
ANÁLISE INTERPRETAÇÃO MATERIALIZAÇÃO CONFIGURAÇÃO

A casa! Espaço de acolhimento, espaço de resguardo...  Projetar uma casa 
é criar um lugar íntimo de uma ou mais pessoas que reflita seus valores e 
modos de vida. No caso de uma casa quilombola, esses valores são 
dilatados e vão além do seu próprio espaço físico onde a fronteira torna-se 
um espaço de diálogo.  Nesses agrupamentos, as edificações assumem uma 
função comunitária, coletiva e compartilhada. Assim como as casas de 
farinha, os galpões de trabalho, os espaços do espiritual e do lazer, a casa 
quilombola é, antes de tudo, um local de construção e reforço de laços 
coletivos de afeto para a legitimação da ocupação do território. 

A proposta reconhece a casa quilombola como um organismo coletivo, 
vivo, um espaço de cruzamentos, um espaço, sobretudo, político. A casa de 
morar, mas também a casa dos encontros, das reuniões, das conversas, dos 
risos, dos ritmos, da dança. A casa também da luta! 
A casa então é aberta. É convidativa. É também espaço comunal: tem um 
quintal dentro da casa ou pode ser uma casa-quintal. Ou uma casa-ciranda. 
Para essa dança, abrimos um espaço central onde os encontros acontecem. 
À política do morar no quilombo se soma a política do encontro na morada. 
Por isso todos os cômodos se abrem para o centro. É lá que está o 
quilombo da casa!
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Não há sítio de implantação, mas considera-se glebas na zona rural a serem definidas. Para mostrar a potencialidade da proposta, 
uma simulação é desenvolvida ao delimitar um tipo de posicionamento de uma estrada, onde mostra como as supostas casas 
repetidas podem ser implantadas de forma adaptável a diferentes situações. Essa implantação tem seu Norte posicionado para o 
lado direito no sentido longitudinal da casa, buscando adaptá-la aos diferentes contextos territoriais, inclusive em terrenos em sítios 
urbanos. A proposta arquitetônica se configura por uma grande coberta conformada por uma laje de forro modular com três pórticos 
principais de concreto favorecendo um grande espaço central, aqui considerado como o quilombo da casa. Com formato “borboleta” 
e estrutura metálica, a cobertura superior apresenta calha central, favorecendo a captação da água e a proteção solar com uma área 
que pode conter um colchão para a exaustão do ar quente, promovendo o conforto térmico para a residência.
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01. Calha | 02. Caixas d’água (1000L) | 03. Acesso Garagem | 04. Tonel/Coleta d’água | 05. Células Botânicas

01. Casas | 02. Estrada | 03. Quintais
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01. Acesso | 02. Varanda  | 03. Wc  | 04. Cozinha  | 05. Serviço  | 06. Sala  | 07. Quartos 
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O projeto da casa apresenta uma área construída de 
64,55m² com sua expansão alcançando 70,0 m². O 
programa é constituído por uma cozinha, um banheiro 
com acesso externo coberto, dois quartos sendo um de 
casal e outro para duas camas de solteiro, uma sala e uma 
varanda com fogão a lenha e um tanque para lavar 
roupas. A varanda contempla espaços para encontro e 
lazer prolongando-se para lateral com um reservatório, 
servindo simultaneamente para coleta de água e 
recreação para os habitantes.
A configuração espacial da distribuição programática se 
dá por meio de um eixo central, “o quilombo", de onde se 
distribuem os demais cômodos da casa. A varanda 
torna-se a primeira parte dessa jornada da vida 
quilombola, lugar aberto para atividades cotidianas, como 
o cozimento à lenha do forno, lavagem de roupas, 
recreação, convidados para uma prosa e para o descanso. 
Integrada à varanda encontra-se a sala com lugares para 
estar e jantar conectados com a cozinha. Tudo acontece 
junto, embora com seu espaço próprio. Os dois volumes 
dos quartos se configuram a partir da sala, rebaixados 
para propiciar a ventilação cruzada na sua parte superior. 
Buscou-se minimizar as circulações ao máximo para o 
melhor aproveitamento do espaço. Ressalta-se ainda as 
aberturas para o exterior da casa, tanto frontal como de 
fundos, possibilitando a apropriação e visibilidade dos quintais 
vivos para o uso de cada grupo com sua identidade específica. 
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Possível ampliação comércio

