Muito significativa a possibilidade de um concurso. Ainda mais que
busque uma habitação para quilombolas, povos que procuram
promover o direito e a luta por seu reconhecimento, assim como pelo
de suas raízes, sua cultura, sua identidade e sua história. Quais são
seus objetivos? O reconhecimento dessa “Terra de Santa Cruz”, para
onde os trouxeram desde o século XVI. Metaforicamente, a conquista
das moradias também representa o reconhecimento de Goiás e de
nosso país pela expressiva contribuição que vem dando em todos os
segmentos, a saber: econômico, social, cultural, político, artístico. Os
negros representam a essência da “raça” brasileira. Na música “Lágrima
do Sul” de Milton Nascimento recordamos a força desses povos: “África,
berço de meus pais/ Ouço a voz de seu lamento/ De multidão/ Grade
e escravidão/ A vergonha dia a dia/.../É semente de outra história.”...

A VOLTA À TERRA,
A CONQUISTA DA TERRA
O projeto proposto resgata a terra como material de construção, a tão
desejada reconquista e direito à terra pelos quilombolas, o que cria em
cada família e em toda comunidade, por meio da concepção e produção
da moradia, o sentido de pertencimento ao lugar. E em alguma medida,
a conexão com a terra que resgata as formas de produção vernáculas,
tão presentes no Brasil Colonial, que promovem a identidade e a
singularidade das moradias, a identidade coletiva e ao mesmo tempo
a individualidade.
De acordo com o antropólogo Kabengele Munanga (1996), no trabalho
Origem e histórico do quilombo na África,”o quilombo é seguramente uma
palavra originária dos povos de línguas bantu (kilombo, aportuguesado:
quilombo). Sua presença e seu significado no Brasil têm a ver com
alguns ramos desses povos bantu cujos membros foram para cá trazidos
e escravizados. Tratam-se dos grupos lunda, ovimbundu, mbundu,
kongo, imbangala, etc., cujos territórios se dividem entre Angola e Zaire
(p.58). Mais adiante o mesmo autor enfatiza: “pelo conteúdo, o quilombo
brasileiro é, sem dúvida, uma cópia do quilombo africano reconstruído

pelos escravizados para se opor a uma estrutura escravocrata.(...)
Escravizados, revoltados, organizaram-se para fugir das senzalas e
das plantações e ocuparam partes de territórios brasileiros nãopovoados, geralmente de acesso difícil” (p.63). Diante de todos
esses traços culturais, é importante atermo-nos às necessidades
de moradias para os grupos quilombolas, como já visto, grupos
tradicionais e identitários na história da formação do Brasil.
Sabemos que na região nordeste do Estado de Goiás existem 20
(vinte) comunidades quilombolas e, além dessas, um contingente
de 21398 habitantes da região que vivem na zona rural. (Cf.
Plano Estadual de Habitação de Interesse Social de Goiás, p. 30).
Assim é essencial que o projeto proposto leve em consideração
a história e as raízes desse expressivo grupo cultural e resgate
a vernacularidade e ainda a diversidade das formas de morar
tanto dos quilombolas e das comunidades rurais, há tantos anos
precariamente adaptados às condições da conhecida “Chapada
dos Veadeiros”. Acredita-se que os Kalunga sejam um dos maiores
grupos de remanescentes quilombolas no Brasil. Eles vivem em uma
área de mais de 230 mil hectares protegidos no cerrado em Goiás,
dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Morando há
300 anos na região, os Kalunga conhecem como ninguém o local.
Pelos dados anteriormente apontados, importava-nos pensar em
um sistema construtivo e em uma materialidade que remontasse
às raízes identitárias e culturais, e levasse em consideração os
materiais disponíveis, ou sejam encontrados no próprio local,
dentre os a proposta prevê o emprego da própria terra, abundante,
das madeiras roliças de espécies passíveis de serem replantadas,
assim como os galhos secos de árvores e a palha. O telhado elevado
com a cobertura de telhas cerâmicas e quando possível de palha,
ajuda a promover a ventilação cruzada e remete às tipologias
vernáculas e ao mesmo tempo sustentáveis. Para os fechamentos
de paredes, optamos pelo emprego de blocos de terra comprimida,
os BTCs, já normatizados pela NBR 8491/2013, que podem ser
produzidos no próprio canteiro de obra e sempre que possível em
regime de mutirão, colaborando com as relações de pertencimento
e identidade, tanto das famílias, quanto do grupo. A versatilidade

