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CASA QUILOMBOLA
A moradia é um dos principais indicadores
de qualidade de vida e dignidade das pessoas. A garantia de uma habitação segura que atenda aos modos de se relacionar com o ambiente e com a comunidade são meios de respeitar identidades e modos
de vida, sejam urbanos ou rurais.
As variedades de formas de habitar, de construir e de relacionar a moradia com o espaço são
elementos cruciais para entender as diversas sociedades e como o ser humano compreende o mundo e
a natureza. Assim, desenvolver um projeto de habitação não é apenas escolher materiais e dimensionar
ambientes, mas é relacionar ideais de mundo e de
vida, compreensões de existência como indivíduo e
como sociedade.

por uma habitação que atendesse às necessidades de comunidades quilombolas existentes em
todo o Estado de Goiás, para terrenos não determinados, utilizando materiais de fácil comercialização
sem desconsiderar a diversidade, as diferenças, as
identidades e as formas de morar dessas comunidades.
O projeto parte do respeito à moradia e aos
modos de habitar das comunidades quilombolas através da tentativa de entender as relações estabelecidas com o espaço e as relações entre as pessoas e
a moradia. Assim, a proposta foi iniciada a partir da
investigação de como essas comunidades moram e
ocupam o espaço, compreendendo que cada lugar
tem suas especificidades climáticas, culturais, físi-

co-espaciais.
Tentamos através da proposta aliar as exigências do concurso com alguns aspectos espaciais
das habitações encontradas nos quilombos, estando
atentos às demandas estéticas, de manutenção, de
usos contemporâneos por parte das comunidades.
O projeto propõe uma moradia versátil, que
se adapte à realidade de famílias distintas, que possa
ser apropriada de acordo com as necessidades dos
moradores e que seja familiar ao existente, aliando
conhecimentos passados através das gerações nos
quilombos com técnicas e materiais atuais, a fim de
oferecer qualidade de vida e valorizar o morar quilombola.

tipologia comum

tipologia proposta

A
unidade
habitacional
proposta tem como partido a construção de uma grande cobertura leve
sob a qual são organizados dois tipos
de ambientes: espaços delimitados
mais reservados e espaços integrados
com ventilação permanente. Ambos
estão distribuídos de forma a garantir flexibilidade de usos e facilitar os
fluxos internos, mantendo sempre
uma relação próxima com o exterior. O projeto foi elaborado procurando garantir qualidades espaciais
e conforto térmico tendo em vista o
baixo custo da execução. A implantação sugerida segue a orientação sul
(frente) norte (fundos) e procura ser
capaz de se adaptar a diferentes terrenos e condições climáticas dentro
do estado de Goiás.
A coberta de uma água,
‘descolada’ do corpo da casa e com
grandes beirais, é o principal elemento para o conforto térmico da
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fundação + piso

pilares + tesouras

esquema de montagem
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habitação. Ela permite um fluxo de
ar contínuo, que dispersa o excesso de calor entre a laje e a telha e
o sombreamento do perímetro da
edificação. A partir de dados pluviométricos, de temperatura e carta
solar buscou-se combinar as principais estratégias para resfriamento e aquecimento da construção,
descritas abaixo, por ordem de
aplicabilidade: Verão - Ventilação
natural e Sombreamento; e Inverno
- Aquecimento por inércia térmica.
Buscou-se materiais de alta inércia térmica a fim de ter reduzida
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alvenarias

ripas do telhado

variação de temperatura no interior
da construção (btc e laje de concreto). Preocupou-se em deixar bem protegidos os ambientes de dormitório
que, no inverno, podem funcionar
como acumuladores de calor ao longo do dia que será liberado pela noite.
A infraestrutura foi dividida
nos sistemas elétrico e hidrossanitário. O sistema elétrico considera a
existência de fornecimento no local,
prevendo a ligação a um quadro de
luz e distribuição de pontos de tomada e iluminação nos ambientes. No
sistema hidrossanitário, foi previsto
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lajes pré moldadas

cobertura metálica + esquadrias
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tanque biodigestor
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caixa de gordura

