
A proposta para habitação quilombola considera como premissa 
principal o espaço arquitetônico como um espaço de 
manifestação dessa cultura social, traduzindo a acumulação de 
seus saberes construtivos históricos com técnicas já 
industrializadas sem ser uma réplica do passado, mas uma 
reinterpretação dele com originalidade. O grande desafio foi criar 
uma planta homogênea que possa ser replicada para qualquer 
comunidade quilombola no estado de Goiás levando em conta o 
caráter comunitário e ancestral da habitação. Uma intervenção 
física que não descaracterize culturalmente as comunidades, 
respeitando a identidade étnico-comunitária e o 
compartilhamento de saberes.

Tendo como principal inspiração a planta baixa da casa 
tradicional Kalunga, onde um hall central interligs os demais 
ambientes, o projeto prevê uma residência unifamiliar de 
68,47m2 com dois dormitórios acessados por esse hall, que 
agora ganha uso e se transforma em espaço de estudo com 
ventilação cruzada e acesso para a sala e cozinha, integradas à 
uma grande varanda externa com fogão a lenha, lavanderia e 
banheiro externo, propiciando espaços de convivência íntima e 
social, onde se localiza também o ambiente expansível 
multiuso com 5,16 m2.

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE ARQUITETURA – HABITAÇÃO QUILOMBOLA – GOIÁS 1/6

HABITABILIDADE, FUNCIONALIDADE E FLEXIBILIDADE



A casa possui 68,47m2 de área, dos 
quais 5,16 m2 são destinados ao 
ambiente expansível, que pode 
tanto ser uma extensão da varanda 
quanto ser fechado com paredes 
de tijolo de adobe, 
transformando-se em um cômodo 
multiuso, podendo ser um quarto 
atendendo as famílias com maior 
número de integrantes. A opção 
pelo adobe na expansão se deu 
pensando na autonomia 
construtiva das famílias, por ser 
uma técnica familiar dos 
quilombolas, podendo ser 
executado e mantido por eles.
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ESQUEMA DE MODULAÇÃO

MÓDULO DE EXPANSÃO

PLANTA BAIXA EMBRIÃO

PLANTA DE COBERTURA

1. 
Configuração 
inicial com 
varanda 
ampla e 
espera com 
viga baldrame 
para receber 
paredes 

2. Ampliação 
para cômodo 
extra multiuso 
com 
fechamento 
em Tijolos de 
Adobe

LEGENDA

Varanda A=12,24m21. 

3. 

4. 

5. 

2. Lavanderia A=1,89m2

Banheiro A=3,81m2

Cozinha A=7,41m2

Sala  A=7,12m2

6. 

7. 

8. 

9. 

Hall de estudo A=4,75m2

Quarto de casal A=9,36m2

Quarto filhos A=9,37m2

Cisterna 

10. 

11. 

12. 

Biodigestor

Jardim filtrante

Ambiente expansível multiuso A=5,16m2

9

2

10

11

12
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SISTEMA CONSTRUTIVO E MATERIAISMATERIAIS

Telha Colonial Plan 

Estrutura em eucalipto

Fechamento lateral em 
ripado de eucalipto

Treliça em eucalipto

Laje de forro em 
concreto moldado no 
local 

Vigas de respaldo
em concreto armado 

Paredes em Tijolo Solo 
cimento (ecológico)