da proposta possibilita também o emprego dos adobes, que
também podem ser produzidos no canteiro de obras. Porém, tal
produção é um pouco mais demorada que a dos BTCs e ainda não
está oficialmente normatizada. Outro aspecto diz respeito aos pisos
e caixilhos: pisos de cimento queimado produzidos em cada uma
das moradias e retalhos de pedras da região, que quando possível
serão utilizadas nas áreas de convivência e abertas. Outro aspecto
relevante, diz respeito à confecção dos caixilhos e portas com o
emprego de madeiras locais, bambu e palhas para que também a
produção de tais peças em sistema cooperativo resgate as raízes
identitárias locais.
A proposta contempla, além do sistema construtivo com materiais e
técnicas anteriormente mencionadas, a presença de um poço semiartesiano, que aliado ao sistema de captação de água de chuva e
implantação, sempre que possível dos jardins filtrantes, serão os
grandes responsáveis por assegurar e armazenar a água necessária
à sobrevivência das famílias. Com relação ao tratamento dos
efluentes, propusemos a construção de bacias de evapotranspiração
que, além da simplicidade de execução, reaproveitam materiais
como pneus, pedras, etc e possibilitam o plantio de helicônias
e/ou bananeiras sobre a área da bacia. Esse é um sistema de
tratamento de fácil manutenção, de baixo custo e sustentável.
Integrados à proposta estão previstas também as hortas familiares
e/ou comunitárias, assim como a instalação junto as moradias
de composteiras para a geração de adubo orgânico através da
reaproveitamento dos resíduos de alimentos consumidos por cada
família. Para o abastecimento de energia, optamos por um sistema
de energia solar de baixo custo, em função da extensa possibilidade
de captação da energia solar em toda a região onde a proposta será
implantada. Por fim, por meio de mais uma estratégia eficiente e
contemporânea, a proposta prevê a implantação paulatina de uma
agrofloresta, devidamente caracterizada e orientada para a região
do cerrado. Sabe-se que existem variados tipos de agroflorestas,
classificados de acordo com a estrutura (espécies utilizadas), com a
função que desempenham ou com o propósito que possuem. Para
que um sistema agroflorestal funcione bem deve ser planejado de

acordo com vários fatores. As árvores melhoram a disponibilidade
de nutrientes no solo não só a partir da fixação biológica de
nitrogênio, mas também através da captura de nutrientes presentes
em camadas mais fundas do solo.(Duboc:2008 e Alves:2012).
As raízes dessas árvores perenes também ajudam na redução da
perda de nutrientes por processos como lixiviação* e erosão.
(Duboc: 2008). Outra vantagem proporcionada é o aumento da
disponibilidade de nutrientes através da formação de serapilheira
(Duboc:2008), camada de matéria orgânica presente acima do solo.
O sombreamento e a serapilheira, aliados pela presença das árvores,
suavizam temperaturas extremas e diminuem a radiação solar
que chega ao solo. Tais interações podem beneficiar as espécies
cultivadas. Geralmente são escolhidas menos de dez árvores para
interagirem com as plantas cultivadas e assim compor um sistema
de cerca de um 1 hectare de agrofloresta. No Cerrado algumas das
árvores testadas foram a Seringueira, o Mogno, o Óleo-copaíba, o
Baru, a Gueroba, o Angico e o Nim. Tais espécies interagiram bem
com cultivos de café, mandioca, milho, feijão, banana e vegetações
nativas (Duboc:2008).
Por fim, observa-se através da presente proposta o caráter de
unicidade que é também sustentável e de baixo impacto, como um
sistema que prevê a extensa utilização de recursos naturais, locais,
que podem ser manuseados pela coletividade ou por cada família
e que promovem, além do conforto, da satisfação dos moradores
e do resgate dos elementos tradicionais e vernáculos, a condição
de pertencimento, de identidade e singularidade, tão necessárias
e importantes de serem resgatadas. Quando bem planejada, a
produtividade de uma agrofloresta de 1 ha (10.000 m²) é superior
à produtividade da mesma área de uma monocultura. Infelizmente,
o cerrado sofre com o desmatamento. Portanto, o uso do Sistema
de Agro-Florestas (SAF) pode ajudar a preservar do bioma e ainda,
proporcionar um retorno financeiro. Além da conservação é possível
também se pensar na restauração do Cerrado a partir de um
sistema de agroflorestas. Cada técnica depende das características
físicas do local, mas os benefícios de um ambiente restaurado são
expressivos.
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COMUNIDADE QUILOMBOLA

