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HABITAR O TERRITÓRIO

HABITAÇÃO QUILOMBOLA DE INTERESSE SOCIAL

A proposta de projeto parte do entendimento
primordial de que a identidade Quilombola
está associada com as relações de ocupação e
vivência estabelecidas com o território habitado.
Há uma clareza, portanto, no entendimento de que
a autentica comunidade Quilombola configura-se
através de processos de ocupação que influem na
organização social e cultural, e que carregam características que remontam às origens dos Quilombos, quando ainda formados por escravos fugidos.

As comunidades Quilombolas são formadas por residências
distantes umas das outras onde
o espaço habitado não se restringe somente às paredes, pelo
contrário, a residência apropria-se de seu entorno imediato
articulando espacialidades para
além da projeção construída,
sendo essas essenciais para a
vida e cultura do Quilombola.

Diante destas condicionantes excepcionais e particulares do povo Quilombola, são tomadas as primeiras
decisões de projeto, a relação introspectiva das espacialidades em tipologias residências tradicionais é
quebrada para dar lugar a um arranjo solto, permeável em seu eixo vertical e horizontal, que se espalha
no território e assim, apropria-se dele. O objetivo é
que para além de habitar apenas o volume construído, o morador habite e aproprie-se do território que
o cerca, como é característico da cultura Quilombola.

TIPOLOGIA
TRADICIONAL

DISSOCIAÇÃO

REARRANJO E APROPRIAÇÃO DO
TERRITÓRIO
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01 - DORMITÓRIO
02 - DORMITÓRIO CASAL
03 - BANHEIRO
04 - ACESSO EXTERNO COBERTO AO
BANHEIRO
05 - COZINHA
06 - SALA DE ESTAR
07 - VARANDA COM FOGÃO A LENHA E
ÁREA DE SERVIÇO
08 - ESPAÇO EXPANSÍVEL
09 - VAGA DE GARAGEM
10 - POÇO

A casa é dividida em dois momentos, posicionados
ao redor de um núcleo central formado pelo banheiro
que se concretiza como bloco hidráulico, contendo
acima o abrigo da caixa d’água e um acesso externo
coberto.
Do lado direito ficam os quartos em módulos quadrados idênticos e do lado esquerdo a sala de estar
divide um volume retangular com a cozinha, essa por
sua vez, compartilha uma prumada hidráulica com o
banheiro e estabelece relação direta com a varanda
que contém a área de serviço e o fogão a lenha.
PLANTA DE COBERTURA
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A noção de frente e fundo, é determinada através do
fogão a lenha, que tradicionalmente entre os Quilombolas é situado aos fundos da casa.

O espaço expansível, localizado à esquerda do volume social, apresenta-se como ambiente coringa, inicialmente
como extensão da garagem ou área social, mas que é múltiplo do arranjo dos outros ambientes, contendo em si o
potencial para abrigar a finalidade que for, privativa ou social.
Habitar o território é um pensamento que guia o partido do projeto, dessa forma não há, portanto, uma entrada
principal, mas sim a possibilidade de se atravessar o volume construído em múltiplos eixos. O partido também procura
diluir os limites do “dentro” e do “fora”, o acesso aos dormitórios, por exemplo, não se faz necessariamente dentro
da casa, mas sob a projeção da cobertura, aberto ao território.

ÁREA CONST. 69,96 m²
P.D 2,56 m²
IMPLANTAÇÃO
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O paisagismo, singelo, é responsável por compor arremates dentre os volumes, as espécies escolhidas, bambu chimonobambusa, helicteris saca rolha - Helicteres brevispira e canela de ema -Vellozia squamata, são nativas da
região aptas às condições climáticas locais, de baixo custo e fácil manutenção.
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A ventilação dos ambientes internos acontece desde a sua disposição em planta, a partir do momento
em que os volumes são permeáveis em diferentes
eixos e garantem certa distância um dos outros.

