
Ainda que aos RENEGADOS, / As encruzilhadas e as capoeiras sejam duras/ Ecoam de seus QUILOMBOS, / Por muitos ignorados, /
Teus brados de SUPERAÇÃO...

Como repensar uma casa para pessoas que até hoje são renegadas e humilhadas pela sociedade desse país e atacadas pelos seus
“líderes” políticos? Como dar a essas pessoas, sem que percam as suas tradições, condições mínimas de habitabilidade para os dias de
hoje? Como dar essa habitabilidade sem “engessar” esse novo morar a números já pré-estabelecidos frente às inúmeras situações
adversas que nos obriga a ter uma resiliência diária?
Implantar uma casa em uma região de cerrado, rica por natureza e história, rodeada por chapadas, cachoeiras e artes rupestres, não pode
ser somente um ponto de morar, mas deve permitir e constituir também, um ativo para empreender, preservando a beleza da arte natural
do lugar, da arte produzida pelo homem, permitindo assim que as comunidades que compõem esse pedaço de chão saiam da situação de
sobrevivência, cujo estão há cinco séculos, e possam enfim viver.
A moradia recuada do trilho de terra, da estrada, ou mesmo da rua onde será implantada, permite um espaço intermediário de chegada,
podendo ser descoberto ou vindo a possuir no futuro uma “edificação-cerca”, protegendo-a, mas permitindo novas atividades. A
construção assentada no solo sobre fundação radier de concreto com fck de 25 Mpa, se ergue utilizando tijolos cerâmicos maciços de
24x11,5x6 cm, tendo seu teto em laje de painel treliçado, preenchida por EPS e recoberta por uma camada de concreto com 5cm de
espessura de fck igual a 20 Mpa. Telhas ecológicas serão colocadas para protegerem essa laje, sendo cobertas por bambus roliços, uma
reinterpretação de estrutura de cobertura passada em construções quilombolas. O telhado se abre em asas de borboleta, tendo uma calha
furtada em seu meio, permitindo captação de água de chuva para ser utilizada na horta.
A espacialidade da casa se configura em sua entrada com uma grande área social. De um lado a sala de estar/tv, no outro a cozinha
juntamente com a mesa de jantar, tudo em um único ambiente com paredes de tijolos aparentes caiados de branco e piso cerâmico.
Opondo-se à área social da casa, está o setor íntimo, com os dois quartos e o banheiro na área externa interligado por uma varanda com
vista para o terreiro. As paredes laterais da casa sobem até uma altura de 2,30 metros, sendo completadas por um ripado de bambu que
permite uma circulação de ar cruzada na edificação, tornando-a assim mais fresca.
Ao lado da cozinha está a área de serviço e na sua frente encontra-se um espaço destinado para uma possível expansão, que dado ao
senso de coletividade da comunidade, poderá vir a compor um espaço de confraternização, um pequeno ambiente de trabalho, um quarto.
A casa com sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço chega a uma metragem de 61,92 m², totalizando com a área de
expansão 70,00 m². Dessa forma, atingisse o programa de necessidades, atendo a metragem estabelecida.
Contudo, dadas as necessidades de mudanças que temos nos dias de hoje, não se pode estabelecer que um lar terá somente 70,00 m²,
principalmente em um local como esse, encravado na Chapada dos Veadeiros, em uma comunidade quilombola, que clama não somente
uma moradia digna, mas também por estruturas que as permitam empreender e viver do fruto de seu trabalho.
Então, cabe a nós arquitetos não mais estabelecer números máximos de metragem, ocupação, mas sim apontar diretrizes controladas de
crescimento, para caso a moradia precise sofrer mais expansões, cujo vão além da metragem proposta em concurso, essa expansão
possa ocorrer de modo planejado, controlado, sem ônus de um crescimento desordenado que pode tanto comprometer o funcionamento
eficiente da edificação, como romper com a linguagem estética do projeto e do sítio de implantação.
Dessa forma, apontando essas diretrizes de expansão, o projeto permite um crescimento de área além do estipulado em edital do
concurso, porém aponta soluções e alternativas para que a comunidade possa buscar novos modos de empreender e trabalho, sobretudo
em uma região de grande atratividade turística, podendo criarem nesse espaço; minimercados de alimentos da agricultura familiar, ateliês
de produção artesanal, restaurantes, quartos compartilhados para hospedagem. Enfim, atividades que além de gerarem renda para a
comunidade, propicia experiências para quem a visita.

Propicia aos RENEGADOS / A OPORTUNIDADE DE VIVER. / De viver nesse país, / Que tanto ajudaram a construir, / MAS QUE NÃO OS
RECONHECEM.
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As vantagens de utilizar tijolo cerâmico em
sua obra são que colaboram para os
aspectos básicos de um bom projeto
estrutural: segurança, conforto e
confiabilidade. Os tijolos cerâmicos
oferecem melhor isolamento térmico e
acústico, fundamentais para a qualidade de
vida dentro das edificações.
A cerâmica é um elemento feito a partir da
argila, matéria-prima 100% natural, de baixo
impacto ambiental, pois favorece a eficiência
energética da edificação, a partir das
vantagens que seus atributos térmicos
oferecem para o conforto no ambiente,
diminuindo a necessidade de refrigeração e
aquecimento artificiais. Ele também pode ser
descartado sem causar danos à natureza,
quando triturado e dispensado na terra.
A cerâmica é incombustível, ou seja, ela é
resistente à chama e não contribui para a
propagação de incêndios.
Ao utilizar esse tipo de tijolo, é necessário
protegê-lo da umidade, já que a porosidade
e o desgaste natural podem comprometer a
parede, sendo a caiação um bom
impermeabilizante para esse tipo de
material.