ACESSO
DE VEÍCULOS

O que esperar então, diante de tudo o que foi dito, de uma
Moradia Quilombola, que pode ser também uma Moradia
Rural? Aquela que, além de resgatar elementos da identidade
cultural, das raízes e da história dos afro-descendentes em
nosso país, atenta para os aspectos do baixo impacto, da
sustentabilidade, do resgate de valores anteriormente
perdidos e da condição de pertencimento, tão importantse
e necessários à permanência da história e da manutenção das
comunidades.
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A partir da planta de cobertura da proposta é possível observar
uma composição de telhados que resgatam o sentido
do conforto, dos movimentos, da dança, dos ritmos e
especificidades do povo Kalunga. Ao mesmo tempo, por meio
da visão externa da moradia proposta, mais uma vez observamse o emprego de elementos simples, locais, a presença e
o resgate e emprego da terra como material de construção
natural... aliada a “brincadeira” sutil do assentamento de cheios
e vazios que influenciam e direcionam a ventilação cruzada
na habitação proposta, melhorando o conforto ambiental e a
eficiência energética da mesma.
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Um ponto importante a ser considerado na proposta diz
respeito ao isolamento da cozinha da área da intimidade do
convívio familiar. De acordo com o já mencionado Kabengele
Munanga (1996), a área da cozinha, por tradição, é instalada
de maneira separada do restante da habitação, uma vez que
na cozinha chegam os animais mortos, que serão preparados
para o consumo. Devemos apontar ainda que a área da varanda,
interligada à cozinha favorece o convívio familiar e o convívio
com vizinhos e/pu membros da comunidade. É o lugar onde a
proposta prevê a instalação do fogão de lenha, dessa varanda
que ao mesmo tempo é extensão da cozinha e possibilita a
troca de saberes, fazeres e prazeres do manuseio, preparação
e consumo dos alimentos. É um espaço de trocas sociais e
vitais, símbolo dessa condição de pertencimento ao local.
Aliados ao espaço da moradia e relações inter-vizinhos e/
ou comunitárias, ainda que em pequena escala, a proposta
contempla a instalação das hortas: os prazeres do manuseio da
terra, do semear, do regar, do fecundar, do florescer e do colher
das hortaliças, legumes, flores e frutos para o consumo, vitais à
manutenção e vida saudável dos moradores. A horta pode ser
melhor mantida com o humus, proveniente da compostagem
e que proporciona uma terra mais fértil, adubada e cheia de
nutrientes necessários à manutenção das espécies. Por sua
vez, a horta aliada a um sistema de produção de agro-floresta
e desenvolvimento de uma pecuária e avicultura direcionadas
ao consumo da comunidade, fecham o ciclo de vida autosustentável da comunidade. Construir, morar, cultivar,
plantar, semear, colher, produzir alimentos deixando menores
“pegadas” ao meio ambiente e reforçando o e resgatando o
verdadeiro sentido de uma vida em comunidade.
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PLANTA DE COBERTURA
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01. Faixa de Infraestrutura
02. Cisterna
03. Painel Solar (Baixa Renda)
04. Chaminé - Fogão a Lenha
05. Caixa d'Água
06. Bacia de Evapotranspiração