As fachadas do projeto são resultado de uma
composição onde se destaca a pureza dos
materiais, a variação volumétrica da disposição espacial e a técnica construtiva adotada.
Para além da noção da frente e do fundo, não há hierarquia entre elas, cada qual
contém sua própria surpresa de arquitetura,
são diferentes entre si, ainda que resultantes de uma modulação espacial equivalente.

Nos quartos as aberturas das janelas são complementadas por ventilação cruzada feita através das envasaduras nas empenas de alvenaria.
Sala e cozinha são privilegiadas com dois eixos livres de circulação de vento e o espaço expansível apresenta uma empena completamente vazada para essa finalidade.

ELEVAÇÃO 01

ELEVAÇÃO 02

ELEVAÇÃO 03

ELEVAÇÃO 04
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O projeto é concebido no sistema de alvenarias estruturais
cerâmicas, através de vedações autoportantes grauteadas
que dispensam pilares e vigas. Por ser composto de peças moduladas e racionalizadas há significativa redução de
custos na execução, maior limpeza e agilidade, ao mesmo
tempo que o sistema não exige mão de obra extremamente qualificada e é conhecido em todo país.
Os blocos cerâmicos quando corretamente assentados
dispensam a aplicação de revestimento, e nas fachadas
exaltam o êxito da técnica ao exibir como acabamento final
a própria modulação. Além de sua cor cerâmica aludir às
casas em blocos de adobe tradicionais das comunidades
Quilombolas.
Com uma simples quebra na modulação, substituindo um
bloco maior por um menor, são criadas envasaduras nas
paredes, sem a necessidade de terceiros elementos.
A laje treliçada de lajotas cerâmicas é complementada por
uma cobertura feita com telhas de fibrocimento que se divide em duas águas, referenciando os telhados tradicionais
Quilombolas, a água da chuva escoa para calhas embutidas e é conduzida apropriadamente através de tubos aparentes que adicionam detalhes nas fachadas.

As janelas abrem-se em folhas de madeira pivotantes e
são travadas através de encaixes de madeira simples, não
possuindo vidro em sua composição.

SISTEMA CONSTRUTIVO

TELHA
FIBROCIMENTO I:20%

ESTRUTURA TELHADO
TERÇA DE MADEIRA 6X12cm
PONTALETE
BLOCO CERÂMICO 29X19X14

Graute

Envasaduras

ESQUADRIAS
Janela
1,20 x 0,90
1,00

Janela
1,80 x 0,90
0,40

Janela
0,80 x 0,90
1,40

Porta de correr
madeira
2,10 x 1,20

Porta madeira
2,10 x 0,90

PLATIBANDA
BLOCO CERÂMICO 29X19X14
RUFO PINGADEIRA
CONCRETO APARENTE
CALHA
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

RESERVATÓRIO
POLIETILENO 1.500 lts.
LAJE
TRELIÇADA H12 - LAJOTA CERÂMICA

GSEducationalVersion

PORTAS E JANELAS
MADEIRA

GSEducationalVersion

TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
100mm - PINTURA TERRACOTA
ALVENARIA ESTRUTURAL
BLOCO CERÂMICO 29X19X14

FUNDAÇÃO
RADIER
GSEducationalVersion

4/6

5/6
2,55

3,15

3,15

2,70
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TELHA DE FIBROCIMENTO I:20%
PINGADEIRA DE CONCRETO APARENTE
TERÇA DE MADEIRA 6X12cm
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

3
2,59

BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL EM CORTE
PONTALETE EM BLOCO CERÂMICO
LAJE TRELIÇADA COM LAJOTA CERÂMICA

DET. 01
BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL TIPO CANALETA

2

CORTE A.A TRANSVERSAL

1,20

1,95

MASSA DE ACABAMENTO
TRECHO VAZADO NA PAGINAÇÃO DE
BLOCOS ESTRUTURAIS
MASSA DE REQUADRO

1,65

3,15

BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL EM CORTE

1,95

2,59

1

PISO ACABAMENTO CIMENTO QUEIMADO

0

FUNDAÇÃO RADIER

CORTE B.B LONGITUDINAL

0
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DETALHE 01
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