2

caixa de sabão
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horta / vala de infiltração

5

poço

planta de cobertura / esquema de implantação

tijolo pré fabricado
de encaixe solocimento “tipo btc”
para construção de
alvenarias portantes

um poço artesiano (descrito no edital)
e o sistema de tratamento de esgoto
através de sistema pré-fabricado (composto de um tanque biodigestor único
que recebe o esgoto de todas as áreas
molhadas), de fácil implantação e manutenção, do tipo BIOETE ®. Considera-se importante a possibilidade instalação de cisterna para captação de água
pluviais para os períodos mais secos e
de biodigestor de pequeno porte a fim
de auxiliar as comunidades na conquista

painel modular de
madeira pré fabricada
com “trama” em
madeira natural, os
módulos podem ser
fechados em taipa

de autonomia alimentar, através da produção de biogás.
O projeto foi desenvolvido para
dois sistemas construtivos coexistirem.
A maior parte da casa é construída em
tijolo modular de solo cimento. Para
alguns planos de vedação, entretanto,
é proposto um sistema de painéis com
estrutura de madeira fechados com uma
“trama” vazada que podem ser posteriormente preenchidos com a técnica
de taipa de mão (pau-a-pique) de acor-
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beiral em projeção
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de manutenção.
A área construída de 70m2
é delimitada pelas alvenarias (12,50m
x 5,60m), contemplando o programa
previsto: sala, cozinha, banheiro,
dois quartos, uma varanda, local para
guardar carro ou moto e expansão
(ambiente multiuso); enquanto a coberta avança e garante um grandes
beirais (1m nas laterais e nos fundos e
2m na fachada da frente).
A disposição dos ambientes
levou em conta a orientação ideal Sul
(frente) Norte (fundos), com o quarto virado para a fachada leste e banheiro orientado para oeste. A planta
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do com a necessidade dos moradores.
Esses fechamentos leves possibilitam
ventilação permanente nas áreas comuns e maior autonomia na pós-ocupação para a definição das ambiências
internas.
O tijolo de solo cimento (btc)
dispensa a queima em sua fabricação,
acabamento com emboço e pintura e
possui excelente desempenho térmico.
A coberta de telha galvanizada se apoia
em tesouras de madeira a cada 3,5m
por sua vez apoiadas nas paredes portantes. Com apenas uma água, o telhado dispensa cumeeira e com isso reduz
os riscos de infiltrações e necessidade
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paineis de taipa para
acréscimo de compartimento
multi-uso

ventilação cruzada
permanente

paineis de taipa
preenchidos no futuro
conforme necessidade
dos moradores

ampliação e fechamentos

a garagem pode ser
fechada para criação de
terceiro quarto

1

garagem

3

cozinha

5

varanda

a

rampa

c

fogão à lenha

2

sala

4

quarto

6

banheiro

b

acessos

d

tanques

permite variações na ocupação dos
espaços caracterizando-se por uma
qualidade de “indeterminação”.
		
A planta também
permite a ampliação da área interna para a garagem e a alteração dos
painéis de vedação conforme desejado, tornando opacos trechos que a
princípio são apenas um filtro visual e
de segurança.

planta unidade habitacional - escala 1/ 125

A proposta visa garantir a
qualidade dos espaços para as atividades cotidianas, por isso, foi dada
ênfase nas relações entre os espaços
comuns da casa, com protagonismo
dos ambientes de cozinha e varanda,
tão importantes para o modo de vida
quilombola.
As esquadrias são em tábua
de pinus autoclavada e dão a opção

de abertura completa do vão e opacidade total quando fechadas. Estão
previstos revestimentos cerâmicos no
banheiro (piso e parede) e na parede
da bancada da cozinha. É proposto
um embassamento de concreto onde
a casa se apoia. O piso proposto em
cimento queimado executado in loco
garante fácil limpeza e manutenção.