07. Horta e cultivo
08. Criação de animais
09. Composteira
10. Poços Semi Artesiano
11. Agrofloresta
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A

Conforme já mencionado a proposta procura atentar para
as questões que estão no cerne da produção de moradiasquilombolas ou rurais que sejam sustentáveis e ao mesmo
tempo eficientes, já que privilegiam questões como a
vernacularidade, o pertencimento, a identidade familiar
e o emprego e estratégias tanto do emprego de materiais,
como mecanismos que colaboram para a promoção de uma
moradia eficiente e sustentável.
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O projeto ora proposto promove a organização de uma
moradia com 70 metros quadrados cujo desenho permite
a interlocução da mesma com a paisagem do entorno, já
que incentiva, além do convívio possibilitado pela rotação
das unidades de moradia a implantação de hortas e
composteiras, de um sistema de composição/regeneração
da agrofloresta do cerrado, espaços esses considerados vitais
para as trocas entre os habitantes, sejam do quilombo ou de
uma comunidade rural. A expansão dessas moradias, prevê
a construção de mais um dormitório, totalmente integrado
à intimidade familiar, com a manutenção de estratégias de

circulação de ar, do isolamento da área de cozinha, ao mesmo
tempo que mantendo as estratégias de conforto por meio
tdos beirais, dos ‘brises’ de fechamento sobre as áreas com
laje, que remetem aos elementos tradicionais de origem
dos quilombolas, assim como as possibilidades de escolhas
personalizadas dos acabamentos do barrado impermeável
externo de proteção das moradias, por exemplo, por
meio de pinturas com referências étnicas, confecção de
mosaicos, emprego de pedras da região ou quaisquer outros
revestimentos que reforcem a individualidade de cada
moradia. Outro aspecto fundamental da proposta é o fato da
integração da varanda onde está prevista a instalação de um
fogão de lenha próximo da área da cozinha, e sutilmente
interligado
às outras dependências como núcleo de
circulação, do banheiro e área de tanque/serviços. Podemos
ainda destacar na proposta as possibilidades variadas de
circulação entre as áreas internas e externas da residência,
assim como a possibilidade de fechamento da “área de
intimidade familiar” de forma exclusiva e, ao mesmo tempo
segura para a moradia.
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ALTERNATIVAS E MATERIAS
Seguramente, uma moradia cuja concepção gera menores impactos
para o meio ambiente e promove a sustentabilidade, além de estar
inserida em local cuja construção é gerada com a participação e
envolvimento da comunidade, por meio das relações comunitárias
para a produção de tijolos e ou outros materiais de fechamento, onde
se promove de forma comunitária o cultivo da horta, o cuidado e
manutenção da bacia de evapotranspiração, do cultivo e cuidado
com a agrofloresta é um local onde permanentemente se possibilita
e promove o resgate de sentimentos como o pertencimento, além
das especificidades culturais, históricas e sociais.

01 Telha cerâmica, sem especificação de modelo, selecionada por
sua viabilidade econômica de custo e disponibilidade, fomentada por
sua baixa manuntenção e considerável desempenho sobre o conforto
térmico.

Os materiais e sistemas construtivos foram definidos levando em
consideração os critérios como: disponibilidade regional, tradições
construtivas, condições ambientais, econômica e culturais levando
em consideração os custos de produção, o transporte e emprego e
destino dos mesmos dentro do canteiro de obra.

04 Gravetos de madeira local, para composição estética do
fechamento das coberturas, possibilitando a passagem de ar quente
e facilitando o acesso com a área da laje onde será instalada a caixa
d´agua.

