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RESUMO

O objetivo desta pesquisa foi investigar o desempenho energético da envoltória de
edifícios residenciais verticais no clima quente e úmido de Natal, capital do estado do
Rio Grande do Norte, à luz do Regulamento Técnico de Qualidade para o Nível de
Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R), lançado em 2010. O
trabalho procura contribuir para o desenvolvimento de estratégias projetuais
adequadas às especificidades climáticas locais e ao aumento do nível de eficiência
energética da envoltória. Os procedimentos metodológicos incluíram o levantamento
em 22 (vinte e dois) edifícios residenciais, a formulação de protótipos representativos
com base em características tipológicas e construtivas levantadas e a classificação do
nível de eficiência energética (etiquetagem) da envoltória destes protótipos, utilizando
como ferramenta o método prescritivo do RTQ-R e análises paramétricas a partir da
atribuição de diferentes valores às seguintes variáveis: forma do pavimento tipo;
distribuição dos ambientes na habitação; orientação da edificação; área e
sombreamento das aberturas; transmitância térmica; e, absortância solar dos
materiais opacos da fachada, a fim de avaliar a influência destes no desempenho da
envoltória. Os principais resultados alcançados com a realização deste trabalho
compreenderam a qualificação dos edifícios residenciais verticais em Natal/RN; a
verificação da adequação destes edifícios à realidade climática local a partir do
diagnóstico do desempenho termo-energético da envoltória; a identificação das
variáveis com influência mais significativa sobre a metodologia prescritiva do RTQ-R e
de soluções projetuais mais favoráveis à obtenção de níveis mais altos de eficiência
energética segundo este método. Verificou-se, finalmente, que algumas destas
soluções mostraram-se contraditórias em relação às recomendações consagradas
nas abordagens teóricas relativas ao conforto ambiental no clima quente e úmido, o
que indica a necessidade de aperfeiçoamento do método prescritivo do RTQ-R e o
aprofundamento em pesquisas sobre soluções projetuais eficientes.
___________________________________________
Palavras-chaves: Eficiência energética; RTQ; envoltória; edifícios residenciais
verticais; tipologias formais.

ABSTRACT

The goal of the research was to investigate the energy performance of residential
vertical buildings envelope in the hot and humid climate of Natal, capital of Rio Grande
do Norte, based in the Technical Regulation of Quality for Energy Efficiency Level in
Residential Buildings (RTQ -R), launched in 2010. The study pretends to contribute to
the development of design strategies appropriate to the specific local climate and the
increasing of energy efficiency level of the envelope. The methodological procedures
included the survey in 22 (twenty two) residential buildings, the formulation of
representative prototypes based on typological and constructives characters
researched and the classification of the level of energy efficiency in the envelopment
of these prototypes, using as a tool the prescriptive method of the RTQ-R and the
parametric analyzes from assigning different values of the following variables: shape
of the pavement type; distribution of housing compartments; orientation of the building;
area and shading of openings; thermal transmittance, and solar absorptance of
opaque materials of the frontage in order to evaluate the influence of these on the
envelopment performance. The main results accomplished with this work includes the
qualification of vertical residential buildings in Natal/RN; the verification of the
adequacy of these buildings to local climate based from the diagnosis of the thermal
energy of the envelopment performance, the identification of variables with more
significant influence on the prescriptive methodology of RTQ-R and design solutions
more favorable to obtain higher levels energy efficiency by this method. Finally, it was
verified, that some of these solutions proved contradictory in relation to the
recommendations contained in the theoretical approaches regarding environmental
comfort in hot and humid weather, which indicates the need for improvement of the
prescriptive method RTQ-R and further research on efficient design solutions.
___________________________________________
Key words: Energy efficiency; RTQ; envelope; vertical residential buildings; formal
typologies.
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INTRODUÇÃO
As

últimas

décadas

foram

marcadas

por

profundas

mudanças

nos

pressupostos teóricos e nas bases empíricas que dão sustentação ao paradigma na
área do projeto de arquitetura em decorrência da emergência de novos pressupostos
e critérios fundamentados nos aportes teóricos da sustentabilidade ambiental e
arquitetônica, que enfatizam a relevância dos condicionantes climáticos e suas
relações com a eficiência energética e o conforto ambiental.
Após um período de indiferença, os condicionantes climáticos vêm ganhando
cada vez mais destaque no processo projetual, determinando as soluções formais e o
emprego de materiais e de técnicas construtivas. Não se pode afirmar, no entanto,
que este seja um quadro inteiramente novo. Trata-se mais de um retorno à prática do
projeto em que o arquiteto dependia essencialmente do seu domínio sobre as
condições do clima para resolver os problemas do conforto no ambiente construído.
Com o advento da energia elétrica e o desenvolvimento de novas tecnologias a
partir do final do século XIX, a envoltória do edifício perdeu a sua função de regulador
térmico, passando-a aos sistemas artificiais de condicionamento térmico e iluminação.
Assim, o arquiteto deixou de utilizar o clima local a seu favor, o que resultou em
enormes prejuízos econômicos e ambientais. A produção de energia necessária para
suprir as novas demandas passou a ser a causa de grande parte dos problemas
ecológicos como a poluição e o aquecimento global.
O surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável, como consequência
da discussão em torno dos problemas ambientais e das crises energéticas ocorridas
nas décadas de 1970 e 1980, deu origem, na área da arquitetura, aos conceitos de
arquitetura sustentável, arquitetura bioclimática, arquitetura ecológica, biodesign,
entre outros.
Apesar das pequenas diferenças que marcam esses conceitos, eles possuem
em comum a fundamentação teórica no conceito de sustentabilidade e a preocupação
com a minimização dos impactos ambientais relacionados com a construção e
operação das edificações. Tendo em vista que estas atividades consomem cerca de
45% de toda a energia produzida (BEN, 2010), a eficiência energética, se configura
como uma das principais formas de promover a redução desses impactos.
Hoje a busca pelo conforto ambiental associado à necessidade de economizar
energia, impõe a adoção de estratégias projetuais eficientes. Para que estas sejam
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realmente eficazes, devem possuir estreita relação com o clima e as especificidades
locais, ou seja, as soluções e os componentes construtivos devem ser adequados à
tipologia edilícia em questão e a cada realidade climática, pois soluções construtivas
idênticas ou semelhantes aplicadas a situações e localidades diferentes provocam o
consumo desnecessário de energia elétrica.
O meio acadêmico possui um papel fundamental na adaptação das estratégias
e tecnologias desenvolvidas aos contextos regionais, possibilitando a incorporação
destas na cultura construtiva das diversas localidades. Neste sentido, estudos que
tratam das relações entre as estratégias projetuais fundamentadas nos princípios da
sustentabilidade e nos aportes teóricos da arquitetura sustentável e da eficiência
energética, apesar de ainda serem escassos, vêm ganhando crescente importância
na produção da literatura internacional e nacional, nas instituições públicas e nas
empresas privadas, bem como entre os profissionais que vêm buscando integrar
esses princípios nos seus desenvolvimentos teóricos e nas suas aplicações
empíricas.
Por outro lado, o Brasil tem avançado no campo das políticas de redução do
consumo de energia elétrica. Em decorrência da crise energética de 2001, conhecida
como o “apagão”, foi promulgada a Lei n.º 10.295 de 17 de outubro de 2001, que
dispõe que sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, e o
Decreto 4.059 de 19 de dezembro de 2001, que a regulamenta, estabelecendo “níveis
máximos de consumo de energia, ou mínimos de eficiência energética, de máquinas e
aparelhos consumidores de energia fabricados ou comercializados no País, bem
como de edificações construídas”.
Esta legislação alavancou uma série de iniciativas com o objetivo de
implementar parâmetros de eficiência energética, entre elas o Plano de Ação para
Eficiência Energética em Edificações (Procel – Edifica), lançado em 2003 pela
Eletrobrás/Procel, que deu origem ao Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de
Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C),
lançado em 2009, e ao Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência
Energética de Edifícios Residenciais (RTQ-R), lançado em 2010. Ambos apresentam
metodologias para a classificação de edificações quanto ao nível de eficiência
energética.
A implementação destes regulamentos deverá contribuir, no médio e longo
prazo, para a consolidação de padrões construtivos adaptados aos diversos climas e

17

realidades e, consequentemente, mais eficientes. Para tanto, é preciso que os
profissionais envolvidos estejam familiarizados com os avanços tecnológicos e
acadêmicos, bem como com as ferramentas disponíveis, entre elas os regulamentos
citados. Em Natal, assim como nas demais capitais e cidades brasileiras, são poucos
os estudos que promovem essa familiarização, principalmente no que se refere ao
RTQ-R, devido ao pouco tempo em que foi lançado.
O setor residencial, em geral, foi objeto de poucos estudos no que se refere à
eficiência energética, apesar de apresentar o segundo maior índice de consumo de
energia no Brasil, atrás apenas do setor industrial. Este foi também o setor que mais
cresceu nas ultimas décadas devido ao incremento populacional, sendo a
verticalização das cidades o seu reflexo mais notável.
Apesar do impacto econômico desse crescimento, não existem estudos que
deem conta dos níveis de eficiência energética e de conforto ambiental que os
caracteriza. Todavia, os aportes teóricos da arquitetura sustentável permitem dizer
que tanto a eficiência energética quanto o conforto ambiental poderiam ser
aumentados e melhorados de forma bastante expressiva, tal como demonstram
estudos realizados em outros países e em outras regiões do Brasil.
Pelas razões expostas, o objeto de estudo desta pesquisa focaliza a relação
entre as variáveis projetuais da envoltória e a eficiência energética em edifícios
residenciais verticais no município de Natal/RN, sob o enfoque do RTQ-R. Tendo
como base algumas tipologias predominantes identificadas no contexto local, o estudo
possui como principal meta contribuir para o aumento da qualidade dos projetos no
setor residencial, bem como desenvolver uma análise crítica do regulamento em
estudo.
A ênfase nos condicionantes bioclimáticos não deve levar à ideia de que estes
sejam mais importantes no processo de concepção da arquitetura do que outros
condicionantes, como os aspectos funcionais, econômicos, estéticos e simbológicos.
Tampouco se pretende limitar a liberdade de criação do arquiteto com a proposição
de soluções rígidas. O propósito fundamental desse trabalho é chamar a atenção para
a importância desses condicionantes no que se refere ao conforto ambiental e à
eficiência energética, a partir do ponto de vista do projetista e da sua linguagem
prática, dando subsídio para a escolha consciente das estratégias projetuais e para a
compreensão do rebatimento destas escolhas no desempenho termo-energético das
edificações.

