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 A habitação Rancho das Tabocas foi desenvolvi-
da a partir do princípio de integração, primeiro entre si e
todos os cômodos, que são ligados e integrados à varan-
da, fazendo desta o local que separa a parte íntima da so-
cial da casa, e em segundo pela própria varanda que traz 
a identidade do morar e conviver quilombola, de se reu-
nir e se sentar para conversar sobre a vida com os seus e
com a vizinhança, seja na porta de casa, em uma sala com 
bom espaço,ou ao passar aquele cafézinho. 
 A varanda, que funciona como espécie de átrio, 
também �ca próxima a um espaço que pode ser destina-
do ao cultivo de plantas frutíferas e hortaliças, mantendo
próximo aos residentes a integração com a natureza que 
os cerca, além de puri�car o ar e ajudar a reduzir tempe-
raturas internas, por protegê-los da insolação vinda da
Fachada Norte. 
 O nome Rancho das Tabocas deu-se por as tabo-
cas serem o principal emento utilizado para �ns estéticos 
e construtivos, facilmente encontrado na região e por 
rancho trazer a ideia de pessoas reunidas.

Moradias Quilombolas



Acesso Principal

 No sentido construtivo buscamos o meio convencional
que conta com pilares e vigas de sustentação de concreto arma-
do, porém alternando a vedação entre tijolinho e tijolo comum. 
Para o forro de laje foi escolhido o modelo pré-moldado, e para 
a varanda por não ser considerada um ambiente interno da casa
foi escolhido o forro inclinado de madeira trazendo beleza e 
identidade ao espaço de encontro. A cobertura é de telha metá-
lica termoacústica, na cor marrom, assim como as esquadrias,
que possuem vergas metálicas e folhas de taboca, muito encon-
tradas na região.
 Para o conforto térmico da edi�cação, a casa possui co-
bogós entre o forro de laje e a telha permitindo a ventilação cor-
rida e assim a eliminação de massas de ar quente. Já na Varanda
há a presença de aberturas zenitais e brises verticais móveis que
também funcionam como porta de entrada para a casa e facilita-
dor da circulação de ar. Os beirais laterais possuem 90 cm na in-
tenção de proteger as janelas de forma mais abrangente, já as ja-
nelas dos cômodos ao abrirem de forma sanfonada na vertical, 
dão auxílio às proteções solares para seu interior sem prejudicar
a entrada de luz natural e ventilação.



Principais Elementos Utilizados

Tijolinho Madeira Cimento 
Queimado

Cobogó Taboca

Acesso Principal

 Para as famílias que decidirem expandir a casa, indica-
mos o local de expansão como sendo no ponto mais adaptável
 da habitação sem interferir nas fachadas, na dinâmica da casa 
ou na modulação, podendo ser outro quarto ainda em área ma-
is reservada da edi�cação ou até mesmo um local para fabrica-
ção de elementos artesanais, farinhas, doces e outros produtos
de costume, mantendo proximidade e fácil acesso ao fogão à 
lenha, à horta e à área externa da casa.

Custo da obra conforme orçamento prévio: R$ 99.174,53