Dessa maneira, a proposta prevê o emprego de telhas cerâmicas,
uma vez são disponíveis nas regiões Norte, Nordeste e Centro
do estado de Goiás. A produção de desse material de cobertura,
além de ter um emprego tradicional e consolidado, requer fácil
manutenção e possui boa durabilidade, além de colaborar para
o isolamento térmico no sistema de cobertura da moradia. Ao
mesmo tempo, a inclinação dos planos de telhados proposta
servirá para a instalação das placas de captação de energia solar,
assim como possibilitará o destino das águas pluviais para um
reservatório e posterior utilização na descarga, pias e rega da horta
e jardim. As lajes previstas para a moradia (quartos e sala) serão
do tipo pré-moldadas e apenas a laje sobre o banheiro, onde
está prevista a implantação da caixa d´água será do tipo treliçada,
devidamente armada e concretada para absorver a sobrecarga
advinda do peso da caixa d´água. Outra estratégia para a proposta
diz respeito à montagem e confecção das esquadrias, com madeiras
de reflorestamento e certificadas da região, em uma oficina de
marcenaria montada dentro do canteiro de obras onde deverá se
promover o envolvimento dos futuros moradores na fabricação e
montagem das mesmas. Devemos apontar também, como forma de
maximizar a ventilação e diminuir a incidência do calor no interior
das moradias, a proposta contempla a implantação de aberturas
permanentes na composição da alvenaria, em áreas como a do
banheiro, chuveiro, cozinha e área de serviço da habitação. As
alvenarias de fechamento propostas estão previstas com o emprego
de BTCs (Blocos de Terra Comprimida, comumente denominados
tijolos ecológicos), racionalmente utilizados de forma estrutural,
confeccionados em sistema de mutirão colaborativo por meio do uso
de uma prensa manual e com o emprego de terra local, buscando
promover a sustentabilidade social, econômica e ambiental. Já para
os pisos está previsto o uso de cimento sarrafeado, desempenado e
queimado, com as quedas necessárias para o escoamento de águas
pluviais. Ocasionalmente, quando possível, o emprego de cacos de
pedra da região nas áreas externas de convívio. Optamos para o
projeto o emprego de radier de concreto armado como fundação
possível de ser empregada no solo predominantemente arenoso
do cerrado goiano. No entanto, quando por conta de conformação
topográfica diversa, poderão ser empregados pneus descartados
nas formas de concretagem de sapatas de fundações. Utilizar
materiais provenientes do descarte é uma estratégia simples e
sustentável.

01

TELHA CERÂMICA

02 Estrutura da cobertura em madeira roliça de reflorestamento
tratada, composta por terças, caibros e ripas.
03 Alvenaria superior, construída com em Tijolo BTC, localizada
acima da laje para apoio da estrutura que sustenta o telhado.

02

MADEIRA ROLIÇA

05 Laje de concreto pre moldada para os ambientes íntimos e
apenas a laje sobre o banheiro onde será instalado a caixa d'água
deverá ser do tipo treliçada.
06 Pergolado de madeira roliça de reflorestamento tratada, Com a
função de quebra-sol para o corredor interno da residência, podendo
ser revestido com materiais típicos dos costumes Quilombolas.

03

GRAVETOS

04

07 Aberturas permanentes na composição da alvenaria, "tijolos
vazados" para as áreas molhadas como banheiro, chuveiro, cozinha e
área de serviço gerando uma circulação de ar contínua nos ambientes.
05

08 Alvenaria estrutural de Tijolos BTC (ecológico ou Solo cimento)
produzido a partir da própria terra do local, com auxílio de uma
prensa manual e sistema de multirão dentro da própria comunidade.
09 Embasamento de concreto queimado, com espessura de 2
cm para impermeabilição das bases da alvenaria e prevenção para
o contato do Tijolo BTC com umidade, devido ao seu processo de
fabrição não possuir queima.

TIJOLO BTC

06

10 Portas e janelas em esquadrias de madeira de reflorestamento
local, produzidas na própria no próprio canteiro de obra com
carpintaria comunitária.

07
08

11 Fundação superficial em radie de concreto armado, utlizado
devido ao baixo peso da estrutura residencial, sendo este elemento
utilizado como contrapiso para queima do cimento queimado
internamente e assentamento dos cacos na área externa.