18

Desta forma, o método desse trabalho engloba a investigação das
características tipológicas e construtivas nos edifícios residenciais verticais em
Natal/RN com o intuito de identificar as soluções mais comuns, e a análise da
influência de parâmetros relacionados a estas características no desempenho termoenergético destas edificações.
Diante do contexto descrito, a questão-problema na qual a pesquisa se
estruturou foi assim formulada: em que medida as características tipológicas e
construtivas influenciam na classificação do nível de eficiência energética da
envoltória de edifícios residenciais verticais, segundo o método prescritivo do
Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios
Residenciais (RTQ-R) no clima quente e úmido de Natal?
Para responder a esta questão-problema, partiu-se da hipótese de que os
edifícios residenciais construídos na cidade de Natal/RN apresentam um baixo nível
de

eficiência

energética,

em

função

da

adoção

de

estratégias

projetuais

desenvolvidas para outras realidades climáticas e, portanto, inadequadas para o
contexto local.
Apesar dos estudos realizados sobre a avaliação de parâmetros relacionados
ao consumo de energia, necessita-se de um diagnóstico da realidade construtiva das
diversas localidades relacionado à eficiência energética. Em geral, a falta de
conhecimento dos profissionais dá margem a escolhas inadequadas que não
contribuem para a redução do consumo de energia.
No município de Natal/RN, assim como nas demais cidades grandes e médias
brasileiras, tem se verificado o crescimento vertiginoso das edificações residenciais,
sobretudo da tipologia verticalizada, em decorrência do crescimento demográfico. No
início da década de 1990 o IBGE registrou uma população de aproximadamente 300
mil habitantes, contra os mais de 800 mil habitantes verificados no ultimo Censo
(IBGE, 2010). Este fenômeno tem profunda relação com o aumento da demanda de
energia, tendo em vista que a posição do setor residencial no ranking do consumo
energético, e que os avanços dos estudos na área da eficiência energética não têm
tido respaldo na aplicação prática de forma a acompanhar esse crescimento.
Apesar da matriz energética brasileira se basear numa fonte renovável, a
hidreletricidade, é importante não confundir o conceito de renovabilidade com o de
sustentabilidade. Apesar de a água ser um recurso passível de reposição pela
natureza, as usinas hidrelétricas causam diversos impactos ambientais, como a
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destruição de ecossistemas, além do problema social da relocação de comunidades,
como vem ocorrendo na construção da usina de Belo Monte no Estado do Pará. É
mais viável investir em medidas de redução do consumo através da eficiência
energética, do que construir novas usinas a longo prazo, tendo em vista os custos
ambientais e financeiros envolvidos.
A crise energética de 2001 levou à exposição desse quadro tanto no meio
técnico-científico, quanto nos diversos segmentos da sociedade, chamando a atenção
das instituições de pesquisa e desenvolvimento para a questão do aumento
descontrolado da demanda por energia, justificando a realização de pesquisas com
foco na eficiência energética e na utilização de estratégias projetuais eficientes como
uma das principais medidas no sentido de evitar novas crises.
Os estudos até agora realizados demonstram que, devido à diversidade
climática do Brasil, cada região demanda soluções construtivas específicas ainda
insuficientemente estudadas. O desconhecimento dessas especificidades vem sendo
responsável pela continuidade na produção de edifícios com baixo desempenho
térmico e se constitui num entrave à incorporação dos conhecimentos existentes pelo
mercado da construção civil (LAMBERTS, 2006; SANTANA, 2006; NICOLETTI, 2009;
FERNANDES, 2010).
A escolha de estratégias projetuais adequadas se relaciona, ainda, com os
setores construtivos e suas respectivas tipologias edilícias. No Brasil, a maioria dos
estudos existentes se refere ao setor comercial, em especial aos edifícios
verticalizados de escritórios e hospedagem, que se intensificaram após o lançamento
do Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios
Comerciais e Públicos (RTQ-C).
Estudos específicos sobre as estratégias projetuais eficientes para o setor
residencial precisam ser desenvolvidos no Brasil e sobretudo na região Nordeste. O
lançamento recente do RTQ-R deve impulsionar pesquisas para reverter essa
escassez, além de ser necessário que o método seja analisado de forma a identificar
suas limitações. Apesar de o setor ter tipologias muito variadas, o que dificulta este
tipo de estudo, é possível identificar segmentos claros, a exemplo dos edifícios
residenciais verticais.
Entre as principais limitações verificadas em relação ao RTQ-C, está a pouca
sensibilidade de sua metodologia prescritiva à verificação da influência do
sombreamento nas aberturas. Os estudos realizados por Pedrini et al,(2010), entre
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outros examinados na revisão da literatura que integra este projeto, mostraram que
esta limitação compromete os resultados, sobretudo no clima quente e úmido, pois
entra em conflito com as diretrizes projetuais para a região apontadas pelo
zoneamento bioclimático brasileiro (ABNT, 1997) para a Zona Bioclimática 8, em que
Natal/RN se insere. Espera-se que as modificações verificadas no método do RTQ-R
reflitam de forma mais adequada à questão do sombreamento, o que só poderá ser
verificado a partir de investigações sistemáticas, como a que essa pesquisa se
dispõe.
Espera-se, portanto, que esta pesquisa possa contribuir tanto para a
necessária ampliação do conhecimento sobre a aplicabilidade do RTQ-R, quanto para
a identificação das estratégias projetuais mais adequadas ao clima quente e úmido da
cidade de Natal/RN no setor residencial, servindo de subsídio para o desenvolvimento
dos objetivos do LabCon (UFRN) na liderança da Rede de Eficiência energética que
compõe com outros laboratórios brasileiros, no contexto do Plano de Ação para
Eficiência Energética em Edificações (Procel – Edifica).
Objetivo Geral
Analisar a tendência de desempenho de características tipológicas e
construtivas na classificação do nível de eficiência energética da envoltória de
edifícios residenciais verticais localizados em Natal/RN, segundo o método prescritivo
do Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência em Edifícios
Residenciais (RTQ-R).
Objetivos Específicos
a) Identificar e sistematizar os conceitos básicos relacionados com a eficiência
energética e suas relações com a realidade climática de Natal/RN, contribuindo
para o processo de regionalização das iniciativas que vêm sendo desenvolvidas
no contexto brasileiro;
b) Estudar o papel do RTQ-R no contexto das políticas de incentivo à eficiência
energética e investigar seus mecanismos de avaliação, contribuindo para a
compreensão e difusão do método prescritivo;
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c) Estudar as variáveis da envoltória em edifícios residenciais verticais analisadas no
método prescritivo, identificando as estratégias projetuais de eficiência energética
a elas relacionadas;
d) Identificar as tipologias mais comuns no setor residencial vertical de Natal/RN a
partir do levantamento de uma amostra representativa;
e) Formular modelos de análise representativos das tipologias arquitetônicas
identificadas e submetê-los ao método prescritivo do RTQ-R, verificando o nível
de eficiência da envoltória das unidades habitacionais destes;
f)

Avaliar qualitativamente os resultados da aplicação do método prescritivo,
relacionando-os às soluções projetuais adotadas para a envoltória;

g) Com base na avaliação qualitativa, verificar as estratégias projetuais mais
adequadas aos edifícios residenciais verticais, levando em consideração o peso
destas na classificação.
O trabalho esta estruturado em duas partes. A primeira, referente à
fundamentação teórica que norteia a pesquisa, é composta pelos seguintes capítulos:
O capítulo 1 tem como enfoque a eficiência energética e seu peso no rol de
medidas voltadas para o incremento da sustentabilidade ambiental e arquitetônica.
Faz considerações sobre a questão energética no Brasil, que aponta para a
eficientização de edificações como uma das principais medidas de redução do
consumo de energia neste contexto. Por fim, aborda a questão da necessidade de
desenvolvimento de aportes legais que deem subsídio à melhoria do desempenho
das edificações, com enfoque no RTQ-R.
O capítulo 2 aborda as variáveis relacionadas ao conforto ambiental e a
eficiência energética, bem como as estratégias projetuais voltadas para a melhoria do
desempenho das edificações em função das especificidades climáticas das diversas
localidades.
O capítulo 3 trata dos edifícios residenciais verticais, com enfoque na
caracterização tipológica e construtiva voltada para a análise de eficiência energética,
bem como faz considerações sobre aspectos mercadológicos, legais e históricos,
tendo em vista a influência destes na formação das tipologias das tipologias em
questão.
A segunda parte da pesquisa consiste na apresentação da metodologia
adotada e dos resultados propriamente ditos:
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O capítulo 4 apresenta os a metodologia adotada na pesquisa e especifica as
etapas e procedimentos utilizados para a coleta e análise de dados, na elaboração de
modelo de análises e na avaliação de eficiência energética dos modelos.
O capítulo 5 apresenta a sistematização e a análise das informações
levantadas, bem como a identificação das características tipológicas e construtivas
predominantes na amostra de edifícios estudada.
O capítulo 6 apresenta os modelos de análise elaborados com base nestas
características e a análise de suas envoltórias a partir aplicação do método prescritivo
do RTQ-R, constituindo, assim, um diagnóstico do desempenho do setor residencial
em Natal/RN. Em seguida discute os resultados de uma série de análise paramétricas
realizadas a partir da proposição de alternativas à realidade tipológica e construtiva
local sintetizada nos modelos de análise.
O capítulo 7 traça as considerações finais a cerca dos resultados obtidos e
aponta direcionamentos para pesquisas futuras.
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1 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ARQUITETURA

Estamos em frente a uma nova revolução, do mesmo tamanho da que
ocorreu no século XX. Na época, nós dos países ricos conquistamos o
conforto: agora devemos mantê-lo e estendê-lo a todos os outros, de
modo permanente e sem causar danos. É preciso que se afirmem
inovações no setor do uso racional da energia e da conversão das
fontes renováveis (...) (BUTERA, 2009).

A busca pelo conforto sempre foi uma constante ao longo da história das
habitações. Nas mais diferentes culturas e épocas, a arquitetura surge como uma
forma de possibilitar ao homem um habitat seguro, através do qual ele pode se
defender das hostilidades climáticas e tirar proveito de suas características favoráveis.
Assim, o estudo das relações entre as edificações, o homem e o clima determinou a
forma e a organização de nossas cidades até bem pouco tempo.
Foi a partir da Revolução Industrial, no final do século XIX, que a tecnologia
passou a ser cada vez mais um fator predominante. Até então para garantir o conforto
nas edificações o arquiteto dependia unicamente do domínio que tinha sobre os
recursos naturais existentes. Com o advento da energia elétrica e dos sistemas
artificiais de condicionamento térmico e iluminação, o projetista se viu livre para
buscar outros paradigmas de projeto.
Gradativamente os conhecimentos desenvolvidos na área do conforto
ambiental deixaram de ser assimilados pelos arquitetos, a exemplo do que ocorreu
com a difusão do Estilo Internacional no período entre guerras. De acordo com o
arquiteto Luiz Paulo Conde, ao prefaciar o livro de Corbella e Yannas (2003), criou-se
um padrão globalizado de cidades, cujos exemplos mais visíveis, nas regiões
tropicais, são os prédios com fachadas totalmente envidraçadas, com altas
temperaturas provocadas pelo excesso de insolação e corrigidas por dispendiosos
sistemas de refrigeração e iluminação.
Assim, o conforto ambiental e o consumo de energia passaram a ter uma
relação intrínseca. A envoltória1 da edificação perdeu sua função de regulador da
temperatura, resultando no aumento do uso dos sistemas artificiais e no conseqüente
1

Na definição do RTQ-R (2010) a envoltória consiste no conjunto de planos que separam o ambiente
interno do ambiente externo, tais como fachadas, empenas, cobertura, aberturas, assim como
quaisquer elementos que os compõem. Não estão incluídos pisos, estejam eles ou não em contato
com o solo.
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aumento da demanda de energia para suprir os padrões construtivos resultantes.
Essa mudança se baseou na hipótese de que a energia não fosse um fator limitante,
na medida em que se acreditava na inesgotabilidade dos recursos naturais e se
desconhecia os impactos que a produção e o consumo de energia têm sobre o meio
ambiente (BUTERA, 2009).
Se por um lado a evolução da tecnologia permitiu ao homem ter uma maior
autonomia sobre o conforto no ambiente construído, seu uso abusivo tornou-se a
origem de grande parte dos problemas ambientais. As mudanças antropogênicas2,
insignificantes até o início do século XX, tornaram-se comparáveis, em magnitude,
aos causados por catástrofes naturais e o beneficiamento energético é uma das
principais causas, contribuindo decisivamente para o aumento da poluição, do
esgotamento de recursos naturais, do efeito estufa e da perda de biodiversidade.
O custo econômico e social dessa situação também é alto: os governos
investem grandes quantias para atender à demanda, deixando de investir em outros
benefícios sociais, e grande parte da população tem dificuldade de acesso às
tecnologias das quais é cada vez mais dependente (GOLDEMBERG E LUCON,
2008).
Conclui-se que, se para minimizar os impactos ambientais a níveis mais
sustentáveis é necessário diminuir o consumo de energia, a consolidação de uma
arquitetura mais eficiente torna-se um passo fundamental, tendo em vista que grande
parte da energia utilizada hoje se relaciona à construção e à utilização das
edificações.
Sendo assim, a sustentabilidade arquitetônica, a eficiência energética e o
conforto ambiental são os três conceitos fundamentais cuja intersecção irá orientar a
concepção desta pesquisa. A seguir, estes e outros conceitos relacionados serão
discutidos e aprofundados, dando-se ênfase ao contexto histórico em que surgiram e
às relações existentes entre os mesmos.

