
Os quilombos sempre foram um espaço de resistência 
da comunidade negra no Brasil, onde as expressões de 
identidade e cultura sempre foram livres e possíveis. A ideia 
do projeto de habitação quilombola, a ser implementado em 
Goiás, vem da noção de que a casa pode também ser um 
espaço de conexão, tanto entre seus moradores, quanto 
entre a natureza e seu entorno.

A principal intenção do projeto é de sistematizar e incorporar 
ideias de arquitetura contemporâneas com técnicas e 
materiais tradicionais presentes nas habitações quilombolas 
brasileiras. Essa proposta não pretende esgotar todas as 
possibilidades e nuances existentes de cada quilombo, mas 
se faz aberta a contribuição e adaptação onde necessário.

A forma retangular da habitação vem como resposta técnica, 
na medida em que simplifica a utilização do espaço e os 
detalhes de construção, mas também ecoa as tradicionais 
tipologias quilombolas. Essa disposição, em conjunto com 
a solução estrutural de radier e a sequência de paredes 
autoportantes, possibilita futuras intervenções no espaço 
sem detrimento a integridade estrutural da construção.

A organização espacial valoriza a cultura e a vivência dos 
moradores. A cozinha é posicionada como um elemento 
articulador central, buscando reforçar presença da 
gastronomia na memória quilombola. Nesse mesmo sentido, 
o projeto propõe uma varanda como conector de toda a área 
social da casa, promovendo o contato com a comunidade.

A área de expansão foi pensada como um elemento 
polivalente central, entre a cozinha e os quartos, permitindo 
que esse espaço multifuncional possa ter diferentes 
configurações de acordo com a necessidade de cada 
família: desde a expansão da cozinha, a quarto ou um espaço 
comercial. Foi acrescentado ao programa um espaço de 
depósito, para o armazenamento de ferramentas e outros 
utensílios, prevendo a futura necessidade para tal.

A materialidade e as soluções de sustentabilidade 
aumentam e valorizam o contato com a natureza. Madeira, 
painéis de bambu trançado e cores, reiteram a presença 
da força e importância da terra para o quilombo. A solução 
da fossa séptica ecológica e o poço artesiano respondem 
à questão da infraestrutura, sendo estes posicionados na 
correta distância para preservar os recursos naturais.
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Simplicidade
A base retangular vem do léxico 

tipológico das habitações 
quilombolas

Resistência
As paredes autoportantes sustentam 
a cobertura e aludem a forca de seus 

moradores

Comunhão
Os espaços bem definidos e 

integrados propõem uma vivencia 
coletiva

Natureza
O telhado com suas águas invertidas 
traz conforto ambiental a casa e se 

abre ao exterior

N

N

PLANTA COBERTURA
1.175

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA
 

30%

30%

estacionamento descoberto
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃ0
1.1000

cozinha banheiro quartos
sala expansão deposito



LEGENDA

01 - Varanda - 16,12m²
01.1 - Tanque
01.2 - Forno a Lenha
01.3 - Banco
02 - Banheiro - 4,49m²
03 - Cozinha - 9,25m²
04 - Sala - 7,40m²
05 - Quarto Casal - 9,31m²
06 - Quarto Solteiro - 9,31m²
07 - Depósito para Ferramentas Rurais - 2,80m²
08 - Área de Expansão Multiuso - 6,00m²
09 - Reservatório de Águas pluviais
10 - Poço artesiano
11 - Fossa séptica ecológica

Área total 64,70m²
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PLANTA BAIXA
1.50



DIAGRAMA ESTRUTURAL
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Alvenaria estrutural

Vegetação nativa do cerrado
como Ipê e Aroeira

Calha para coleta de água

Painel trançado de bambu

Telha de barro 

Reservatório de águas 
pluviais

Laje de forro
pé-direito 2.6m

quarto   
 

cozinha     
 

quarto 
 

Radier

Alvenaria de vedação
tijolo

Vigota pré-fabricada

Estrutura de madeira

Laje pré-fabricada

Alvenaria estrutural
Bloco de 19x39x14cm

Treliça de madeira

CORTE PERSPECTIVADO AA      
 

Reuso de Águas Pluviais

Fossa Séptica Ecológica

Aquecimento de Água por Longarina

Orientação Solar promovendo 
Conforto Térmico

Recolhimento de Águas Pluviais

Colchão Térmico Abaixo do Telhado

Poço Artesiano

Ventilação Cruzada

DIAGRAMA SUSTENTABILIDADE
 



FACHADA LESTE
1.100

CORTE PERSPECTIVADO BB      
 

varanda de acesso      
 

cozinha     
 

espaço de expansão 
 

FACHADA OESTE
1.100
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Parede de tijolos vazados 
para ventilação e iluminação

Vegetação nativa do cerrado
como Ipê e Aroeira

Calha para coleta de água

Painel trançado de bambu

Telha de barro 

Caixa d’água

Laje de forro
pé-direito 2.6m
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