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sobrevoando uma marca
Apresentar nossos projetos é também um 
convite a fazer um vôo nas asas do gua-
xo,  revelando com sua visão privilegiada 
as características de lugares e de seus ha-
bitantes.

Este portifolio faz um rasante pelas princi-
pais intervenções em arquitetura e urba-
nismo desenvolvidas pela GUAXO, trazendo 
este olhar holístico, de diversos saberes e 
inspirações, na busca por projetos que pro-
movam inovação no uso de recursos natu-
rais e financeiros.

Cacicus herremonous

cacicus {espanhol} = cacique, no caribe espanhol; 

haima {grego} = sangue; 

orrhos {grego} = anca, costas, traseira, uropígio.

É com esse respeito ao ambiente e às finali-
dades buscadas pelos que ali transitam que  
propomos novas escolhas para materiais e 
técnicas diferenciadas, com baixa emissão de 
carbono e de fácil manutenção, empoderando 
proprietários e usuários.

Nossa experiência atravessou céus, florestas 
e mares de diferentes lugares do planeta em 
uma busca constante pela reinvenção da ar-
quitetura em cada caso. Nas páginas a seguir 
você poderá pousar sobre diferentes projetos 
e seus conceitos.



Rodrigo Munhoz
Arquiteto e Urbanista graduado na Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie (2004) com 
um MBA em Marketing pela ESPM (2006), 
Rodrigo Munhoz é o profissional respon-
sável pelos vôos da GUAXO com sede em  
Piracicaba-SP-Brasil.

Traz na bagagem experiências em diver-
sas ecovilas e assentamentos sustentáveis 
na Europa, destacando Findhorn Ecovillage 
(Escócia), Tamera Biótopo de Cura (Por-
tugal), Svanholm Gods (Dinamarca) e a 
Schuola di Pratiche Sostenibili (Itália).

Rodrigo preza por uma arquitetura que empo-
dere habitantes e os influencie na construção 
de comunidades mais auto-suficientes e resi-
lientes perante as mudanças no clima. Seus 
projetos estabelecem vínculos entre o homem 
e os recursos naturais que o circundam.

Para isso, a GUAXO se vale de diferentes co-
nhecimentos e de uma equipe de profissio-
nais em diversas áreas de formação, disposta 
a desenvolver projetos enriquecidos pelo res-
peito ao meio-ambiente e por significados da 
vida em comunidade.



Casa di Paglia
2009
Costa Vescovato
Piemonte - Itália



Casa di Paglia
Alojamento para voluntários na cooperativa de produção agrícola 
VALLI UNITE. Este edifício utiliza fardos de palha como principal 
material de construção.

Estes fardos de palha são derivados da produção de grãos da pró-
pria cooperativa. As madeiras foram obtidas na mesma proprieda-
de e o revestimento é composto por terra e cal.



Residência
Marantas
2012
Rio Claro - SP
Brasil



Residência Marantas
Autoria do projeto arquitetônico, execução e acompanhamento 
da obra para residência familiar de 70m2.

Utiliza materiais de demolição, faz a coleta e reutilização de água 
da chuva para fins não potáveis. Filtragem de águas servidas por 
meio de leito de raízes.



Residência
Santa Rita
2015
Piracicaba - SP
Brasil



Residência Santa Rita
Obra de residência unifamiliar de 230m2.

Materiais com baixo impacto ambiental, materiais reutilizados, 
madeiras com DOF, tratamento e reutilização de águas cinzas e 
coleta para reutilização de águas pluviais.

Cobertura verde e coberturas com isolamento térmico e acústico.



Projeto
Cohousing
2013
Piracicaba - SP
Brasil



Cohousing
Com residências dispostas ao redor de uma área comum, essa 
nova proposta de habitação coletiva privilegia a convivência de 
seus residentes e incentiva a sustentabilidade não somente em 
seus métodos construtivos e na disposição espacial, mas também 
na vivência cotidiana de seus moradores.



2013
Três Lagoas - MS
Brasil

Parque Natural Municipal do Pombo



O projeto arquitetônico do Parque Natural 
Municipal do Pombo faz parte do Progra-
ma de Infraestrutura do Plano de Manejo 
da Unidade de Conservação do PNMP, de-
senvolvido pela empresa Casa da Floresta 
para a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, 
com o apoio da empresa Fibria.

O complexo de edifícios abrigará visitan-
tes, pesquisadores e estudantes e dará 
apoio à equipe de gestão do Parque. As so-
luções arquitetônicas adotadas buscam a 
máxima autonomia das redes de água e luz, 
e a autossuficiência dos seus fluxos meta-
bólicos com o mínimo impacto ao meio am-
biente por meio de estratégias de gestão 
do solo, da água, de energia, de resíduos e 
das áreas verdes.

Desenvolvido em parceria com a arquiteta 
Monica Aprilanti

Parque Natural Municipal do Pombo



Parklet 2014
Piracicaba - SP
Brasil

Com patrocínio do CAU - SP realizamos um encontro sobre os usos 
da cidade. Como produto final construímos um parklet em frente 
ao Mercado Municipal. O parklet é uma ampliação do passeio pú-
blico, com função de recreação ou de manifestações artísticas.

Desenvolvido em parceria com o Instituto Ambiente Total



Parque Linear 2013
Iracemápolis - SP
Brasil

O Parque Linear está localizado em área 
adjacente ao Ribeirão Cachoeirinha, com 
aproximadamente 80.000m2. 

Propõe não apenas ser uma área verde na 
cidade, mas servir como uma alternativa 
de mobilidade para o município, integran-

do ciclovias e passeios com malha urbana 
e transporte público e a criação de áreas 
de lazer com diversidade de usos. 

Desenho de jardins de chuva para maior 
absorção de águas pluviais.



Edifício Paulo de Tarso Montenegro
Proposta de revitalização para o Concurso de Eficiência Energé-
tica (OTEC) de 2011. Edificação encarada como um organismo ve-
getal, que para se sustentar, necessita de uma rede eficiente pela 
qual possa fluir energia, ou seja, alimentos que abastecem todo o 
conjunto até as menores partes, as células mais escondidas.

50% de redução no consumo de refrigeração de ar.

11% de redução em iluminação.

Nenhum grau de desconforto em todos os períodos do ano.

Redução de energia consumida pelo edifício em 35%.



Edifício Santo Antônio
2014
Piracicaba - SP
Brasil



Autoria de projeto arquitetônico de Edifício
residencial de 11 andares, coontendo 55 uni-
dades, em total de 4300m2. 

O novo edifício se integra com construções 
históricas do entorno e utiliza materiais de 
demolição da obra anterior.

É capaz de tratar as águas cinzas e tam-
bém coletar e reutilizar água pluvial.

Edifício Santo Antônio
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