2

De acordo com Goldemberg e Lucon (2008, p. 111) mudanças antropogênicas são modificações no
meio ambiente provocadas pela ação do homem.
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1.1 A sustentabilidade arquitetônica
Segundo Roaf et al, (2006), o conceito de arquitetura sustentável começou a
ser construído na década 1960, quando a questão ambiental passou a ser objeto de
discussão, primeiro no meio acadêmico, depois nos mais diversos segmentos da
sociedade. Um marco importante dessa construção pode ser localizado no início dos
anos 1970, quando o Clube de Roma - entidade internacional que reunia cientistas,
economistas, empresários, autoridades e líderes de Estado de todos os continentes –
alertou para a impossibilidade de dar continuidade ao modelo de desenvolvimento
econômico vigente, mediante a perspectiva de esgotamento dos recursos naturais,
aumento da poluição e o consequente colapso ambiental.
A questão ambiental e sua relação com o crescimento econômico também já
vinha sendo discutida no âmbito das organizações multilaterais de desenvolvimento,
entre as quais se sobressaiu a Organização das Nações Unidas (ONU) que dedicou
uma conferência internacional a esta temática também no início dos anos 1970. A
Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), criada nesta
conferência e presidida pela então Primeira Ministra da Noruega Gro Harlem
Brundtland, desenvolveu o conceito de “desenvolvimento sustentável”, que pela
definição apresentada no relatório daquela Comissão, seria “aquele que atende às
necessidades presentes, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras
satisfazerem as suas próprias necessidades” (GUBERT, 2007).
O embargo do petróleo na década de 1970 e o conseqüente aumento dos
preços da energia, em conjunto com a intensificação dos problemas ecológicos
decorrentes do aquecimento global, cuja queima descontrolada de combustíveis
fósseis pelo homem foi apontada como importante fator causador pelo quarto relatório
do Painel Intergovernamental Sobre Mudança Climática (IPCC, na sigla em inglês),
fez com que a questão adquirisse um maior impacto no meio técnico-científico,
levando os diversos setores a reavaliar suas práticas de uso de energia e buscar
soluções para a degradação ambiental (BUARQUE, 2002).
O conceito de desenvolvimento sustentável, então consagrado, serviu de base
para a elaboração da Agenda 21 na Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (Eco-92), ocorrida no Rio de Janeiro, com a participação
de mais de 170 países. Este documento apontava soluções práticas a serem
seguidas por instituições governamentais e não-governamentais, como o emprego de
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tecnologias ambientalmente ‘limpas’, a economia de energia, a reciclagem, a proteção
dos recursos hídricos e dos ecossistemas frágeis (CAPOZZI, 2006).
Este conceito foi gradativamente incorporado nas diversas áreas de
conhecimento, entre elas, a arquitetura e a construção civil. A partir de então, passouse a perceber uma resposta mais sensível e efetiva para uma mudança de
perspectiva de projeto do ambiente construído, com destaque para a adoção de
estratégias de eficiência energética e de uso mais racional dos recursos naturais
(CORBELLA E YANNAS, 2003).
De acordo com ROAF (2006), o aumento da temperatura global e o baixo
desempenho termo-energético das edificações contribuem para o aumento do uso do
ar-condicionado, levando a um maior consumo de energia e, consequentemente, a
níveis mais altos de emissão dos gases do efeito estufa. A destruição da camada de
ozônio causada pela presença desses gases na atmosfera, por sua vez, é a principal
causa do aumento da temperatura global (Figura 1).

Figura 1 - Ciclo vicioso do aquecimento global.

Fonte - elaboração da autora com base em ROAF (2006)

A compreensão desse ciclo vicioso foi um dos principais fatores que
impulsionaram a retomada dos estudos relacionados à integração entre os edifícios,
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as necessidades humanas de conforto e o clima, os quais se convencionou chamar
de bioclimatologia ou arquitetura bioclimática3 (ROAF et al, 2006).
Para Corbella e Yannas (2003), o conceito de arquitetura sustentável se
configura como uma evolução do conceito de arquitetura bioclimática, pois considera
a totalidade do meio ambiente, buscando, além do conforto ambiental e da eficiência
energética, o aumento da qualidade de vida no espaço construído e no seu entorno,
através do aproveitamento máximo dos recursos naturais existentes de forma
racional.
O Instituto Para o Desenvolvimento da Habitação Ecológica – IDHEA (2007)
acrescenta que a arquitetura sustentável é aquela que sistematiza um modelo que
busca,

por

meio

das

edificações,

reproduzir

no

ambiente

construído,

as

características do meio ambiente natural, promovendo alterações conscientes no
entorno, de forma a atender as necessidades de habitação, preservando os recursos
naturais e garantindo qualidade de vida para as gerações atuais e futuras.
É, portanto, uma síntese das escolas, filosofias e abordagens que associam o
edificar e o habitar à preocupação com a preservação do meio ambiente. Para ela
convergem tendências como: arquitetura ecológica, Green building, green architecture
e bio-design, arquitetura antroposófica, arquitetura orgânica, arquitetura bioclimática,
bioconstrução e permacultura, entre outras.
A despeito das semelhanças e diferenças entre estas, observa-se que a
questão da eficiência energética possui papel de destaque nas ações em prol da
sustentabilidade arquitetônica. Esta ênfase se deve às próprias características
inerentes à indústria da construção civil: segundo Silva; Silva e Agopyan (2003) a
construção, operação e demolição de edifícios consome 45% de toda a energia
produzida no mundo.
De fato, a maior parte dos métodos de avaliação da sustentabilidade
arquitetônica desenvolvidos nesse contexto, a exemplo do Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED) e do Green Building Council (GBC), atribuem um maior
peso à questão da eficiência energética e aos aspectos relacionados a este dentre as
diversas variáveis que são avaliadas, como pode ser observado no quadro-síntese

3

O termo arquitetura bioclimática, criado pelos irmãos Olgyay na década de 1960, se referia à
arquitetura que busca satisfazer as exigências de conforto através de técnicas e materiais disponíveis,
de acordo com as condições climáticas do lugar (NEVES, 2006).
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(Figura 2) do estudo desenvolvido por Silva (2003) a respeito de alguns destes
métodos.
TM

Figura 2 - Distribuição dos créditos ambientais do BREEAM, HKBEAM, LEED , MSDG, CASBEE
e GBTool, após normalização.

Fonte - Silva (2003, p.66).

Corroborando com essa classificação, Cunha (2006) e Fossati (2008) apontam
como sustentáveis as seguintes ações gerais relacionadas a estas variáveis:
• adoção de um novo paradigma de projeto, no qual as soluções são avaliadas
considerando o ciclo de vida do ambiente construído - incluindo custos e impactos
de manutenção e operação das edificações e não apenas seus custos iniciais;
• compatibilização com as variáveis climáticas locais (bioclimatologia);
• utilização de materiais de construção preferencialmente locais, que demandem
menos energia durante o processo de fabricação e transporte e com maior
durabilidade ao longo do seu ciclo de vida;
• discussão de soluções integradas, analisando as potenciais conseqüências das
decisões tomadas;
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• utilização de soluções que aumentem a flexibilidade das edificações e facilitem
reformas e modernizações, como por exemplo a reposição de componentes e
subsistemas;
• introdução de melhorias nos projetos e na gestão da produção, reduzindo a
geração de resíduos nos canteiros de obras, proporcionando a reciclagem ou a
destinação adequada a estes;
• reutilização ou reciclagem de resíduos industriais e agrícolas pela construção civil,
incluindo os próprios resíduos produzidos na construção e demolição de
edificações;
• implantação de sistemas de reuso da água da chuva e outros recursos naturais;
Antes de tratar das medidas específicas voltadas para a eficiência energética,
foco desta pesquisa, procurar-se-á discorrer brevemente sobre o conceito de
eficiência energética e sobre situação energética brasileira, de forma a identificar as
estratégias mais adequadas a esta realidade.
1.2 Eficiência energética no setor residencial
Goldemberg e Lucon (2008) apontam três estratégias interdependentes para a
minimização do consumo de energia: a eficiência energética, o uso de energias
renováveis e a descoberta de novas tecnologias. A eficiência energética,
especificamente, pode ser buscada de várias formas, desde a alteração nas fontes
primárias, até a modificação na demanda. No segundo caso o papel das edificações é
fundamental, tendo em vista a participação destas no consumo do total de energia
produzida.
Lamberts, Dutra e Pereira (2004) definem o conceito de eficiência energética
como a obtenção de serviços com baixo dispêndio de energia. Assim, um edifício é
mais eficiente energeticamente que outro quando proporciona as mesmas condições
ambientais com menor consumo de energia.
Signor (1999) estima que edifícios eficientes consomem até 30% menos
energia que outros com utilização e níveis de conforto semelhante.
Meier (et al, 2002), por sua vez, propõem três critérios para avaliar a eficiência
energética nas edificações: a) a edificação deve conter equipamentos e materiais
eficientes que estejam de acordo com o local e com as condições do ambiente; b)
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deve proporcionar conforto aos usuários e; c) deve consumir menos energia quando
comparada a outra semelhante.
Carlo (2008) acrescenta que a eficiência energética deve ser adotada em
projetos de edificações a fim de racionalizar o consumo, evitando desperdícios, sem
comprometer os serviços necessários à saúde, segurança, conforto e produtividade
do usuário de uma edificação.
Segundo esta autora as ações relacionadas à eficiência energética nas
edificações se referem principalmente à adequação da envoltória, na fase projetual ou
em retrofits e à eficientização dos sistemas de iluminação artificial e de
condicionamento térmico.
Observa-se que a racionalização do uso de energia nas edificações apresenta
estreitos laços com a adequação da arquitetura ao clima, pois a redução do consumo
energético dos sistemas artificiais pode depender diretamente do desempenho
térmico das edificações, já que a potência de trabalho destes sistemas é determinada
pelos ganhos e perdas de calor pela envoltória, associados à carga térmica interna
gerada pela ocupação, pelos equipamentos e pelo sistema de iluminação artificial
(CARLO, 2008).
No que se refere à envoltória, devido à sua influência no consumo de energia
das edificações, sua eficientização torna-se a estratégia que oferece maior margem
de contribuição do arquiteto para a obtenção de níveis mais altos de sustentabilidade
arquitetônica.
É na fase projetual que o arquiteto encontra as melhores possibilidades de
aplicação de estratégias de eficiência energética, em especial, a utilização das
chamadas estratégias bioclimáticas que, através do aproveitamento dos recursos
naturais disponíveis, minimizam a dependência dos sistemas artificiais e/ou reduz a
potência com que estes sistemas têm que trabalhar, tornando-os mais eficientes.
O uso deste tipo de estratégia, no entanto, implica em projetos arquitetônicos
mais elaborados do que aqueles que dependem unicamente dos sistemas artificiais
para garantir o conforto dos usuários. Por mais que a utilização ilimitada destes
sistemas ponha o projetista numa posição mais cômoda perante os problemas de
adequação do edifício ao clima, a necessidade atual de redução dos impactos
ambientais das edificações torna a continuidade dessa prática inadmissível. A
concepção de projetos que possibilitem a execução de edifícios mais eficientes, tendo
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como base o conforto dos usuários e o uso racional de energia é, hoje, uma obrigação
ética para arquiteto (LAMBERTS, DUTRA E PEREIRA, 2004).
A incorporação pelo mercado da construção civil das iniciativas de economia
de energia que vêm sendo propostas depende, portanto, não apenas dos fatores
econômicos, mas também da assimilação do conceito de eficiência energética pelos
arquitetos e engenheiros.
Lamberts, Dutra e Pereira (2004) consideram a conjuntura atual favorável:
O século XX tem sido particularmente fértil para a arquitetura e hoje, quando
estamos no final do século, o panorama arquitetônico é jovem e pluralista.
Estilos como o pós-modernismo, o high-tech, o construtivismo e o
desconstrutivismo mostram experiências significativas de preocupação
crescente dos arquitetos com a melhoria da qualidade das edificações,
inclusive considerando aspectos de eficiência energética e de conforto
ambiental (1997, p. 19).

