CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE PROJETO DE ARQUITETURA
PARA HABITAÇÃO QUILOMBOLA DE INTERESSE SOCIAL
Memória do projeto
Partido compacto , dividido em duas unidades autônomas e expansíveis. As
unidades são unidas por um pátio interno protegido, objetivando microclima e
maior socialização.
A proposta de habitação quilombola foi pensada como parte de um todo que
conﬁgura, em outras palavras, o espaço vivido, marcado pela interconexão das
esferas comunitária e íntima.
A diretriz projetual é marcada pela relação: solo x clima x ambiente x vida, que
conﬁgura uma matriz semântica que dá origem à planta baixa que determina,
em primeiro momento, os encontros e acontecimentos. Pensada como uma
arquitetura rural (mas servindo para contextos urbanizados), a proposta busca
aliar técnica, estética e função, fazendo uma ligação entre os conceitos de
terra, vida e trabalho para desta forma aproximar o desenho à escala da
comunidade quilombola.
Pensada como uma construção pura, crua, simpliﬁcada e não-estilizada, a
solução formal privilegia os aspectos funcionais e culturais, mas não deixando
de lado a relação com o território em que se situa. A relação com o território é
buscada a partir da fragmentação dos volumes separados por um pátio central
que abre a casa ao entorno criando um espaço comunitário e de convivência.
A lógica construtiva privilegia a maior liberdade para a disposição dos
ambientes internos, abertos, separados por divisórias em alvenaria que
cumprem o papel de isolante e são facilmente construídas e adaptadas à mão
de obra local. Os ambientes internos foram pensados a partir da ideia de
eliminação do supérﬂuo, privilegiando a austeridade de acabamentos e de
acessórios muitas vezes desnecessários, para gerar ambientes que formem um
todo harmônico e interconectados entre si pela varanda e pelo pátio central.
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Perdidas as aﬁnidades entre o desenho tradicional das formas e o modo de vida tradicional, surge a necessidade de uma
nova aderência das formas ao novo modo de vida. Essa correspondência terá de se manifestar, em primeiro lugar, no
ambiente da vida humana: a casa.
Lina Bo Bardi
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E1 - portas de vidro temperado
02 folhas internas associadas à
02 tampões venezianas altas de
abrir externas
dimensões: 140x110/150cm
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01 - varanda social/fogão à
lenha/circulações (12,29m²)
02 - cozinha/estar/jantar (17.81m²)
03 - expansão área multiuso/garagem
(8.12m²)
04 - banheiro (4.84m²)
05 - nicho de serviços/depósito (2.14m²)
06 - dormitório 1 (8.12m²)
07 - dormitório 2 (8.12m²)
B 08 - jardim interno
09 - rampas de acesso - incl. 8,3%
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02 folhas tipo tampão
dimensões: 160/260cm
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E3 - portas de abrir 01 folhas
tipo tampão
em madeira semi-oca
articuladas para acessibilidade
dimensões: 87/260cm
quantidade: 03 unidades
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SISTEMA ESTRUTURAL E MÉTODO CONSTRUTIVO

isolamento em telha de material
plástico pet reciclado com beirais
de proteção em toda periferia
ediﬁcada

estrutura de tesouras
em madeira de reﬂorestamento serrada
utilizando o sistema tesoura+terça para telhas,
contraventamentos e espessuras e quantidades
adequadas à racionalização de custos
reservatórios de água sob cobertura

laje de forro em sistema pré-moldado
misto concreto + cerâmica com lado
interno em pintura de acabamento branco
revestimento cerâmico em paredes de banheiro
e cozinha

esquadrias de abrir em madeira
sistema de alvernaria de bloco cerâmico
racionalizado com uso de concreto-armado no seu interior
eliminando a necessidade de formas na execução
pilar-sanduíche em madeira de reﬂorestamento
fundação tipo radier em concreto-armado vassourado
na superfície externa e piso cerâmico aplicado nas áreas internas
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COBERTURA COMO ZONA DE ARMAZENAMENTO

espera para sistema de
energia fotovoltaica
armazenamento de água
da chuva para reuso

secagem e armazenamento
de alimentos

DIRETRIZES BIOCLIMÁTICAS DO PROJETO
Aberturas para ventilação e sombreamento das aberturas
para a Zona Bioclimática 6
Aberturas para ventilação Sombreamento das aberturas
Médias Sombrear aberturas
Tipos de vedações externas para a Zona Bioclimática 6
Vedações externas
Parede: Pesada
Cobertura: Leve isolada
Estratégias de condicionamento térmico passivo para a Zona
Bioclimática 6

fonte: NBR 15220
Projeto 02:135.07-001/3
09/2003

Estação Estratégias de condicionamento térmico passivo
Verão H) Resfriamento evaporativo e massa térmica para resfriamento
J) Ventilação seletiva (nos períodos quentes em que a temperatura
interna seja superior à externa)
Inverno C) Vedações internas pesadas (inércia térmica)
Nota:
Os códigos H, J e C são os mesmos adotados na metodologia utilizada
para deﬁnir o Zoneamento Bioclimático do Brasil.

COBERTURA LEVE ISOLADA

calor interno

telhado em estrutura de madeira
com telha leve

ABERTURAS MÉDIAS
elevação das aberturas externas
para afastamento do ar quente do solo
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Saber navegar em um maremoto
confundidos pela neblina, mas ainda
assim, conduzidos pela inteligência de
um enxame...
Pensar com o corpo, vibrar na mesma
frequência daqueles e daquelas que não
cabem nas velhas formas.
A. Negri
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