Caminhos de concreto
escovado na chegada e
entorno da casa para
uma melhor
acessibilidade.

Estimativa de Custo
Item Descrição Total
1 Infra-Estrutura R$6.250,00
2
3
4
5
6
7
8

Supra-Estrutura
Alvenaria
Cobertura
Esquadrias
Instalações
Acabamento
Pintura

Poço Artesiano
9

R$8.025,00
R$9.000,00
R$8.000,00
R$9.000,00
R$15.000,00
R$6.000,00
R$700,00

R$20.000,00
Total

10
Mão de Obra R$18.000,00

R$99.975,00
Obs: Valor estimado, sendo o valor final definido na etapa de projeto executivo.

i=10%

3.40

2.00

1.20



Corte BB Escala 1/75

3.07

0.41

Ripado de
Bambu Roliço

Cobertura de
Bambu Roliço

Parede em Tijolo
Cerâmico

Parede em Tijolo
Cerâmico Caiado

Cisterna Vertical

Calha Furtada

Ripado de
Bambu Roliço

Brises de
Concreto

Cobertura de
Bambu Roliço

Revestimento
Cerâmico
32cm x 45cm

Revestimento
Cerâmico
34cm x 60cm

Parede em Tijolo
Cerâmico Caiado

Fogão a Lenha em Cimento
Natado na Cor Vermelha

Parede Natada
em Cimento

Ripado de
Bambu
Roliço

Caixa
D'água

Caixa
D'água

Sala / Cozinha
+0,05

Corte AA Escala 1/75

Filtro por 
onde passa
a água

Saída de
Efluente

Água40 cm

Tampa

Efluentes
Entrada de

Registro
de lodos

Lodos

3

2

1

3

6.2

Det 01

Det
01

Bambu Roliço

Parafuso

Telha Ecológica

Calha em Chapa
com seção de 10 cmCaibro de Madeira

5cm x 7cm

15

3
0

2.9

6
.1 8

.0
5

1.5

1
4

.5

A.S.
+0,04

Banho
+0,04

Coz.
+0,05

Det 02

Parede de tijolo maçiço
24cm x 11,5cm x 5,3cm

Placa de concreto 5cm
assentada com
argamassa de cimento
e areia

Placa de concreto 5cm
de apoio vertical

Placa de concreto 5cm

Parede de tijolo maçiço
24cm x 11,5cm x 5,3cm

Pino metálico para fixação

Janela
3 folhas modelo
veneziana

Det
02

Det 03

Det
03

Cisterna
VerticalPara o aproveitamento dágua de chuva em

residências, a cisterna vertical é o modo mais fácil.
Esse sistema de captação de água da chuva não
demanda grandes obras, não precisa de grandes
investimentos para sua implantação e por meio
da mangueira (acoplada à saída da cisterna) pode-se
utilizar a água da chuva.
Com apenas um desvio na calha, consegue-se
armazenar a água da chuva em um recipiente
compacto e integrado com a arquitetura externa da
sua casa, possibilitando que a água de chuva possa ser
utilizada na horta, jardim, lavagem de piso, veículos.
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Porque pintar a casa com a cal?
A pintura com cal ou caiação é
uma das formas mais antigas de
se pintar paredes. Utilizada desde
o século XVIII, ela é uma boa
opção para quem quer
praticidade e uma boa relação
custo-benefício.
De simples preparo, a caiação
pode adquirir diferentes cores
com a adição de pigmentos
industrializados, dando um toque
rústico à edificação.
A cal para pintura tem completa
aderência a diversas superfícies,
principalmente as mais porosas e
de alta aspereza. Ela pode ser
aplicada em paredes internas e
externas, muros e fachadas, só
não sendo recomendada sua
aplicação sobre massa acrílica,
corrida e cerâmicas, por de
tratarem superfícies de baixa
aderência e lisas demais. No
concreto armado também não é
recomendado o seu uso, pois a
cal não protege a armadura da
corrosão.
Do ponto de vista ambiental, a cal
também apresenta vantagens.
Por ter origem natural, ela é uma
solução sustentável para quem
deseja pintar a construção com
um material isento de
substâncias tóxicas comuns nas
fórmulas das tintas
industrializadas.
Além disso, a cal é um produto
alcalino que combate fungos,
germes e bactérias. Ao mesmo
tempo, permite a “respiração”
das estruturas, impedindo
manchas que se formam com a
infiltração e prevenindo a
deterioração dos revestimentos.
No quesito durabilidade, para
que a pintura com cal tenha vida
longa, a superfície onde será feita
a caiação deve estar firme e
completamente limpa, ou seja,
sem poeira, gordura, mofo ou
vazamentos.
A pintura com cal também
precisa receber fixadores,
impermeabilizantes e
aglutinantes naturais, como a
cola branca, para durar mais
tempo.
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SITUAÇÃO 1 - Casa com 70 m²,
implantada em um lote com 450 m²,
tendo os fundos do terreno destinado
para a criação de uma horta.

SITUAÇÃO 2 - Casa com horta +
Espaço destinado na frente do lote
para expansão e criação de atelies,
restaurantes, mini-mercados.

SITUAÇÃO 3 - Casa com uma
pequena horta + Espaço de expansão
frente do lote + Espaço para criação
de quartos de hospedagens.

SITUAÇÃO 4 - Casa + Espaço de
expansão  frente do lote + Espaço
para criação de quartos de
hospedagens.

Casa
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Horta
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Expansão Frente Expansão Frente Expansão Frente

Expansão Fundo Parcial Expansão Fundo Total

Ipê Amarelo Pau Formiga Grama São Carlos
Grama
Amendoim