Os mesmos autores acrescentam que apesar dos avanços no campo teórico e
legal e do surgimento de novas tecnologias, a aplicação prática dessas iniciativas
ainda se reflete em casos relativamente isolados e as edificações continuam sendo
construídas como “verdadeiras máquinas devoradoras de energia”, pois enquanto
para o cliente ou investidor esta tarefa é uma questão de custo/benefício, para o
arquiteto significa uma verdadeira reavaliação dos métodos de projeto e o resgate da
integração entre o ambiente construído e o clima, há algum tempo colocado em
segundo plano.
De acordo com a pesquisa realizada por Pereira (et al, 2005) através da
aplicação de questionários junto a profissionais e estudantes da área da arquitetura, a
deficiência na apropriação das ferramentas de apoio ao projeto e o desconhecimento
dos parâmetros de eficiência energética como condicionantes de projeto ainda se
configuram como as principais barreiras para a produção de edificações mais
eficientes.
A aplicação de medidas regulamentares como RTQ-R, tem muito a contribuir
para a difusão destes parâmetros, enquanto ferramentas de avaliação, difusão e
incentivo à adoção de estratégias projetuais com vistas à obtenção de níveis mais
altos de eficiência energética, sobretudo quando aplicadas compulsoriamente.
Frota e Schiffer (2001) ressaltam que imprimir ao edifício características que
proporcionem uma resposta térmica ambiental conveniente não implica no acréscimo
obrigatório de custo de construção, mas, ao contrário, deve resultar em redução do

32

custo de utilização e de manutenção. Goldemberg e Lucon (2008) corroboram ao
afirmar que, em geral, o custo dos investimentos para promover a economia de
energia é inferior àquele necessário para aumentar a geração.
Além disso, a redução na demanda resulta no aumento da segurança no
fornecimento e no maior acesso da população aos serviços de energia. Os ganhos
micro e macroeconômicos associados ao aumento de produtividade e da
competitividade industrial crescem e, por fim, os impactos ambientais, em especial
aqueles relacionados à emissão de gases poluentes e ao efeito estufa, são
sistematicamente reduzidos. Desta forma, torna-se fundamental conhecer as
questões relacionadas à produção da energia e seu uso nas edificações a fim de
nortear as ações de melhoria da eficiência energética.
Goldemberg e Lucon (2008) classificam as fontes de energia primária em
comerciais, quando são objeto de transações monetárias, e não comerciais, quando
são obtidas de forma gratuita, como a luz do sol. A energia secundária, por sua vez,
que é efetivamente utilizada pelo homem para a satisfação de suas necessidades, é
obtida a partir do beneficiamento da energia primária. O Quadro 1, a seguir,
sistematiza as fontes primárias de energia e suas respectivas fontes secundárias,
dividindo-as ainda em renováveis – quando as condições naturais permitem a
compatibilidade entre a reposição em curto horizonte de tempo e o consumo – e não
renováveis.
Quadro 1 - Classificação de fontes energéticas
Fontes
Energia primária
Energia secundária
Carvão mineral, petróleo e
Termoeletricidade, calor,
Fósseis
derivados, gás natural
combustível para transporte
Não-renováveis
Nuclear
Materiais físseis
Termoeletricidade, calor
Biomassa primitiva (lenha de
Tradicionais
desmatamento), potenciais
ou
Calor e hidreletricadade
hidráulicos de médio e grande
convencionais
porte
Potenciais hidráulicos de
Renováveis
pequeno porte, biomassa
Biocombustíveis (etanol,
Novas ou
moderna (lenha replantada),
biodísel), termoeletricidade,
modernas
culturas energéticas (cana-decalor
açúcar, óleos vegetais)
Energia solar, geotermal, eólica, Calor, eletricidade
Outras
maremotriz e das ondas
fotovoltaica e eletricidade
Fonte: Elaboração da autora, com base em Goldemberg e Lucon (2008, p. 69).

É importante não confundir os aspectos teóricos da renovabilidade com a
realidade prática da sustentabilidade ambiental. A lenha, por exemplo, é considerada
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uma fonte renovável de energia. Todavia, se é obtida por desmatamento e este é
realizado num ritmo que não permite sua reposição, não pode ser considerada
sustentável.
Outro exemplo, de extrema importância para o contexto brasileiro, são as
hidrelétricas, que também são fontes energéticas renováveis, mas que devido ao
alagamento de vastas áreas, causam a destruição de florestas, o comprometimento
de diversos ecossistemas importantes, a alteração no regime dos rios e o
assoreamento à montante das barragens (GOLDEMBERG E LUCON, 2008).
Lamberts, Dutra e Pereira (2004) apontam, ainda, os problemas sociais e
econômicos da necessidade de relocamento populacional, inclusive de comunidades
indígenas tradicionais, e dos altos investimentos governamentais em infraestrutura,
que acabam por reduzir os investimentos em outras áreas, como a saúde, a educação
e a habitação.
De toda a energia primária produzida no mundo, 86,89% é proveniente de
fontes não renováveis, principalmente o petróleo (GOLDEMBERG E LUCON, 2008).
No Brasil, apesar da participação do petróleo no total de energia produzida ser
superior ao mundial (41,9%), o pouco uso de outras fontes não renováveis e o uso
mais expressivo da energia hidrelétrica, da biomassa e dos produtos da cana-deaçúcar faz com que o percentual de utilização das fontes não renováveis caia para
53,2% (Gráfico 1 e Gráfico 2), enquanto no contexto mundial esse valor é de 86,89%.
Somando as importações, que essencialmente também são de origem renovável,
pode-se afirmar que aproximadamente 85% da energia consumida no Brasil é
proveniente de fontes renováveis (MME, 2010).
Gráfico 1 - Matriz energética mundial em 2004.
petróleo 35,24%
gás natural 20,56%
carvão 24,73%
nuclear 6,36%
biomassa moderna 2,75%
biomassa tradicional 7,70%
hidráulica 2,15
Outras renováveis 0,51%

Fonte – Elaboração da autora, com base em GOLDEMBERG E LUCON (2008, p.
70).
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Gráfico 2 - Matriz energética brasileira em 2009.
petróleo 41,9%
gás natural 8,7%
carvão 0,9%
nuclear 1,7%
biomassa 10,2%
hidráulica 13,9%
produtos da cana 18,8%
Outras renováveis 3,8%

Fonte: Elaboração da autora, com base no EPE (2010, p. 16).

Considerando apenas o consumo de energia elétrica no Brasil, a principal fonte
são as usinas hidrelétricas, que responderam por 76,9% do total em 2009. A
capacidade instalada até 2007 era de 97GW, que apesar de representar somente
37% do potencial estimado, já se aproximava da totalidade do potencial
economicamente e ambientalmente viável (CARLO, 2008).
De acordo com Lamberts, Dutra e Pereira (2004), no entanto, o consumo de
energia triplicou nos últimos dezoito anos, levando à necessidade de ampliação da
matriz energética, hoje respaldada pela construção da usina de Belo Monte no Estado
do Pará. Se este ritmo for mantido, o potencial instalado se tornará insuficiente
novamente daqui a algumas décadas, levando à construção de novas usinas, com
custos ambientais e econômicos insustentáveis.

Figura 3 - Oferta interna de energia elétrica por fonte no Brasil em 2009.

Fonte: MME (2010, p. 16).
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Com relação ao consumo de energia por setor, Sue Roaf (2006) aponta que
aproximadamente 26% é utilizada nas residências, o que indica a importância da
participação desse setor no consumo da energia produzida no mundo. No Brasil, esta
porcentagem foi de 23,9% em 2009, colocando o setor residencial como o segundo
maior consumidor de energia elétrica no país, abaixo apenas do setor industrial, que
corresponde a 43,7% (MME, 2010) (Gráfico 3).
Ressalta-se que grande parte do consumo de energia no setor industrial está
relacionado ao funcionamento de máquinas, o que independe do projeto arquitetônico
para o incremento da eficiência energética. Já nos setores residencial e comercial, a
possibilidade de atuação do arquiteto no sentido de economizar energia é mais
significativa.

Gráfico 3 - Composição setorial do consumo de eletricidade no
Brasil em 2009.
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Fonte – Elaboração da autora, com base em MMA, 2010, p. 28.

A última Pesquisa de Posse de Eletrodomésticos e Hábitos de Uso
(ELETROBRÁS, 2007), referente ao ano de 2005, já apontava a crescente
participação do setor residencial no consumo de energia no Brasil devido a fatores
como
a velocidade da transformação da antiga sociedade industrial para a de
informação, e desta, para a sociedade de comunicação, possibilitando que
muitos trabalhos, de cunho intelectual, possam ser executados, por meios
computacionais, em domicílios; o aumento do nível de desemprego e, por
conseqüência, da economia informal, transformando as residências em
microempresas; a busca pelo conforto e lazer proporcionada pela grande
disponibilidade e facilidade de aquisição de eletrodomésticos e equipamentos
eletroeletrônicos, aumentando a carga instalada e, por isso, incentivando uma

36

maior utilização da energia elétrica; o aumento do tempo de permanência das
pessoas em seus domicílios, em função da falta de segurança, notadamente
em centros urbanos de médio e grande porte; a demanda reprimida, em face
das desigualdades sociais, que se espera sejam reduzidas ao longo do
tempo; a incorporação de novos consumidores, em função da universalização
dos serviços de energia elétrica, entre outros (ELETROBRÁS, 2007, p. 9-10).

De fato, o Balanço Energético Nacional, elaborado em 2010 (MME, 2010),
demonstrou que o consumo energético no setor residencial foi o que mais cresceu
nos últimos anos, com um incremento de 6,5% de 2008 para 2009, enquanto no setor
industrial esse percentual caiu 5,5%. Os demais setores – comercial, agropecuário,
publico e transportes – quando analisados em bloco apresentaram variação positiva
de 1,8% em relação ao ano anterior (MME, 2010).
Com relação à destinação final no setor residencial, em 2005 a maior parte da
energia consumida nas residências brasileiras destinava-se a geladeiras e freezers
(27%), chuveiros elétricos (24%) e condicionamento ambiental (20%), conforme
demonstra a figura 4 (ELETROBRÁS, 2007).

Figura 4 - Consumo final na carga residencial no Brasil em 2005.

Fonte: ELETROBRÁS, 2007, p. 16.

Goldemberg e Lucon (2008) observam que esta energia é consumida de forma
diferente por classes sociais. Para as famílias brasileiras com renda superior a dez
unidades de salário mínimo (USM), os derivados do petróleo, incluindo o gás
liquefeito de petróleo (GLP), representam 65% da energia total consumida, enquanto
que para famílias entre zero e dois USMs eles representam 35%. Por outro lado, para
famílias de alta renda, lenha e carvão vegetal representam 8%, enquanto para
famílias pobres eles representam 40%, sobretudo em áreas rurais.

37

Na Região Nordeste, devido às temperaturas mais elevadas, o consumo de
energia com condicionamento ambiental e refrigeração foi superior a média nacional
correspondendo, respectivamente, 27% e 34% do total utilizado, enquanto o
percentual relacionado ao uso de chuveiro elétrico foi de apenas 9% (Figura 5).
Estes dados indicam a importância do desenvolvimento de pesquisas que
visem o melhoramento do desempenho termo-energético das edificações nessa
região, sobretudo devido à perspectiva de aumento do uso do ar-condicionado.

Figura 5 - Consumo final na carga residencial na Região
Nordeste em 2005.

Fonte - ELETROBRÁS, 2007, p. 16.