10

09

12 Pneus utilizados como fôrma para concretagem das sapatas
utilizadas no apoio do radie e para base dos pilares de madeira
externos que sustentam a estrutura da cobertura.
A liberdade criativa da construção proposta e a opção de
customização de cada habitação em sistema de "módulos”, com
suas vedações onde é possível introduzir movimentos e variações
no processo de assentamento, resgatam aos moradores o direito de
individualidade, assim como reforçam o sentido de pertencimento.
Cada habitação deve se inspirar na estética e particularidades de
seus habitantes ao resgatarem as tradições locais, suas memórias,
histórias e lutas.

ELEMENTO VAZADO

CIMENTO QUEIMADO

11

12

PEDRA GOIÁS
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SUSTENTABILIDADE E ECOLOGIA
Reforçando as escolhas apresentadas pela proposta, cada um
dos elementos construtivos frami especificado levando-se
em consideração as características climáticas e ambientais
da região, as tradições vernaculares e construtivas, a
disponibilidade regional, as questões sociais, identitárias
e econômicas, visando a minimização dos custos para
a produção das moradias integradas a maximização do
conforto e satisfação de seus habitantes.
Reforçam-se aqui a escolha do sistema de energia solar para
captação de energia, captação e reserva das águas pluviais
e seu uso posterior no sistema de lavagem e regas ou em
jardins filtrantes, o abastecimento de água por meio de
poço semi-artesiano, o tratamento do esgoto doméstico
por meio da Bacia de Evapotranspiração, a reutilização do
lixo orgânico nas composteiras domésticas para a produção
de humus, sistema de ventilação cruzada que promove
a eliminação do ar quente nas moradias, a insolação

adequada nos ambientes domésticos, tanto nos meses mais
quentes quanto naqueles mais frios, assim como o emprego
de brises confeccionados com galhos secos de árvores da
região sempre que necessários.

04 Captação de Água Pluvial, conduzidas por
calhas anexadas aos telhados até uma Cisterna para
armazenamento, sendo reutilizada a água cinza para
descargas e limpeza.

08 Vernacularidade e Sistema de Multirão, sustentabilidade
econômica e social ao utilizar dos materiais disponíveis nas
próprias comunidades, em conunto com a participação dos
moradores locais

01 Painel de Energia Fotovoltáica, modelo destinado
a programas habitaçionais de baixa renda, como opção
facultativa a ser instalada de acordo com a viabilidade
orçamentária para construção da obra.

05 Serpentina conectada ao fogão a lenha, como sistema
alternativo para o Aquecimento de Água sem utilizar a rede
de energia elétrica.

Já as questões ligadas ao paisagismo e jardinagem da proposta
relacionam-se ao plantio de espécies frutíferas e comestíveis nos
quintais e áreas livres como a banana, o baru, um tipo de castanha
em extinção, o cajuzinho azedo (cajuí), a mangaba, o coquinho
azedo, o pequi, a pêra do campo e o murici, entre outros. Quanto
à escolha de espécies para o sombreamento das moradias e
áreas de convívio, a proposta pretende utilizar o arariticum, a
aama-cadela o, o faveiro, a folha de serra, o pequizeiro, o pauterra e a barbatimão, entre as mais conhecidas. Entre arbustos e
forrações há uma grande variedade disponível e essas poderão
ser escolhidas no momento da implantação de pequenos grupos
de habitações ou vilas, promovendo a integração entre as áreas
externas e espaços de convivência coletivos.

02 Composteira Doméstica, reutilizando o lixo orgânico
a para a produção de humos, destinado a ser utilizado nas
hortas familiáres nas áreas externas de cada residência.
03 Poço Semi Artesiano, utilizado como alternativa de
baixo custo para o abastecimento de água potável, sendo
necessário um estudo para encontrar o nível do lençol
freático, devido a escassez hídrica da região.