Laje de piso em concreto 
armado 

Fundação com vigas 
baldrame

O sistema construtivo é constituído por vigas baldrame com blocos e 
estacas na fundação, laje de concreto e paredes estruturais de tijolo 
solo-cimento, que garante uma economia de até 30% nos custos finais da 
obra, tanto por ser estrutural quanto por facilitar as instalações elétricas e 
hidráulicas ao evitar a quebra e desperdício de materiais para passagem 
dos conduítes e tubulações. Apesar de ser estrutural, utilizamos vigas de 
respaldo em concreto acima das paredes para receber a laje de forro em 
concreto armado no local. 
Para a estrutura do telhado em eucalipto, caibros, ripas e terças são 
suportados por treliças para com isso receberam as telhas colonial Plan, 
constituindo um sistema estrutural conhecido pelas comunidades 
quilombolas e de fácil manutenção. 
A altura da cumeeira foi aproveitada para receber a Caixa d’água de 1000L 
acima da laje de forro, que recebe um fechamento em madeira eucalipto 
com peças espaçadas 5cm uma das outras garantindo a circulação do 
vento. 
O revestimento de piso ceramico facilita a limpeza por parte dos 
residentes.
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A implantação se dá pela orientação típica das 
ocupações quilombolas no estado: um núcleo 
principal (hall de estudo) com os espaços privativos 
(quartos) e sociais (sala, cozinha e varanda) 
adjacentes a ele, além dos espaços de cultivo e 
produção de biofertilizantes no tratamento das 
águas cinzas e negras.
A abertura triangular historicamente utilizada 
como ventilação do fogão à lenha na cozinha, agora 
passa a ser uma janela pivotante no banheiro, 
mantendo o elemento histórico e lhe dando um 
novo uso.
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FACHADA FRONTAL

CORTE TRANSVERSAL

FACHADA LATERAL

IMPLANTAÇÃO E ZONEAMENTO

LEGENDA

Módulo de estudo 

Módulo privativo

Módulo social

Módulo de cultivo/produção
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CORTE LONGITUDINAL

Todos os ambientes internos da casa possuem mais de uma janela permitindo a circulação 
natural do ar com a ventilação cruzada. Um grande beiral de 1,20m protege todas as 
fachadas da insolação direta e da chuva, protegendo os tijolos que são de terra. 
Os sistemas de captação de água pluvial e aquecimento solar são sistemas simples de baixo 
custo de manutenção e construção já conhecidos por programas habitacionais no país, 
como calhas e cisterna para as águas pluviais e a placa fotovoltáica com boiler para 
aquecimento da água do chuveiro. 
A reutilização da água da chuva pode ser usada na irrigação e limpeza da casa. 
As águas cinzas provenientes das pias da cozinha, lavanderia e banheiro são direcionadas 
para um jardim filtrante localizado na fachada frontal, e as águas negras provenientes do 
vaso sanitário são direcionadas para um sistema biodigestor localizado na fachada posterior, 
rodeado por cerca para proteger os três tanques de 1000L cada que compõem o sistema. Os 
efluentes do biodigestor se transformam em biofertilizante e podem ser utilizados nas 
plantações.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E DESEMPENHO DA EDIFICAÇÃO
LEGENDA

Insolação
Captação de água pluvial
Ventilação cruzada
Placa fotovoltáica com Boiler 
Cisterna (armazenamento água pluvial)
Biodegistora (águas negras)
Jardim filtrante (águas cinzas)

1. 
2. 
3.
4.

ESPÉCIES VEGETAIS NO JARDIM FILTRANTE
Aguapé
Elódea
Pinheirinho d’água
Alface d’água 
Taioba
Papiro anão

1

2

3
4

efluente utilizado 
como biofertilizante

retenção de 
resíduos 
sólidos

caixa de 
gordura
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM
1

2

3

4

5

6

7

SERVIÇOS PRELIMINARES 

TRANSPORTE

SERVIÇO EM TERRA

ESTRUTURA

REVESTIMENTO PAREDES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

R$14.600,00

R$2.100,00

R$4.050,00

R$13.900,00

R$2.650,00

R$5.100,00

R$4.250,00

8

9

10

R$800,00

R$8.100,00

R$2.900,00

DESCRIÇÃO TOTAL

INSTALAÇÕES DE REDE

FORRO

IMPERMEABILIZAÇÃO

11 PISO R$4.250,00

12

13

14

R$12.200,00

R$3.700,00

R$3.650,00

COBERTURA

ESQUADRIAS

PINTURA 

15 R$8.700,00VEDAÇÕES

16

17

R$5.100,00

R$500,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA

R$96.550TOTAL

R$1.255,00Valor por m2

DETALHE DA PORTA DUPLA
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