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Este projeto de habitação busca ir na 
contramão dos modelos genéricos de HIS 
realizados nas últimas décadas no Brasil, 
que ignoraram as particularidades sociais e 
culturais das comunidades locais. Buscou-se 
elaborar um projeto de habitação que leve 
em consideração a qualidade do espaço 
arquitetônico, a cultura, a tradição local e a 
relação com a natureza. A proposta ressalta 
a importância de resgatar as qualidades da 
arquitetura quilombola, incorporando em 
seu desenho características familiares aos 
moradores da comunidade, entrando em 
harmonia com o povo e o seu ambiente. Desta 
forma, o projeto possibilita a identificação do 
morador com a casa, valorizando o modo 
de vida quilombola e os saberes locais.  A 
arquitetura se molda de acordo com a cultura 
e não o contrário. 

O projeto apresenta uma volumetria simples, 
que se divide em três partes principais: a 
comum, composta pela sala e cozinha, a mais 
íntima, que abriga os quartos, e por fim, um 
jardim central. O jardim atua com um elemento 
de união entre os ambientes comuns e mais 
íntimos da casa, servindo como um espaço 
de sociabilização e descanso. Além disso, o 
jardim tem um papel importante para o conforto 
térmico, contribuindo para a ventilação natural 
entre ambientes.

Visando a sustentabilidade, o projeto aproveita 
os recursos naturais disponíveis: a água 
da chuva é captada e utilizada em vasos 
sanitários. A água do esgoto é tratada para 
não poluir os rios. O conforto térmico é feito 
naturalmente pela dissipação de calor por 
meio da ventilação cruzada. As paredes são 
feitas com tijolos de solo cimento, material mais 
sustentável e que pode ser produzido dentro 
das comunidades, valorizando e incentivando 
a economia local. Além disso, o material 
permite um bom desempenho térmico e acústico 
da edificação e uma obra mais rápida e com 
menos desperdícios. Já a estrutura da cobertura 
é feita de madeira reflorestada, que durante 
seu crescimento absorve gás carbônico e gera 
menos resíduos na fase de construção. Vista frontal
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Planta (Layout PNE) | Escala 1:100
Legenda: 1- Sala de estar | 2- Cozinha | 3- Banho| 4- Fogão à lenha | 5- Tanque de lavar roupa | 6- Jardim + horta | 
7- Quartos | 8- Módulo para expansão 

Paisagismo: 
Para a escolha das 
espécies, priorizou-se 
as nativas do cerrado, 
preferencialmente 
frutíferas, contribuindo 
para a alimentação das 
famílias e valorizando as 
espécies locais.
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Planta com módulo de expansão| Escala 1:200 Planta de cobertura | Escala 1:200
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Materiais

Conforto térmico e sustentabilidade ambiental:
A cobertura tem um papel fundamental para a garantia de conforto térmico 
no edifício. É através dela que ocorre a transmissão de maior carga térmica, 
causada principalmente pela insolação. O seu desenho foi pensado de forma 
a garantir uma boa adequação ao clima local.
A cobertura possui duas camadas: a camada externa sombreia a interna 
e minimiza a absorção de calor desta, evitando o aquecimento do interior 
do edifício. O calor acumulado entre as duas coberturas é removido pela 
ventilação, através de uma abertura superior.
A eficiência da cobertura também depende de sua cor e material. Ela é feita 
de telha metálica sanduiche com pintura branca. Sua superfície branca chega 
a emitir 80% de seu calor absorvido, tornando-se uma barreira mais efetiva 
contra a radiação solar. O material também é de fácil manutenção, além de 
ser impermeável e durável.
Seus beirais tem a função de impedir a incidência solar direta no interior do 
edifício nos horários mais quentes do dia, além de protegê-lo das chuvas.
O conforto térmico também é garantido pela ventilação cruzada, através 
de aberturas nas paredes de tijolos e também através das portas e janelas, 
concebidas através de elementos horizontais espaçados que permitem 
ventilação permanente.
O uso racional da água:
A água é capatada através de um poço. Também aproveita- se a água da 
chuva para os vasos sanitários e jardim. Por fim, uma fossa séptica realiza o 
tratamento de esgoto no local.

Ciclo da água no edifício (sem escala):
1- Aproveitamento da água da chuva
2- Tratamento da água da chuva
3- Reservatório de água pluvial
4- Uso da água pluvial para vasos sanitários e jardim
5- Poço para captação de água + tratamento
6- Uso da água do poço em chuveiros e torneiras
7- Tratamento de esgoto por fossa séptica
8- Retorno aos rios

Madeira - Estrutura da 
cobertura e caixilhos

Piso em tijolos- 
paginação espinha de 
peixe

Tijolo solo cimento - 
Paredes

Piso grama - garagem
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Corte A-A| Escala 1:100

Corte B-B| Escala 1:100

Estrutura da cobertura 
em madeira

Telha termoacústica - 
cobertura

Laje em 
concreto

Viga em concreto
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Estrutura da cobertura 
em madeira

Telha termoacústica - 
cobertura

Laje em 
concreto

Caixilhos em 
madeira

Vista lateral| Escala 1:100

Vista frontal| Escala 1:100
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