06 Bacia de evapotranspiração, implementado como
alternativa ecólogica para o tratamento de efluentes,
contrapondo ao modelo tradicional de Fossa Séptica.
07 Ventilação Cruzada, maximada pela tipologia com
dois telhados desconexos, junto a utilização de gravetos
de madeira local para fechamento da cobertura e tijolos
vazos nas áreas molhadas, gerando um circulação de vento
contínua nos ambientes.
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05
06
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07
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CICLO CONSTRUTIVO
1a semana

2a semana

3a semana

4a semana

5a semana

6a semana

7a semana

8a semana

fundação

alvenaria
início

alvenaria
completa

laje

elétrica
e hidráulica

estrutura
do telhado

cobertura
e acabamentos

instalações
complementares

2 PEDREIROS, 4 VOLUNTÁRIOS

2 PEDREIROS, 4 VOLUNTÁRIOS

2 PEDREIROS, 4 VOLUNTÁRIOS

2 CARPINTEIROS, 2 VOLUNTÁRIOS

2 PEDREIROS, 4 VOLUNTÁRIOS

2 CARPINTEIROS, 2 VOLUNTÁRIOS

2 PEDREIROS, 4 VOLUNTÁRIOS

ESPECIALISTA, 2 VOLUNTÁRIOS

Por que acreditamos na viabilidade de nossa proposta?
Porque entendemos que conceber o projeto de moradias
para os quilombolas extrapole as questões comumente
discutidas no processo de produção de habitações de
interesse social. Infelizmente, com raríssimas exceções, em
nosso país vimos deparando com a reprodução de modelos
de habitações que não privilegiam o conforto, a identidade
e as especificidades de cada local.
No caso presente proposta para moradias quilombolas
procuramos atentar para as especificidades identitárias,
culturais, históricas e sociais do grupo. Ao mesmo tempo,
podemos observar no artigo 216 da Constituição Federal o
reconhecimento das formas de expressão, modos de criar,
fazer e viver dos quilombolas como parte integrante do
patrimônio cultural brasileiro.
Dentre tudo o que a proposta contempla, evidenciamos
nossas escolhas: o emprego da terra, dos materiais de
baixo impacto aliados às condições e à paisagem local.
Destacamos também a presença da vernacularidade,
da tradição e da memória coletiva e da identidade dos
quilombolas que ora foram que combinados e interligados
à estratégias construtivas, comunitárias e de conforto e de
custo a fim de gerarmos mais que tudo, a poética do morar, a
poética das relações com o meio, a poética das trocas sociais
e dos saberes, a poética da vida em comunidade, onde o
pertencimento e a identidade são continuamente mantidas,
resgatadas e porque não, constantemente vivenciadas.
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ITEM
Estrutura
Fundação de radier
Pneus concretados para sapata dos pilares de madeiras
Laje pré-moldada
Tijolos BTC - Solo cimento (L 0,24 - C 0,12 - H 0,07 m)
Embasamento de concreto (espessura = 2 cm)
Cobertura
Telha cerâmica
Estrutura do telhado - Madeira roliça
Acabamentos
Piso interno em cimento queimado
Piso externo de cimento com cacos de pedra Goiás
Esquadrias
Porta de madeira - 1 folha - 60 x 210
Porta de madeira - 1 folha - 70 x 210
Porta de madeira - 2 folha - 120 x 210
Janela de madeira - 2 folhas - 120 x 0x90
Equipamentos hidrosanitários
Vaso sanitário
Lavatório
Tanque de lavar roupa
Pia da cozinha
Equipamentos complementares
Fogão a lenha (L 0,50 - C 1,80 m)
Caixa d'água
Cisterna
Poço semi artesiano
Bacia de evapotranspiração
Placa Fotovoltáica
Composteira

UNIDADE QUANTIDADE
m²
unidade
m²
unidade
m²

59,00
9
42,17
8200
131,41

m²
m²

96,29
72,00

m²
m²

35,82
16,91

unidade
unidade
unidade
unidade

2
4
4
4

unidade
unidade
unidade
unidade

1
1
1
1

unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade

1
1
1
1
1
1
1
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