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A presente proposta teve como objetivo desenvolver um projeto de habitação de interesse social 
para uma tipologia de habitação unifamiliar para a comunidade Quilombola residente no Estado 
de Goiás. As principais premissas do projeto foram: 1. habitação com materiais locais e de baixo 
custo; 2. adoção de estratégias bioclimáticas para climatização  natural do ar; 3. integração entre 
os ambientes, respeitando a cultura Quilombola; 4. adoção de fonte de energia renovável; 5. uso 
de materiais de contrução presentes na cultura quilombola, como o tijolo e a madeira. Como não 
existe um loteamento específico, buscou-se uma solução que pudesse ser implantada com dife-
rentes orientações. 

ESQUEMA ESTRUTURAL

+

O desenvolvimento do projeto se iniciou com a defi-
nição de uma estrutura modular. O material selecio-
nado para a construção das paredes foi o tijolo ecoló-
gico, com dimensões de 25 x 12,5 x 6,5 cm. Logo, os 
módulos da construção precisariam ser múltiplos de 
12,5 cm. A modulação final para os ambientes inter-
nos foi 3 metros, formando assim uma sucessão de 
quatro ambientes com 9 m² cada, correspondentes 
aos quatro ambientes de permanência prolongada 
(dormitório de casal, dormitório de solteiro, cozinha 
e sala integradas e espaço multiuso). A varanda foi 
inserida como uma barra, anexada à edificação (lar-
gura de 2 metros).

Em seguida, foi anexado um bloco 
concentrando o banheiro e a caixa 
d’água, garantindo assim o seu 
acesso por área externa coberta. 
Ainda, o bloco da cozinha e sala 
integrada fo extendido, permitindo 
uma conexão com a varanda no 
sentido horizontal

A unidade da habitação é garanti-
da com a projeção do beiral, que 
auxilia no sombreamento da 
fachada.

QUARTO 1 QUARTO 2 SALA/COZINHA MULTIUSO VARANDA

3 m 3 m 3 m 3 m

3 m

2 m

DESENVOLVIMENTO DA TIPOLOGIA

Como o tijolo ecológico não tem 
função estrutural, a estabilidade 
da edificação é garantida através 
de uma estrutura de concreto 
armada embutida dentro dos 
furos, e distribuída conforme a 
imagem à direita.

BANHEIRO

C A S A  ●  T E R R A
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IMPLANTAÇÃO
A edificação foi implantada em um terreno fictício para ilustrar uma sugestão de disposição dos 
elementos de paisagism e infraestrutura. O acesso se dá pela porta que faz a conexão da varanda 
com o ambiente da sala e cozinha. Em frente ao acesso foi prevista uma pérgola para permitir o 
sombreamento da área de estacionamento de veículos. Em frente à casa, em área livre de obstru-
ções, foram inseridas células fotovoltaicas. O poço artesiano e a fossa séptica foram instalados nos 
fundos, sendo que cada um deles foi posicionado em uma das laterais do terreno, para evitar con-
taminação. A caixa d’água fica sobre a cobertura do sanitário, reduzindo assim a quantidade de 
tubulação.

Para definir a vegetação, buscou-se espécies que se adequassem bem ao clima quente e seco de 
Goiás. Foram selecionadas, portanto, a mangueira e a pitangueira, conforme mostrado na implan-
tação acima. Nos fundos do terreno, sugere-se a inserção de uma horta.

A coleta da água da chuva é realizada através de um reservatório localizado na parede dos fundos 
onde está o banheiro.

Mangueira

Pitangueira

Horta
Poço artesiano

Fossa séptica

Caixa d’água

Células fotovoltaicas

Acesso
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PLANTA BAIXA
ESC: 1/100

A configuração interna permite o acesso à varanda a partir de todos os ambientes, viabilizando 
assim a ventilação cruzada. Quando as portas de acesso ao ambiente da sala e cozinha estão 
abertas, ocorre a integração do espaço interno com a varanda. Os móveis permitem a disposi-
ção para atender os espaços de circulação previstos pela NBR 9050.

No corte BB, observa-se a cobertura ventilada, possibilitando assim a extração do ar quente.