variações de ocupação
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vista externa para varanda

telha simples de aço
galvanizado

varanda com fogão a
lenha e tanque para
lavar roupa

laje de concreto

.15

fechamento em
trama de madeira
e janela de abrir

tesoura em madeira

3

2.88
3.2

bancada para
tanques

3.69

4.78

.12

ripas de madeira para
sustentação da telha

.2

rampa de acesso

varanda

corte a - longitudinal - escala 1/125

cozinha

quarto
painel com fechamento
em “trama de madeira”

varanda

corte b - transversal - escala 1/125
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vista interna sala/ cozinha

cobertura em telha
de aço galvanizado

vista acesso / garagem

caibros em
madeira

estrutura de madeira

.15

mão francesa
em madeira

.15

4.78

fogão à lenha

fachada norte - escala 1/ 125

3

3

pilar duplo em
madeira

3.69

4.78

alvenaria em tijolo
tipo btc

telha simples de aço
galvanizado

esquadria em
tábua de pinus
autoclavado

base em concreto

fachada leste - escala 1/ 125

terças de madeira, apoio
e fixação da cobertura

cobertura em telha ondulada
de aço gavanizado
inclunação 5%
3
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tesoura em madeira,
peças aparafusadas
entre si

quantitativo estrutura de madeira
1
2
3
4
5
6
7

pilar composto 2x 15x5cm
viga de amarração 15x5cm / 14m
linha inclinada da tesoura 15x5cm / 9m
linha inferior da tesoura 15x5cm / 5,5m
mão francesa
terça 10x5cm / 9m
pontalete 15x5cm
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5 unid.
2 unid.
5 unid.
5 unid.
5 unid.
5 unid.
10 unid.
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cobertura em
projeção

2
1

fixação das peças do
pilares duplo entre si com
barra rosqueada

estrutura do telhado
em madeira

quantitativo esquadrias
P1
P2
P3
P4
J1

P3

J1
P2

J3

P1

160x210cm / portas de abrir, 2 folhas
80x280cm / portas de abrir, 1 folha + bandeira
110x280 / portas de abrir, 2 folhas + bandeira
90x210cm / portas de abrir, 1 folha
140x100cm / janela de abrir 1 folha + veneziana
160x160cm / janela de abrir 2 folhas

P4

pilares de
madeira

ESTIMATIVA DE CUSTOS
O orçamento foi elaborado de forma estimada combinando pesquisa de preços no estado de Goiás
com valores obtidos na página Gerador de Preços
Brasil desenvolvida pela ©CYPE Ingenieros, S.A. A
economia de recursos foi uma premissa do projeto
orientando toda a sua concepção. A opção por trabalhar com alvenarias de tijolo btc simplifica a execução da estrutura (pilares concretados dentro do
tijolo) e prescinde de acabamentos, mostrando-se
assim uma opção econômica e de fácil execução.
A estrutura de madeira utiliza peças padronizadas
fixadas com barras rosqueadas umas nas outras. O
detalhamento simples permite que com poucos desenhos seja possível orientar o trabalho no canteiro.
Os paineis de fechamento vazados e as esquadrias
tratam-se de um serviço de carpintaria de pouca
complexidade e utilizam madeiras de mais baixo
custo com tratamento adequado.

P2
P1

lajes de concreto
pré moldadas tipo

J1
P2
P3

base de concreto

fogão à lenha

paredes de tijolo
estrutural
bloco cerâmico tipo
“btc” para alvenaria
portante

axonométrica explodida

requadro de madeira
para painel vazado
trama ventilada
em madeira
contrapiso com
acabamento
“queimado”
esquadria
em tábuas
de pinus
autoclavado

Mão de Obra			
R$ 40.000,00
Fundação				R$ 10.500,00
Revestimentos			R$ 2.700,00
Estrutura em madeira		
R$ 5.500,00
Alvenaria em solo cimento
R$ 4.800,00
Laje em concreto			
R$ 3.600,00
Instalações			R$ 4.400,00
Esquadrias			R$ 2.300,00
Paineis madeira			
R$ 3.300,00
Louças e metais			
R$ 1.800,00
Cobertura			R$ 8.000,00
Ferragens 			
R$ 2.600,00
Frete				R$ 1.200,00
Poço				R$ 8.000,00
Fogão a lenha			
R$ 1.300,00
Total				R$ 100.000,00