Possível ampliação quarto

A casa é bastante flexível e permite tanto a expansão do espaço interno útil (inserção de mais um módulo de quarto 
e/ou mais um módulo comercial) quanto a configuração de diferentes possibilidades espaciais destes mesmos 
módulos. A partir do layout inicial proposto, podemos ter diferentes variações de espacialidades conforme os 
esquemas apresentados abaixo:

Variações de arranjos espaciais

fachadas + variações de arranjo
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ESQUEMA DO SISTEMA DE ESGOTO COM CÉLULAS BOTÂNICAS

A unidade residencial apresenta um sistema de tratamento das suas águas fecais e suas 
águas cinzas, além de estar preparada para coleta e utilização das águas pluviais com a 
implantação de uma cisterna. O esquema ao lado apresenta um sistema de tratamento de 
esgotos com células botânicas que servem de filtro biológico para depuração e reutilização das 
águas advindas do banheiro, da cozinha e da área de serviço. 
As águas vindas da privada (águas fecais) seguem para a fossa séptica (03) que está ligada à 
célula botânica (02) e à célula botânica de segurança (01), ambas repletas de bananeiras. As 
águas vindas do chuveiro, das pias do wc, cozinha e tanques (águas cinzas) seguem para a 
célula botânica para águas cinzas onde passarão por processo de filtragem. De lá, parte 
seguirá para a fossa séptica e parte circulará até quatro vezes na célula botânica antes de 
serem reutilizadas na privada do banheiro. 

01. Célula botânica de segurança águas fecais | 02. Célula botânica para águas fecais 
03. Fossa Séptica | 04. Caixa de passagem |  05. Célula botânica para águas cinzas
05a. Linha de segurança de transbordamento |  05b. Águas reutilizadas (privada) |  05c. Bomba para descarga (privada)
05d. Respirador |  05e. Bomba de recirculação |  05f. Linha de recirculação águas reutilizadas
06. Cisterna coleta de águas pluviais 
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sistema tratamento água

espécies para paisagismo
O paisagismo pensado para a proposta buscou considerar a identidade da região e a cultura 
ancestral como atributos para valorização e perpetuação da identidade local. A vegetação 
nativa, sobretudo, as de caráter medicinal, analisadas por autores como Natália Massarotto 
(2009) apontam algumas espécies que serão aproveitadas para compor as indicações do projeto:
1- Alfavaca (Ocimum sp.) | 2- Assa-peixe (Vernonia polyanthes) | 3- Barbatimão (Stryphnodendron 
adstringens) | 4- Capim-de-cacho (Sorghum halepense) | 5- Chapada (Ascomium dasycarpum) | 
6-Erva cidreira (Lippia alba) | 7- Mangaba (Hancornia speciosa) | 8- Manjericão (Ocimum basilicum) |
9- Maracujá (Passiflora sp.) | 10- Pacari (Lafoensia pacari) | 11- Poeijo (Mentha pulegium) | 
12- Velame branco (Macrosiphonia velame)

05
06



R$ 9.300,00

R$ 98.102,08

R$ 88.802,08

com mão de obra inclusa

Telha de polialumínio 
ondulada

Treliça metálica

Suporte metálico para cobertura

Calha + Captação das águas pluviais

Bloco Cozinha 
(Alvenaria + Laje)

Piso Cimentado

Bloco Quarto

Estrutura concreto

(Alvenaria + Laje)

Bloco Quarto
(Alvenaria + Laje)

Laje de forro

orçamento prévio

esquema construtivo

1. Custo Indireto (9,48%)
despesas gerais, instalações provisórias, consumos, equipamentos, segurança, administração local, ensaios;

2. Custo Direto (90,52%)
Serviços preliminares (0,18%) -  Locação de obra (banquetas);

Movimentação de terra (1,16%) - Escavação manual;

Fundação (20,97%) - Laje radier (Concreto armado);

Estrutura (24,34%) - Concreto armado;

Alvenarias (7,49%)  
Esquadrias (1,43%) 
Impermeabilização (1,13%) - Argamassa polimérica;

Revestimentos (1,53%) - Mestras, piso interno, massa única e cerâmica esmaltada;

Pavimentação (3,52%) - Cimentado;

Equipamentos e instalações (6,63%) - Bomba recalque, inst. elétricas e hidrossanitárias, louças e metais;

Pinturas (6,25%) - Proteção tijolo aparente e estrutura de concreto;

Serviços complementares (15,90%) - Estrutura metálica da coberta, telha polialumínio e sistema de esgoto 

com células botânicas;

Custo total estimado para construção da habitação proposta
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