De acordo com Goldemberg e Lucon (2008), apesar do uso do ar-condicionado
ainda ser pouco difundido nas faixas de renda mais baixas, como pode ser observado
na Tabela 1, com o desenvolvimento social crescente e com o baixo desempenho
observado nas edificações atuais, estima-se o crescimento considerável do uso deste
tipo de equipamento nos próximos anos (GOLDEMBERG e LUCON, 2008).
Tabela 1 - Consumo específico (KWh/ano) por uso final no setor residencial em 2004
Tecnologia
Renda familiar (salários mínimos)
Até 2
2 a 10
Mais de 10
Geladeira
450
650
750
Freezer
533
610
610
Iluminação elétrica
190
280
864
Chuveiro elétrico
216
1082
648
Ar condicionado
360
1100
Outros
140
500
697
Fonte - Goldemberg e Lucon (2008, p. 283).
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Além do desenvolvimento de pesquisas, a regulamentação em eficiência
energética é fundamental para a sua efetiva incorporação nas edificações. No item a
seguir serão revisadas as principais iniciativas no contexto brasileiro, dando-se ênfase
ao RTQ-R, cuja metodologia foi utilizada nas análises realizadas na presente
pesquisa.
1.3 As Iniciativas em eficiência energética e o RTQ-R
A necessidade de redução do impacto ambiental relacionado à construção e à
operação das edificações, sobretudo no que se refere ao consumo energético, tem
estimulado a adoção de medidas de eficiência energética no projeto arquitetônico.
Os instrumentos legais voltados para a melhoria do desempenho energético
em edifícios tem representado um papel fundamental na consolidação dessas
medidas. Eles podem existir na forma de códigos, tais como, guias, normas, leis,
protocolos, provisões, recomendações, regulamentos; ou na forma de classificações
como certificações e sistemas de etiquetagem (SANTOS & SOUZA, 2008).
Os sistemas de classificação, certificação ou etiquetagem são uma tendência
mundial e, diferentemente dos códigos que indicam diretrizes e condicionantes, eles
permitem uma maior flexibilidade no projeto, pois classificam o nível de eficiência da
edificação sem impor soluções rígidas e estimulam a adoção de estratégias projetuais
adaptadas a cada caso, bem como a obtenção de níveis mais altos de eficiência,
além dos parâmetros mínimos exigidos (CARLO & LAMBERTS, 2010; SANTOS &
SOUZA, 2008).
O surgimento destes instrumentos faz parte de toda uma mudança de
mentalidade no contexto das políticas públicas no campo do meio ambiente, em
função da discussão em torno da questão ambiental nas ultimas décadas. Já na
década de 1990, em decorrência da Eco-92, tornou-se consenso que as estratégias
de desenvolvimento sustentável deveriam integrar aspectos ambientais em planos e
políticas de desenvolvimento, conforme determina a Agenda 21 publicada nesta
ocasião.
No Brasil, as principais iniciativas neste sentido foram impulsionadas pela crise
de eletricidade ocorrida em 2001 – o “apagão”. Foi, então, promulgada a Lei n.º
10.295, de 17 de outubro de 2001, que “dispõe sobre a Política Nacional de
Conservação e Uso Racional de Energia” (BRASIL, 2001a).
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Em seguida, esta lei foi regulamentada pelo Decreto 4.059 de 19 de dezembro
de 2001, que definiu que níveis máximos de consumo de energia, ou mínimos de
eficiência energética deveriam ser estabelecidos com base em indicadores técnicos e
regulamentação específica tanto para equipamentos, como para edificações (BRASIL,
2001b). No decreto foi instituído, ainda, o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de
Eficiência Energética - CGIEE e a criado o Grupo Técnico para Eficientização de
Energia no País (GT-MME), vinculado ao CGIEE.
Em 2003 o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel –
Eletrobrás) lançou o Procel – Edifica: Plano de Ação para Eficiência Energética em
Edificações. Em 2004 Procel Edifica/Eletrobras firmou convênio com o Laboratório de
Eficiência Energética em Edificações - LabEEE, da Universidade Federal de Santa
Catarina, e entre as atividades desenvolvidas no âmbito desse convênio, estão a
elaboração do Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de
Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos – RTQ-C, aprovado em 2007, e o
Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios
Residenciais – RTQ-R, aprovado em 2010.
Em atendimento ao Decreto 4.059, estes regulamentos visam estabelecer as
condições para a classificação do nível de eficiência energética de edificações, a fim
de possibilitar a obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE),
concedida no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro).
O caráter voluntário destes regulamentos visa preparar o mercado construtivo,
de forma gradativa, a assimilar a metodologia de classificação e obtenção da etiqueta.
A exigência de níveis mínimos de eficiência energética para equipamentos, veículos e
edifícios, no entanto, figura na lista de medidas adotadas pelo Ministério de Minas e
Energia como o único mecanismo de fomento à eficiência energética que deve ser
implementada de forma compulsória (Figura 6), o que está previsto para ocorrer nos
próximos anos.
A etiquetagem de equipamentos e edifícios é um mecanismo utilizado em
diversos países do mundo e têm sido responsável por uma grande parcela da
conservação de energia conseguida. O Brasil vem conseguindo excelentes resultados
no que diz respeito aos equipamentos, cujo regulamento é compulsório e tem
contribuído para retirar do mercado produtos ineficientes.
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Os regulamentos voltados para as edificações, no entanto, ainda possuem
resultados poucos expressivos no sentido de modificar práticas construtivas
ineficientes consolidadas no mercado, devido ao pouco tempo de existência e ao
caráter voluntário, sobretudo no que se refere ao RTQ-R, lançado recentemente.

Figura 6 - Mecanismos de fomento à eficiência energética

Fonte – MME & EPE, 2007, p. 141, com destaque da autora.

De fato, Fernandes (2006) afirma que, apesar do conforto ambiental e do
bioclimatismo estar presente na formação do arquiteto, a falta de critérios legais que
os inclua na aprovação de projetos contribui para que estes princípios sejam
desconsiderados. Neste ponto a regulamentação em eficiência energética adquire um
papel fundamental, no sentido de difundir estratégias, oferecer meios para a avaliação
destas e impor que estas sejam efetivamente consideradas no processo projetual.
O Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de
Edifícios Residenciais (RTQ-R), lançado através da Portaria n.º 449, de 25 de
novembro de 2010, foi revisado recentemente, pela Portaria n.º 18, de 16 de janeiro
de 2012, para a correção de diversas incoerências identificadas em sua metodologia,
relacionadas à sensibilidade das equações utilizadas no calculo do nível de eficiência
energética da envoltória a algumas das variáveis envolvidas, conforme foi apontado
por Queiroz et al (2011).
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Acredita-se que outras revisões ainda serão necessárias, o que reforça a
importância do desenvolvimento de estudos que analisem os resultados obtidos com
a aplicação do regulamento.
O RTQ-R apresenta parâmetros e métodos para a classificação de edificações
quanto ao nível de eficiência energética para a obtenção da Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE), que é diferenciada para projetos e edificações
construídas. A etiqueta pode ser obtida para:
a) Unidades habitacionais autônomas;
b) Edificações unifamiliares;
c) Edificações multifamiliares;
d) Áreas de Uso Comum de edificações multifamiliares ou de condomínios de
edificações residenciais.
A Figura 7, a seguir, apresenta três exemplos de ENCE.
Figura 7 – Modelos de ENCE para a Unidade Habitacional Autônoma construída; Edificação
Multifamiliar Construída e Áreas de Uso Comum Construídas.

Fonte – RTQ-R, 2012.

No que se refere às unidades habitacionais autônomas e ás edificações
unifamiliares, a classificação se baseia na avaliação do desempenho térmico da
envoltória e na eficiência do sistema de aquecimento de água, podendo a pontuação
final ser acrescida de bonificações.
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As edificações multifamiliares, por sua vez, são classificadas a partir da
ponderação dos valores obtidos a partir da avaliação de suas unidades habitacionais
autônomas constituintes, pelas respectivas áreas.
As áreas de uso comum são classificadas a partir da avaliação da eficiência do
sistema de iluminação artificial, do sistema de aquecimento de água, dos elevadores,
das bombas, dos equipamentos e das bonificações.
O

RTQ-R

estabelece

como

pré-requisito

geral

para

as

edificações

multifamiliares a medição individualizada de eletricidade e água de suas unidades
habitacionais autônomas para obtenção dos níveis A ou B, exceto aquelas
construídas antes da publicação do regulamento.
O RTQ-R apresenta dois métodos de classificação: o método prescritivo e o
método de simulação computacional. Tendo em vista que nesta pesquisa foram
realizados apenas os procedimentos para a verificação da eficiência energética da
envoltória de unidades habitacionais autônomas, através do método prescritivo, serão
apresentadas nos tópicos a seguir as etapas referentes a este processo, no que se
refere à edificação naturalmente ventilada na Zona Bioclimática 8.
1.3.1 PROCEDIMENTOS PARA CLASSIFICAÇÃO DA ENVOLTÓRIA
A classificação da envoltória através do método prescritivo envolve duas
etapas: a primeira consiste na verificação de pré-requisitos estabelecidos para a
envoltória e a segunda aos cálculos envolvidos na determinação do seu nível de
eficiência.
1.3.1.1

Verificação dos pré-requisitos da envoltória

Os pré-requisitos da envoltória se referem às propriedades construtivas dos
componentes da edificação e à ventilação e iluminação natural.
a) Transmitância térmica e absortância solar das superfícies
A transmitância térmica e a absortância solar das superfícies devem atender
aos valores estabelecidos na Tabela 2 (no caso de se almejar a classificação A ou B)
para a ZB8. Coberturas em telha de barro são aceitas, contanto que não sejam
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pintadas ou esmaltadas. Também são aceitas coberturas com transmitâncias térmicas
acima dos valores estipulados, desde que sejam ventiladas em, no mínimo, dois
beirais opostos e que as aberturas para ventilação ocupem toda a extensão das
fachadas respectivas. Nestes casos, os limites aceitáveis da transmitância deverão
ser multiplicados pelo fator de correção de transmitância (FT) definido através da
equação {FT = 1,17 – 1,07 x h-1,04}, onde “h” é a altura da abertura nos beirais.
Tabela 2 - pré-requisitos de transmitância térmica e absorbância
solar para a ZB8.
Zona
Absortância Transmitância
Componente
Bioclimática
solar
térmica
α ≤ 0,6
U ≤ 3,70
Parede
α > 0,6
U ≤ 2,50
ZB8
α ≤ 0,4
U ≤ 2,30
Cobertura
α > 0,4
U ≤ 1,50
Fonte - RTQ-R, 2010, p. 19.

b) Ventilação natural
Com relação à ventilação natural, o regulamente determina áreas mínimas para
aberturas, bem como a presença de ventilação cruzada e a possibilidade de controle
da ventilação.
- Percentual de áreas mínimas de abertura para ventilação
Os ambientes de permanência prolongada de unidades habitacionais situadas
na Zona Bioclimática 8 devem possuir área de abertura para ventilação equivalente a
10% de sua área útil. O não atendimento a esta exigência implica em, no máximo,
nível C no equivalente numérico da envoltória do ambiente para resfriamento
(EqNumEnvAmbResfr). Deve apresentar, ainda, ventilação natural em, pelo menos,
50% dos banheiros (com exceção dos lavabos), para que a unidade habitacional
possa alcançar a classificação no nível A.
- Ventilação cruzada
Este pré-requisito exige que as unidades habitacionais situadas na Zona
bioclimática 8 apresentem ventilação cruzada. Seu não atendimento implica na
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classificação máxima da envoltória da unidade habitacional no nível B. Para tanto,
suas aberturas devem atender a seguinte proporção:
A2/A1 ≥ 0,25, onde:
A1: somatório das áreas efetivas de aberturas para ventilação localizadas nas fachadas da
orientação com maior área de abertura para ventilação (m²);
A2: somatório das áreas efetivas de aberturas para ventilação localizadas nas fachadas das
demais orientações (m²).

- Iluminação natural
A soma das áreas de abertura para iluminação natural nos ambientes de
permanência prolongada deve ser equivalente a no mínimo 12,5% de sua área útil. O
não atendimento a este pré-requisito implica na classificação máxima no nível C para
os equivalentes numéricos da envoltória do ambiente.
1.3.1.2

Determinação do nível de eficiência da envoltória

No método prescritivo, o desempenho da UH é determinado a partir da
pontuação total obtida através da equação a seguir:
PTUH = (a x EqNumEnv) + [(1-a) x EqNumAA] + Bonificações
Onde,
PTUH: pontuação total do nível de eficiência da unidade habitacional autônoma;
a: coeficiente adotado de acordo com a região geográfica na qual a edificação esta localizada;
EqNumEnv: equivalente numérico do desempenho térmico da envoltória da unidade habitacional
autônoma ventilada naturalmente;
EqNumAA: equivalente numérico do sistema de aquecimento de água;
Bonificações: pontuação atribuída a iniciativas que aumentem a eficiência da edificação.

