida como centro social da casa,
extensão dos espaços de uso comum. É também elo
entre o exterior e o interior, o natural e o construído, podendo abrigar múltiplos usos, de refeições familiares
a manifestações culturais e religiosas; Sua presença
solidifica a casa como elemento central organizador do

B

território, evitando padrões hierárquicos convencionais
incompatíveis com a cultura local - a casa com “frente” e “fundos” rigidamente definidos, por exemplo. Sua
amplitude permite ainda servir de abrigo para carro,
moto ou outros equipamentos necessários.
3 SOBREPOSIÇÃO DE TEMPOS
A materialidade proposta buscou unir elementos da
casa Kalunga tradicional e da habitação de interesse
social contemporânea, cuja pré-fabricação torna-se
necessária para a escalabilidade e economicidade

C

da solução arquitetônica. A alvenaria de solo-cimento
- elevada quinze centímetros do solo do cerrado (B)resgata a rusticidade do morar rural e, ao mesmo tempo, permite alta racionalidade construtiva. Beirais e esquadrias de madeira local com ventilação permanente
contribuem para o conforto térmico da edificação, maximizado pelas alvenarias rotacionadas em posições
estratégicas (acesso à sala e cozinha, lavanderia, fogão e depósito externo) e pelo colchão de ar ventilado
ininterruptamente entre o telhamento metálico e a laje
de forro acabada (D).

D
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PLANTA BAIXA
Escala 1:75

CORTE AA
Escala 1:75
1 Cozinha

2 Fogão a lenha

3 Depósito externo ventilado (Botijão de gás)

4 Varanda

5 Lavanderia

6 Banheiro

7 Sala

8 Dormitório casal

9 Dormitório solteiro

10 Previsão de cômodo futuro
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PLANTA COBERTURA
Escala 1:75

ELEVAÇÃO 01
Escala 1:75
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A varanda enquanto
elemento articulador
da casa reúne
os acessos aos
programas de uso
comum (cozinha,
sala e banheiro) e de
serviços (lavanderia,
fogão a lenha e, se
desejado, garagem).
É também, transição
entre o interno e o
externo, encontro
entre família e
comunidade;

A cozinha apresenta
generosa iluminação
natural e ventilação
cruzada permanente.
Prevê-se a provisão
de mobiliário fixo a
base de alvenaria
de solo-cimento e
argamassa armada
(bancada da pia
e banco corrido).
Destaque também
à conexão visual
estabelecida entre
cozinha e varanda e
cozinha e quintal.

CORTE BB
Escala 1:75

CORTE CC
Escala 1:75
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A sala entregue
apresenta conexão
direta com os
demais espaços
comuns - varanda e
cozinha - e cômodos
íntimos. Sua
configuração permite
grande reunião de
pessoas e abriga a
previsão de possível
cômodo futuro. A
versatilidade dos
caixilhos piso-teto
permite ainda a
conformação de
acessos alternativos
ao exterior caso
desejado.

Quartos dotados
de esquadrias
generosas
com ventilação
permanente e
armário “embutido”.

ELEVAÇÃO 02
Escala 1:75

CORTE DD
Escala 1:75
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LEGENDA
1 Telhamento em telha metálica
trapezoidal
de
aço
galvanizado
3,00x1,00 com acabamento zincado
natural, inclinação = 5%;
5

2 Trama de aço composta por vigas,
terças e apoios para elevação do
telhamento em relação à laje acabada
(ventilação permanente - colchão de ar);

1
2

3 Calha em chapa metálica dobrada e
acabamento zincado a fogo;

6
7

4 Cisterna vertical modular de 1000L
para armazenamento de água da chuva;
5 Volume da caixa d’água em alvenaria
de vedação de blocos vazados de
concreto 9x19x39 dimensionado para 2
caixas d’água de polietileno 250L;
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OP 02
Compartimentação em quarto para 1 (225
blocos + 1 porta interna);

OP 03
Compartimentação em cômodo de acesso
externo (350 blocos + 1 porta externa);

15 Piso em concreto moldado in loco
e=10cm com acabamento cimentado liso
natural e hidrofugante;
16 Fundação rasa em viga baldrame de
concreto moldado in loco;

7 Cinta de amarração em concreto
moldado in loco;

18
Paisagismo nas proximidades da
edificação com gramíneas e arbustos
nativos do cerrado (sugere-se, por
exemplo, capim vermelho, capim estrela,
capim brinco-de-princesa, macela, entre
outros).
ORÇAMENTO PRELIMINAR (R$)
Fonte: SINAPI não-desonerado | Goiás | Ago-21

1 SERVIÇOS

PRELIMINARES

Limpeza e locação de obra .... 2.212,34

10 Revestimento cerâmico fosco 20x20
cm em tom roseado aplicado sobre
emboço aplicado manualmente na face
interna da alvenaria em solo-cimento em
áreas molhadas (cozinha e banheiro);

2 INFRAESTRUTURA

11
Esquadrias tipo veneziana pisoteto em madeira local com abertura
central pivotante e bandeiras fixas na
base e topo (ventilação permanente) ausência de verga e contra-verga para
flexibilidade das aberturas;

4 ALVENARIAS

FLEXIBILIDADE POR
COMPARTIMENTAÇÃO

OP 01
Compartimentação em quarto para 2 (300
blocos solo-cimento + 1 porta interna);

14 Forno a lenha fixo em alvenaria de solocimento e tampo de argamassa armada
com acabamento em verniz hidrofugante
incolor e fosco;

17 Lastro de bica corrida compactada
obtida localmente para regularização
prévia do solo;

9 Alvenaria em solo-cimento perfurada
a partir de blocos rotacionados 90º
para ventilação permanente (prever
grauteamento
intermediário
para
sustentação das fiadas);

9

13 Banco fixo de argamassa armada com
acabamento em verniz hidrofugante incolor
e fosco apoiado sobre fiadas de alvenaria
em solo-cimento;

6 Laje forro pré-moldada unidirecional,
biapoiada,
com
enchimento
em
cerâmica;

8 Alvenaria em solo-cimento modular
12,5x25x7 com assentamento horizontal
fino em cola PVA (Acetato de Polivinila).
Instalações elétricas e hidráulicas
inseridas nos furos dos blocos;

14

13

12 Esquadria de depósito externo em tela
metálica para ventilação permanente do
armazenamento de gás de cozinha;

Diante das limitações técnicas e
econômicas do programa habitacional
a ser implantado, sugere-se que a
flexibilidade para usos futuros se dê por
meio de simples compartimentação, e
não de expansão. O modelo proposto
prevê um módulo de espera interno
já acabado anexo à sala que, se
conveniente, pode ser convertido pelos
próprios moradores em um cômodo
extra.

Fundações .............................. 12.240,72

3 SUPERESTRUTURA

Laje forro e cinta de
amarração .............................. 16.082,40
Alvenaria em solo-cimento e
alvenaria em concreto ............ 15.642,65

5 COBERTURA

Trama de aço e telhamento
metálico .................................. 14.245,44

6 ESQUADRIAS

Portas e Janelas de madeira .. 13.045,50

7 REVESTIMENTOS

Revestimentos cerâmicos e
acabamentos gerais ............... 3.131,40

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

E HIDROSSANITÁRIAS ..... 12.231,60

9 INSTALAÇÕES

COMPLEMENTARES

Fossa séptica, poço e
cisterna ................................... 7.791,10

10 PAISAGISMO

Folhagem arbustiva ................ 1.262,50

TOTAL ........................................ 97.885,65