CORTE AA
ESC: 1/100

CORTE BB
ESC: 1/100

LAYOUT ALTERNATIVO - NBR 9050
SEM ESCALA
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FACHADA FRONTAL FACHADA POSTERIOR

Os elementos de sombreamento da fachada principal são de madeira, dimen-
sionados através do Ladybug - plugin do Grasshopper. Para o seu dimensiona-
mento foi utilizada a ferramenta Galapagos. Através desta ferramenta, o sof-
tware calculou a proporção ideal de aberturas para minimizar a incidência da 
radiação solar. A orientação solar considerada neste estudo foi a oeste, a mais 
crítica em termos de radiação solar.
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Materiais Area/un Custo Total
Paredes 12.5cm 170 145.00R$     24 650.00R$  
Paredes 25 cm 85 155.00R$     13 175.00R$  
Cinta C1 em blocos canaleta 35 14.00R$        490.00R$        
Laje pré-fabricada treliçada 36 55.00R$        1 980.00R$    
Vergas e Contra-Vergas 25 7.40R$          185.00R$        
Janela de madeira 0,80 x 0,60 1 289.00R$     289.00R$        
Janelas  de madeira 1,2 x 1,5 3 420.00R$     1 260.00R$    
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM 3 298.00R$     894.00R$        
Kit Porta de Correr Madeira 216cm x 200cm 2 1 800.00R$  3 600.00R$    
Telha Térmica Sanduíche Isotelha 102 204.00R$     20 808.00R$  
Estrutura de Telhado em Aço 102 45.89R$        4 680.78R$    
Piso Cerâmico 69 37.12R$        2 561.28R$    
Paineis 4 folhas de Correr 1 2 300.00R$  2 300.00R$    
Pia Sanitária 1 350.00R$     350.00R$        
Pia Cozinha 1 420.00R$     420.00R$        
Vaso Sanitário 1 491.00R$     491.00R$        
Radier 85 175.00R$     14 875.00R$  
Caixa d'agua 750L 1 456.00R$     456.00R$        
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA 1 420.00R$     420.00R$        
Tanque de Polie�leno Slim 600 Litros 1 600.00R$     600.00R$        
Fossa sép�ca 1 1 231.10R$  1 231.10R$    
Poço artesiano 4 200.00R$  -R$              
Esgoto 1 2 200.00R$  2 200.00R$    
Grelhas com tela 3 600.00R$     1 800.00R$    

TOTAL: 99 716.16R$  

PLANILHA DE CUSTOS*

* Orçamento realizado através da planilha do SIAPE para o Estado de Goiás. 

DESEMPENHO LUMÍNICO
Para avaliar o desempenho lumínico 
foram realizadas simulações com o 
Ladybug, plugin do Grasshopper. Para 
tanto, a altura do plano de trabalho foi 
estabelecida como igual a 0,80m do 
nível do piso. As simulações foram rea-
lizadas para o ano todo, consideranto 
um dia típico de verão, com o céu enco-
berto. Segundo a NBR 15575-1, os 
níveis mínimos de iluminância para a 
sala de estar, o dormitório, a cozinha e 
o banheiro devem ser iguais a 60 lux. A 
simulação demonstrou que em grande 
parte dos ambientes de permanência 
prolongada a autonomia de luz natural 
fica entre 65 e 75%, quando considera-
do o valor de 200 lux, superior ao 
mínimo estabelecido pela norma.
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Temperatura (°C) ao longo de um ano na Sala de Estar / 
Cozinha, com a fachada principal voltada para o oeste

Temperatura (°C) ao longo de um ano na Sala de Estar 
/ Cozinha, com a fachada principal voltada para o norte

Temperatura (°C) ao longo de um ano em Goias, 
segundo o arquivo climático do INMET de 2018.

DESEMPENHO TÉRMICO

Segundo a NBR 15575, as paredes externas de uma edificação habitacional devem possuir uma 
transmitância térmica máxima de 2,5 W/m²K e uma capacidade térmica no mínimo igual a 130 
kJ/m²K. A paredes da edificação proposta possuem transmitância de 1,23 W/m²K e capacidade 
térmica de 244 kJ/m²K, atendendo, portanto, aos pré-requisitos. O mesmo vale para a área de aber-
turas, que deve ser de  no mínimo igual a 7% da área do piso. Neste projeto, as aberturas do quarto 
1, do quarto 2, e da sala de estar/cozinha equivalem a 13,33%, 15% e 8,57%, respectivamente
O desempenho térmico da 
edificação também foi avalia-
do através de simulação com 
o Honeybee, plugin  dp Gras-
shopper. Neste caso, compa-
ra-se a temperatura interna 
da sala de estar/cozinha ao 
longo de um ano com a tem-
peratura externa. Ainda, 
foram simuladas duas dife-
rentes orientações, com a 
fachada principal voltada 
para norte e para oeste.

No modelo de simulação, foi 
definido que as janelas e 
portas se abrem quando as 
temperaturas são superiores 
a 20°C, padrão do RTQ-R 
(Regulamento Técnico de 
Qualidade para o Nível de 
Eficiência Energética de Edifi-
cações Residenciais.

Como resultado, observa-se 
que de maneira geral há uma 
redução das temperaturas 
internas, principalmente 
durante a noite. Destaca-se 
assim o potencial do projeto 
para reduzir o percentual de 
desconforto térmico por calor 
ao longo do ano.