A Tabela 3, a seguir, indica os valores a serem adotados para o coeficiente “a”,
para cada Zona Bioclimática.
Tabela 3 - Coeficiente “a” a ser utilizado na equação de pontuação total (PTUH)
Região geográfica
Coeficiente
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
a
0,95
0,90
0,75
0,75
Fonte: RTQ-R, 2010, p. 15.

Sul
0,75
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O equivalente numérico da envoltória (EqNumEnv) é a variável relacionada à
avaliação do projeto arquitetônico e seu rebatimento no desempenho térmico da
edificação. O peso do coeficiente “a” para a região nordeste é de 90% da ENCE,
chegando a 95% na região Norte. O EqNumEnv é estabelecido a partir da
ponderação

dos

equivalentes

numéricos

da

envoltória

dos

ambientes

(EqNumEnvAmb), calculados para cada ambiente de permanência prolongada, por
suas respectivas áreas úteis.
O EqNumEnvAmb, por sua vez, é estabelecido a partir do cálculo do indicador
de graus-hora de resfriamento (GHR) do ambiente de permanência prolongada para
Zona Bioclimática 8, através da equação:
GHR = (a) + (b X somb) + (c X αcob) + (d X αpar) + (e X CTbaixa) + (f X PambO) + (g X solo X AUamb)
+ (h X APambL X Upar X αpar) + (i X PambN) + (j X pil X AUamb) + (k X AAbO X (1-somb)) + (l X
Fvent) + (m X AAbS X (1-somb)) + (n X Ucob X αcob X cob X AUamb) + (o X cob X AUamb) + (p X
AbN) + (q X APambN) + (r X APambS) + (s X PambL) + (t X APambN X Upar X αpar) + (u X AbL) + (v
X PD/AUamb) + (w X solo) + (x X SomApar) + (y X APambO X Upar X αpar) + (z X CTcob) + (aa X
CTalta) + (ab X Ucob) + (ac X APambL X αpar) + (ad X PambS) + (ae X pil) + (af X AAbL X (1-somb)) +
(ag X AAbN X somb) + (ah X PD X AUamb) + (ai X AparInt) + (aj X AUamb) + (ak X AAbN X Fvent) +
(al X AAbS X Fvent) + (am X AAbL X Fvent) + (an X AbS)
Onde:
AAbL (m²): área de abertura, na fachada voltada para o Leste;
AAbN (m²): área de abertura, na fachada voltada para o Norte;
AAbO (m²): área de abertura, na fachada voltada para o Oeste;
AAbS (m²): área de abertura, na fachada voltada para o Sul;
APambL (m²): área de parede externa voltada para o Leste;
APambN (m²): área de parede externa voltada para o Norte;
APambO (m²): área de parede externa voltada para o Oeste;
APambS (m²): área de parede externa voltada para o Sul;
AparInt (m2): área das paredes internas, excluindo as aberturas e as paredes externas;
AUamb (m²): área útil do ambiente analisado;
αcob (adimensional): absortância da superfície externa da cobertura;
αpar (adimensional): absortância externa das paredes externas;
cob: variável binária que define se o ambiente possui superfície superior voltada para o exterior
(cobertura);
CTalta [kJ/(m²K)]: variável binária que define se os fechamentos dos ambientes possuem capacidade
térmica ponderada alta (acima de 250 kJ/m²K);
CTbaixa [kJ/(m²K)]: variável binária que define se os fechamentos dos ambientes possuem capacidade
térmica ponderada baixa (abaixo de 50 kJ/m²K).
CTcob [kJ/(m²K)]: capacidade térmica da cobertura (considerando-se todas as camadas entre o interior
e o exterior do ambiente). Se a cobertura do ambiente não estiver voltada para o exterior o valor deve
ser zero;
CTpar [kJ/(m²K)]: média ponderada da capacidade térmica das paredes externas e internas do
ambiente pelas respectivas áreas;
Fvent (adimensional): fator das aberturas para ventilação: valor adimensional proporcional à abertura
para ventilação em relação à abertura do vão;
PambL (m²): variável binária que indica a existência de parede externa do ambiente voltada para o
Leste;
PambN (m²): variável binária que indica a existência de parede externa do ambiente voltada para o
Norte;
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PambO (m²): variável binária que indica a existência de parede externa do ambiente voltada para o
Oeste;
PambS (m²): variável binária que indica a existência de parede externa do ambiente voltada para o Sul.
PD (m): pé-direito do ambiente analisado;
pil: variável binária que define o contato externo do piso do ambiente com o exterior através de pilotis;
solo: variável binária que define o contato do piso do ambiente com o solo (laje de terrapleno;
SomΑparext: somatório das áreas de parede externa do ambiente (APambN + APambS + APambL +
APambO);
somb: variável que define a presença de dispositivos de proteção solar externos às aberturas;
Ucob [W/(m²K)]: transmitância térmica da cobertura;
Upar [W/(m²K)]: transmitância térmica das paredes externas;

Figura 8 – Constantes da equação para a Zona Bioclimática 8.

Fonte – RTQ-R (2012)

Os EqNumEnvAmb são estabelecidos através dos limites indicados na Tabela 4.
Tabela 4 - Equivalente numérico do desempenho térmico da
envoltória do ambiente
Eficiência
EqNumEnvAmb
Condição
A
5
GHR ≤ 5.209
B
4
5.209 < GHR ≤ 8.365
C
3
8.365 < GHR ≤ 11.520
D
2
11.520 < GHR ≤ 14.676
E
1
GHR > 14.676
Fonte: RTQ-R (2012).

Observa-se que no método prescritivo do RTQ-R, o desempenho geral da
unidade habitacional tem grande influencia do equivalente numérico da envoltória
(EqNumEnv), que por sua vez, reflete a influência das decisões projetuais do
desempenho em seu desempenho.
Para atender ao regulamento, portanto, é necessário que os projetistas
conheçam as variáveis relacionadas ao conforto térmico e à eficiência energética,
bem como as estratégias projetuais adequadas às diversas realidades climáticas
apresentadas no capítulo seguinte.
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2 VARIÁVEIS DO CONFORTO TÉRMICO E DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
O termo conforto ambiental se refere, na área da arquitetura, ao seguimento
que estuda as necessidades ambientais do homem, em especial àquelas
relacionadas às condições térmicas, acústicas e lumínicas. Estas dimensões devem
ser consideradas de forma integrada nos projetos arquitetônicos de forma a garantir
que as necessidades funcionais sejam atingidas.
O conforto térmico, no entanto, possui uma forte correlação com o consumo de
energia nas edificações em comparação com as demais dimensões, portanto, será
enfatizado nessa pesquisa.
Na definição da ASHRAE (1997), conforto térmico é um estado mental que
reflete a satisfação do homem com o ambiente térmico que o circunda. Se o balanço
de todas as trocas de calor a que está submetido o corpo for nulo e a temperatura da
pele e o suor estiverem dentro de certos limites, pode-se dizer que o ser humano está
em conforto térmico. Por outro lado, quando o balanço térmico não é estável, ou seja,
quando há diferenças entre o calor produzido pelo corpo e o calor perdido para o
ambiente, verifica-se o desconforto pelo calor ou pelo frio. Através da norma
internacional ISO 7730 (1994) averigua-se o conforto térmico nos ambientes
construídos.
2.1 Variáveis humanas
A quantidade de calor liberado pelo organismo é função, além das condições
do meio (variáveis climáticas e arquitetônicas, entre outras), da atividade física
desenvolvida. Outras variáveis humanas como sexo, idade, raça, hábitos alimentares,
peso e altura também podem influenciar nas condições individuais de conforto, mas
em menor grau. Quanto mais intensa a atividade física, maior o calor gerado pelo
metabolismo. A Tabela 5 apresenta alguns valores, expressos em Met4, referentes ao
calor dissipado pelo corpo em função de algumas atividades específicas.
Desta forma, o conhecimento das exigências humanas de conforto, do clima e
do desempenho térmico dos materiais e das soluções arquitetônicas proporciona
4

O metabolismo pode ser expresso em W/m2 de pele ou em Met, unidade do metabolismo cujo valor
unitário corresponde a uma pessoa relaxada. Assim, 1 Met=58,15W/m2 de área de superfície corporal
(LAMBERTS et al, 2005, p. 7).
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condições de projetar edifícios e espaços urbanos cuja resposta térmica atenda às
exigências de conforto (LAMBERTS et al, 2004).
Tabela 5 - Taxa metabólica para diferentes atividades.
Atividade
Reclinado
Sentado. Relaxado
Atividade sedentária (escritório, escola, etc.)
Fazer compras, atividades laborais
Trabalhos domésticos
Caminhando em local plano a 2km/h
Caminhando em local plano a 3km/h
Caminhando em local plano a 4km/h
Caminhando em local plano a 5km/h
Fonte: ISO 7730 (1994).

Metabolismo
46
58
70
93
116
110
140
165
200

A vestimenta também influencia as trocas de calor entre o corpo e o ambiente,
pois funciona como isolante térmico. Sua resistência térmica depende do tipo de
decido e do ajuste ao corpo, e é medida em clo5. A vestimenta adequada será função
da temperatura média ambiente, do movimento do ar, do calor produzido pelo
organismo e, em alguns casos, da umidade do ar e da atividade a ser desenvolvida
pelo indivíduo (FROTA E SCHIFFER, 2001). Em suma, o ambiente construído e as
vestimentas devem ser adequados não apenas ao clima, mas também à atividade
que será exercida, de forma a garantir o conforto térmico dos usuários. A Tabela 6
apresenta o índice de resistência térmica para algumas vestimentas.
Tabela 6 - Índice de resistência térmica para vestimentas.
Vestimenta
Meia calça
Meia fina
Meia grossa
Calcinha e sutiã
Cueca
Camisa manga curta
Camisa manga comprida
Vestido leve
Jaqueta
Calça média
Sapatos
Fonte: ISO 7730 (1994).

Icl (clo)
0,10
0,03
0,05
0,03
0,03
0,15
0,25
0,15
0,35
0,25
0,04

Diversos estudos a cerca da influencia das condições termo-higrométricas no
conforto térmico surgiram com o intuito de avaliar a relação entre o rendimento físico
5

1 clo equivale a 0,155 m².oC/W, referente a um terno completo (LAMBERTS et al, 2005, p. 8).
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dos operários e as condições do ambiente de trabalho, em função dos interesses de
produção surgidos com a Revolução Industrial (FROTA & SCHIFFER, 2001).
Os índices de conforto térmico procuram englobar, num parâmetro, o efeito
conjunto das variáveis do conforto térmico. Geralmente são desenvolvidos fixando um
tipo de atividade e vestimenta para, a partir daí, relacionar as demais variáveis e
reunir, sob a forma de cartas ou nomogramas, as diversas condições ambientais que
proporcionam respostas iguais por parte dos indivíduos (FROTA & SCHIFFER, 2001).
Existem diversos índices de conforto térmico, porém, para fins de aplicação às
condições ambientais correntes nos edifícios e para as condições climáticas
brasileiras, a Carta Bioclimática é o que mais se adéqua. Desenvolvida por Givoni
(1992), consiste num diagrama psicrométrico sobreposto por zonas que relacionam a
temperatura e a umidade relativa do ar às estratégias bioclimáticas mais adequadas a
casa situação (Figura 9). Foi desenvolvida a partir do aperfeiçoamento dos estudos
desenvolvidos por Olgyay na década de 1960 e é, segundo Lamberts et al (2004), a
metodologia mais adequada às condições brasileiras.

Figura 9 - Carta Bioclimática

1- Zona de Conforto;
2- Zona de Ventilação;
3- Zona de Resfriamento
Evaporativo;
4- Zona de Massa Térmica para
Resfriamento;
5- Zona de Ar Condicionado;

Fonte - Givoni (1992)

Cada área delimitada na carta se refere a uma das estratégias bioclimáticas
que serão detalhadas nos itens seguintes. A partir da sobreposição na Carta
Bioclimática dos valores de temperatura e umidade relativa para os principais
períodos do ano climático de uma determinada localidade é possível verificar quais
estratégias arquitetônicas que devem ser predominantemente utilizadas. Observam-
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se, ainda, algumas áreas de intersecção onde as estratégias em questão devem ser
integradas.
A zona de conforto (zona 1) delimita as condições ambientais onde há uma
maior probabilidade de as pessoas sentirem conforto térmico no ambiente interior.
Verificam-se os limites de 20% a 80% de umidade relativa e de 18º a 29º de
temperatura. Outros fatores, no entanto, podem influenciar na sensação térmica
dentro desses limites. Em torno dos 18º, por exemplo, a incidência de ventos pode
causar sensação de frio, assim como a 29º a radiação solar pode causar calor.
Além das variáveis humanas citadas, as variáveis climáticas e arquitetônicas
possuem papel determinante no conforto térmico e na eficiência energética das
edificações. Se por um lado as variáveis humanas são constantes para qualquer local
do mundo, as demais variáveis oferecem uma gama quase infinita de combinações
que podem resultar num mesmo nível de conforto térmico (PEDRINI, 2003).
Em suma, o conforto térmico no ambiente construído é função das relações
entre três tipos principais de variáveis: humanas, climáticas e arquitetônicas. Desta
forma, o conhecimento das exigências humanas de conforto, do clima e do
desempenho térmico dos materiais e das soluções arquitetônicas proporciona
condições de projetar edifícios e espaços urbanos cuja resposta térmica atenda às
exigências de conforto (LAMBERTS et al, 2004).
Esta forma de projetar vai ao encontro do próprio conceito de arquitetura
bioclimática, na medida em que esta apresenta como objetivos a redução de impactos
ambientais, a conservação de energia e a obtenção de conforto ambiental no
ambiente construído a partir de uma maior integração da arquitetura ao clima e
contextos locais (TZIKOPOULOS e KARATZA, 2005).
Tendo em vista que o consumo energético nas edificações depende
diretamente das condições de conforto, quanto mais adaptada ao clima a edificação
estiver, maior a sua eficiência energética. Assim, as estratégias bioclimáticas
abrangem, principalmente, questões relacionadas à orientação da edificação (em
relação à ventilação e à incidência solar), ao sombreamento das aberturas e às
técnicas construtivas direcionadas ao condicionamento passivo e ao máximo
aproveitamento dos recursos naturais disponíveis (CARLO, 2008).
Nos itens a seguir serão estudadas as principais variáveis climáticas e
arquitetônicas, bem como as estratégias projetuais bioclimáticas mais adequadas a
cada situação, com enfoque no clima quente e úmido de Natal/RN.
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2.2 Variáveis climáticas
A influência que as decisões projetuais, materiais e elementos construtivos
empregados nas edificações exercem sobre as condições de conforto interno é
determinada diretamente pela forma como estes respondem ao clima e às
características locais. Desta forma, a especificação destes elementos no projeto
arquitetônico deve ser estreitamente integrada às especificidades locais, o que implica
no estudo prévio das variáveis climáticas.
Segundo Lamberts et al (2004), o estudo destas variáveis se equipara, em
importância, ao estudo do próprio programa de necessidades da edificação, pois para
o mesmo, a boa arquitetura hoje é aquela que, respondendo ao programa de
necessidades e à análise climática, atende simultaneamente às necessidades
funcionais, de conforto e de eficiência energética.
Entende-se por clima a condição média do tempo (variação diária das
condições atmosféricas) em uma dada região, baseada em medições periódicas das
variáveis climáticas realizadas em estações meteorológicas. As principais variáveis
climáticas que influenciam no conforto térmico são a radiação solar, a temperatura do
ar, o movimento do ar e a umidade (OLGYAY, 1998).
2.2.1 RADIAÇÃO SOLAR
A radiação solar pode ser aproveitada nas edificações como fonte de calor e
luz, possuindo, assim, forte impacto no desempenho termo-energético destas. Para
que seja possível tirar partido ou evitar estes recursos é preciso as variáveis
climáticas e as relações entre os fenômenos térmicos e visuais decorrentes destas
sejam bem compreendidos, permitindo que o projeto arquitetônico considere de forma
integrada o conforto térmico e o conforto visual. É comum, no entanto, que apenas um
dos enfoques (conforto visual ou térmico) seja priorizado, para que o outro seja
resolvido através de sistemas artificiais.
A radiação solar pode ser direta e difusa. A primeira consiste na parcela que
atinge a terra diretamente, sem sofrer difusão na atmosfera e é principal responsável
pelos ganhos térmicos nas edificações. A segunda é a parcela que sofre dissipação,
principalmente em função da quantidade de nuvens na abobada celeste. Quanto mais
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difusa a radiação solar, maior a tendência de as fachadas dos edifícios receberem a
mesma quantidade de radiação.
É comum que a radiação solar direta seja completamente evitada no interior
das edificações, devido a sua alta intensidade (60.000 a 100.000 lux) e à sua
participação nos ganhos térmicos. Para Lamberts et al (2004) essa é uma concepção
errônea, tendo em vista que a eficácia luminosa da radiação direta, além de ser
superior a das luzes artificiais, introduz menor quantidade de calor por lúmen para o
interior do edifício que a maioria das lâmpadas. Para tanto, é necessário que a
radiação solar direta seja captada e distribuída de forma adequada, de forma a evitar
a luminosidade excessiva e os ganhos térmicos indesejáveis. A luz difusa, por sua
vez, varia de 5.000 a 20.000 lux (para o céu encoberto).
2.2.2 TEMPERATURA DO AR
A variação da temperatura ocorre em função dos fluxos das massas de ar e da
forma como cada localidade recebe a radiação solar, em conseqüência de suas
características físicas. As normais climatológicas ou os Anos Climáticos (TRY)
fornecem dados de temperatura média, máxima e mínima para cada período do ano e
por localidade, cabendo ao arquiteto trabalhar o projeto arquitetônico de forma a
amenizar as épocas de maior desconforto térmico (LAMBERTS et al, 2004).
2.2.3 VELOCIDADE DO VENTO
A diferença de temperatura entre massas de ar provocam deslocamentos das
áreas de maior pressão para as áreas de menor pressão, resultando na variação da
direção e velocidade do ar. Estas características são medidas em estações
meteorológicas, geralmente longe das áreas urbanos para evitar a influência dos
elementos urbanos nos resultados, e sintetizadas em diagramas do tipo “rosa-dosventos”, que podem ser utilizados projetistas para a para o estudo das aberturas e do
aproveitamento da ventilação natural. A uma mesma temperatura a sensação térmica
pode ser modificada devido à existência de ventos (LAMBERTS et al, 2004).
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2.2.4 UMIDADE
A quantidade de vapor de água que pode ser contida no ar varia conforme a
temperatura, assim, para cada temperatura existe uma quantidade máxima de água
evaporada, que em termos percentuais equivale a 100% de umidade relativa. Desta
forma, quando há diminuição da temperatura a umidade relativa tende a aumentar e
quando há aumento de temperatura, tende a diminuir.
A umidade influencia na transmissão da radiação solar, pois as partículas de
vapor a absorvem e redistribuem. Em locais secos a amplitude térmica tende a ser
maior durante o dia do que em locais úmidos. Assim como a velocidade dos ventos, a
umidade influencia na sensação de conforto térmico, pois influencia na evaporação do
suor (LAMBERTS et al, 2004).
2.2.5 MESOCLIMA E MICROCLIMA
Na escala mesoclimática, outras variáveis podem influenciar nas condições
locais do clima, como a vegetação, a topografia, o tipo de solo e a presença de
obstáculos naturais e artificiais, caracterizando mesoclimas como o litoral, a floresta,
os vales, as cidades, etc. Já na escala microclimática, mais próxima da edificação, as
decisões projetuais possuem grande influência no microclima, podendo alterá-lo de
forma considerável.
No que diz respeito à radiação solar, tanto na escala mesoclimática quanto na
escala microclimática, a vegetação pode modificar a forma como um sítio absorve a
radiação solar, na medida em que intercepta cerca de 60 a 90% desta, contribuindo
para a diminuição da temperatura do solo ou do entorno construído. Na escala
microclimática, o albedo (capacidade de uma superfície de refletir a radiação solar) é
uma variável de grande importância e deve ser considerada na escolha dos materiais
de calçamento e de revestimento das edificações.
As condições do vento local também podem ser alteradas nestas escalas
através da presença da vegetação, edificações e outros anteparos naturais ou
artificiais. O desenho urbano, a vegetação e obstáculos no nível da edificação podem
ser utilizados para canalizar o ar, aproveitando-o ou evitando-o, conforme as
necessidades locais.
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Por fim, a umidade do ar pode ser modificada devido a existência da vegetação
e de corpos d’água. Observa-se que as variáveis climáticas atuam de forma
conjugada, interferindo umas nas outras e resultando em um quadro diferenciado para
cada localidade. O projetista deve compreendê-las de forma integrada, permitindo que
sejam consideradas de forma consciente no projeto arquitetônico (LAMBERTS et al,
2004).
2.3 Variáveis arquitetônicas relacionadas à envoltória
As variáveis climáticas e humanas possuem poucas possibilidades de
alteração no sentido de se adequar as necessidades humanas. É através da
arquitetura, portanto, que o homem pode se adaptar às hostilidades do meio, através
do estudo das variáveis arquitetônicas, como a forma, a função, os tipos de
fechamentos e os sistemas de condicionamento térmico e luminoso. Cabe ao
arquiteto a função de integrar estas variáveis ao meio ambiente e ao homem de forma
eficiente.
2.3.1 ORIENTAÇÃO E FORMA
A forma do edifício é o conjunto de características geométricas e volumétricas
que o definem (SERRA, 1989). Segundo Mascaró (1985), a forma deve ser definida
em função da orientação disponível, pois estas variáveis interferem diretamente nos
fluxos de ar no interior e no exterior das edificações, bem como na quantidade de luz
e calor que será absorvida por cada fachada nas diferentes épocas do ano.
Para Lamberts et al (2004), o efeito da orientação e da forma no desempenho
das edificações é interdependente e, portanto, devem ser estudadas de forma
conjunta e integradas ao clima local durante o processo projetual. Este é o ponto de
partida para um bom condicionamento bioclimático, que será efetivado pela locação e
dimensionamento corretos das aberturas e pelo emprego de materiais adequados nos
fechamentos opacos e translúcidos.
São diversas as características da forma que influenciam o desempenho das
edificações em função do clima. Serra (1989) aponta os seguintes aspectos
principais:
• Compacidade – relação entre a área de superfície externa e volume do edifício;
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• Porosidade – proporção entre volumes cheios e vazios em termos de planta baixa;
• Esbeltez – fator de alongamento do volume no sentido da sua verticalidade;
• Assentamento – grau de assentamento do edifício sobre o solo.
Em seu estudo pioneiro sobre os efeitos do clima nas edificações, Olgyay
(1963) concluiu que as formas mais alongadas com o eixo orientado no sentido LesteOeste e, portanto, com as maiores fachadas voltadas para Norte e Sul são mais
apropriadas para o clima quente e úmido, enquanto as formas mais compactas se
adéquam melhor aos climas frios.
Nas décadas seguintes diversos autores se debruçaram sobre a questão da
compacidade, a exemplo de Burberry (1983), que defende a redução do volume para
edificações em climas frios e Yeang (1999) que, assim como Olgyay (1963), procurou
estabelecer relações ótimas entre o volume e a área externa das edificações para os
diversos climas estabelecem (Figuras 10 e 11).

Figura 10 - Ótimas razões de área
externa por volume de edificações.

Figura 11 - Formas básicas de
edificações em diferentes regiões.

Fonte - Yeang, 1999.

Fonte - Olgyay, 1963.

Mascaró (1985) corrobora ao estabelecer relações entre a carga térmica
recebida por um edifício e sua forma e orientação (Figura 12). Observa-se que para a
mesma forma alongada, orientações diferentes provocam efeitos distintos. O autor
ressalta, no entanto, que a importância da orientação em relação à radiação solar
está associada à latitude local. Quanto menor a latitude (maior proximidade à linha do
equador), menor a influência da orientação como estratégia para minimizar a
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incidência solar nas fachadas, já que todas tendem a receber muita radiação. Nesses
casos, seria preferível estabelecer a orientação do edifício em função da direção de
incidência dos ventos dominantes.

Figura 12 - Variação de carga térmica recebida por um edifício em
função de sua forma.

Fonte: Mascaro (1985, p. 23).

Hyde (2000), em contrapartida, defende que mesmo em climas frios as
edificações alongadas consomem menos energia, pois permitem uma maior utilização
da iluminação e da ventilação natural. Caso não se faça uso destas estratégias
passivas, no entanto, este tipo de edificação utilizará mais energia do que outra mais
compacta.
Pedrini e Lamberts (2003) estendem essa questão ao clima quente e úmido ao
analisar, em seu estudo sobre edifícios de escritórios em Brisbane/Austrália (latitude 27.40°), que as relações entre a forma, a orientação e a carga térmica recebida pelas
edificações depende também do desempenho da envoltória. Neste estudo foram
analisadas edificações com pavimentos quadrados, retangulares e retangulares
alongados. Os resultados demonstraram que os pavimentos mais alongados e,
portanto, com maior área de envoltória são mais penalizados quando soluções
projetuais inadequadas para o clima são adotadas, sobretudo no que se refere à
orientação.
Por outro lado, o uso de melhores práticas projetuais, como a orientação das
maiores fachadas para o Norte/Sul e a proteção solar das aberturas, é mais eficaz em
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pavimentos com forma alongada, permitindo uma redução de consumo de energia em
até 11% em relação à forma quadrada. Ao comparar formas alongadas entre si, os
autores constataram que o emprego de sistemas prediais eficientes pode reduzir o
consumo em 36%, enquanto que uma envoltória eficiente com a orientação adequada
pode reduzi-lo em 42% (PEDRINI & LAMBERTS, 2003).
Desta forma, os autores defendem que é mais vantajoso promover a forma
cúbica para projetos que apresentam uma envoltória inadequada, já que o efeito
negativo desta seria minimizado. Na possibilidade de uso das estratégias passivas
através da adoção de decisões arquitetônicas adequadas, a forma alongada é mais
apropriada, pois permite uma maior independência aos sistemas artificiais de
condicionamento e iluminação resultando na economia de energia (PEDRINI &
LAMBERTS, 2003).
Pedrini e Lamberts (2003) analisaram, ainda, a influência do tamanho do
pavimento, verificando que quanto maior a área, maior a importância dos sistemas
prediais para a determinação do nível de consumo energético. Por outro lado, quanto
menor a área do pavimento, maior a influencia da envoltória no desempenho termoenergético da edificação. Em pavimentos com até 625,00m², a adoção de decisões
projetuais inadequadas pode duplicar o consumo de energia (PEDRINI & LAMBERTS,
2003).
Givoni (1994) acrescenta que o desempenho da forma alongada também é
influenciado pela porosidade. Elementos como sacadas e patamares projetados ou
recuados na edificação aumentam o potencial de ventilação natural, melhorando o
desempenho termo-energético do edifício.
Quanto à esbelteza, Mascaró (1985) afirma que os edifícios mais altos e
delgados possuem menor percentual de superfícies horizontais expostas a radiação.
Por outro lado, Serra & Coch (1995) ressaltam que este tipo de edificação possui
também uma menor porcentagem de assentamento ao solo e maior contato com as
intempéries climáticas. No entanto, os autores concordam que edifícios térreos
possuem uma forma mais desfavorável pois acabam recebendo maior carga térmica
em qualquer latitude.
Observa-se que são inúmeras as características a serem consideradas no
projeto arquitetônico e que a simples adoção de “princípios” como a “recomendação
da forma alongada”, sem o devido estudo das relações entre estas características e
da resposta do clima e estas, de forma a conhecer as consequências das decisões
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arquitetônicas no desempenho do edifício a cada caso, podem levar a resultados
insatisfatórios. Estes estudos, no entanto, demandam conhecimentos e recursos que
tornam o processo projetual mais complexo. Desta forma, as ferramentas de analise
energética se configuram como instrumentos fundamentais de auxilio para a tomada
de decisões projetuais (PEDRINI & LAMBERTS, 2003).
2.3.2 FUNÇÃO
A função da edificação influencia seu desempenho na medida em que
apresenta necessidades de conforto e dependência em relação ao clima específicas,
resultando em gastos energéticos distintos de outros funções. Comparando a função
residencial e a função comercial/pública, verifica-se que a primeira grande diferença
está nos horários de ocupação. As edificações comerciais e públicas funcionam
durante o dia, expondo-se a constantemente aos efeitos da radiação solar, além de
possuir ganhos maiores devido ao maior número de usuários, atividade corporal,
equipamentos e à dependência excessiva dos sistemas de iluminação e
condicionamento térmico (LAMBERTS et al, 2004).
A função residencial, por outro lado, não depende tanto dos sistemas artificiais,
apresentando um maior potencial de uso dos sistemas passivos. Com relação à
iluminação natural, em especial, seu potencial de aproveitamento na função
residencial é consideravelmente maior devido às questões de conforto visual,
interação com o espaço externo, higiene, salubridade e, principalmente, pela
iluminação artificial ser paga diretamente pelo consumidor. Também se torna mais
viável o uso de sistemas passivos de resfriamento, já que a relação com o espaço
exterior é mais simples que em edificações comerciais e públicas (FERNANDES,
2010).
Apesar do uso do ar-condicionado no Brasil ser pequeno em edificações
residenciais se comparado a edificações comerciais e públicas, o acesso a este
equipamento tem aumentado em função da melhoria do poder aquisitivo, deixando de
ser um privilégio das classes mais abastadas. Tendo em vista o potencial de
aproveitamento dos recursos passivos, o aumento do uso do sistema artificial reflete a
baixa qualidade dos projetos arquitetônicos no que se refere à adequação ao clima e
à utilização de estratégias bioclimáticas (GOLDEMBER E LUCON, 2009).
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Sobretudo

nos

edifícios

residenciais

verticais,

percebem-se

soluções

padronizadas para as diversas localidades em decorrência da sobreposição das
questões mercadológicas e econômicas aos aspectos estéticos, expressivos,
simbólicos e do conforto ambiental. Apesar de presente na formação acadêmica dos
arquitetos, muitas vezes os profissionais são levados a desconsiderar a avaliação dos
condicionantes ambientais devido á redução do tempo para as etapas do processo
construtivo, principalmente a etapa do projeto, somado às tendências de
uniformização da arquitetura consolidada no pós-modernismo com modismos e estilos
globalizados (FERNANDES, 2009).
2.3.3 FECHAMENTOS
Além da forma e da função, os materiais empregados nos fechamentos
externos da edificação, que compõem a sua envoltória, condicionam as trocas de
calor e luz entre os ambientes externos e internos determinando, assim, a sua
estrutura térmica e a qualidade da iluminação natural. Estes materiais se comportam
de forma distinta em relação à radiação solar, podendo ser classificados em opacos
ou translúcidos, conforme sua capacidade de transmitir a radiação para o interior do
edifício. É de fundamental importância que o arquiteto conheça o comportamento
térmico dos fechamentos para o adequado dimensionamento das aberturas e
especificação dos materiais (LAMBERTS et al, 2004).
2.3.3.1 Fechamentos opacos
Os fechamentos opacos transferem o calor quando há diferença de
temperatura entre os ambientes interior e exterior. A superfície em contato com o
ambiente mais aquecido absorverá o calor por radiação e convecção e aumentará de
temperatura em função de sua resistência superficial externa (Rse). As parcelas da
radiação que serão absorvidas ou refletivas, por sua vez, dependem da absortividade
e da refletividade do material (LAMBERTS et al, 2004).
A principal determinante da absortância do material é sua cor superficial. O
calor absorvido será, então, transmitido através do material por condução, devido à
diferença de temperatura entre a superfície externa e o interior do material. A
intensidade do fluxo de calor é determinada pela condutividade térmica do material e
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pela sua espessura. Por fim, quando o calor atinge a outra superfície, é transmitido
para o ambiente mais ameno por radiação, em função de sua emissividade, e por
convecção, em função de sua resistência superficial interna (Rsi) (LAMBERTS et al,
2004).
A transmitância térmica (U) equivale ao inverso da resistência total das
camadas do fechamento. Através do calculo dessa variável é possível avaliar o
comportamento de um fechamento opaco em relação à transmissão de calor e
calcular o fluxo de calor que passará por ele em função de um determinado valor de
radiação. Parte deste calor pode, ainda, ficar armazenada no interior do material
quanto maior for sua massa térmica. Este fenômeno é denominado inércia térmica e
se configura como um retardo térmico do fluxo que pode ser aproveitado em regiões
de grande amplitude térmica diária para amenizar a variação de temperatura no
microclima interno (LAMBERTS et al, 2004).
2.3.3.2 Fechamentos translúcidos
Os elementos translúcidos que compõem as janelas, clarabóias, cortinas de
vidro, entre outros, são responsáveis pelas principais trocas térmicas em uma
edificação, já que diferentemente dos fechamentos opacos, possibilitam a
transmissão direta da radiação solar para o ambiente interior, em função da
transmissividade do material, além da condução e convecção. As principais variáveis
que determinam esses ganhos térmicos são a orientação e o tamanho das aberturas,
o tipo de vidro e o uso de proteções solares internas e externas (LAMBERTS et al,
2004).
Tendo em vista que a exposição de uma abertura ao sol é função da orientação
e tamanho do material translúcido, da latitude do local, do dia do ano e da hora do dia,
pode-se afirmar que quanto maior uma abertura maior a quantidade de calor que
entra ou sai do ambiente e que orientações diferentes podem expor aberturas
semelhantes a ganhos de calor e luz diferenciados. Através do estudo das cartas
solares é possível analisar a insolação em uma determinada fachada ou abertura de
forma mais clara, dada a quantidade de variáveis envolvidas (LAMBERTS et al,
2004).
O tipo de vidro utilizado também possui um importante papel na transmissão de
calor através das aberturas. Em geral possuem alta transmitância térmica se
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comparados aos fechamentos opacos, no entanto, existem diversos tipos de vidros
com valores de absortividade, refletividade e transmissividade variados, que devem
ser escolhidos de acordo com as necessidades de admitir ou bloquear a luz ou o
calor, permitir ou evitar as perdas de calor interior e permitir o contato visual entre o
ambiente interno e o externo. Estes valores, em geral, são fornecidos pelos
fabricantes (LAMBERTS et al, 2004).
O fator solar consiste na razão entre a quantidade de energia solar que
atravessa o material translúcido e a quantidade de energia incidente. Quanto maior
seu valor, maior a quantidade de calor que entra no ambiente. Esta variável depende
das características compositivas do material que são disponibilizadas nos catálogos
dos fabricantes (LAMBERTS et al, 2004).
As proteções podem ser utilizadas para reduzir a incidência da radiação solar,
reduzindo, assim, os ganhos térmicos, mas evitando que a iluminação natural seja
comprometida. Estes elementos podem ser internos, como as cortinas e persianas, ou
externos. Neste segundo caso, a radiação é interceptada antes de atravessar o
material translúcido, evitando o efeito estufa no ambiente (LAMBERTS et al, 2004).
2.4 Estratégias projetuais bioclimáticas
Na definição de Olgyay (1968), a bioclimatologia consiste no estudo das
relações entre o clima e os seres vivos. A compreensão das variáveis climáticas,
humanas e arquitetônicas relacionadas ao conforto ambiental e à eficiência energética
é fundamental para a aplicação da bioclimatologia à arquitetura através da adoção
das estratégias naturais de aquecimento, resfriamento e iluminação – as chamadas
estratégias bioclimáticas – e da integração destas com os sistemas artificiais quando
necessário.
O termo projeto bioclimático, cunhado pelo mesmo autor, se refere, portanto, à
aplicação da bioclimatologia à arquitetura, tendo como parâmetro o conforto térmico
humano e utilizando seus próprios elementos arquitetônicos para tirar partido das
condições climáticas ou amenizá-las.
Diversos autores apontam que em climas tropicais quentes e úmidos, as
estratégias projetuais bioclimáticas voltadas para o conforto térmico devem ter como
enfoque o controle dos ganhos de calor através da utilização de materiais leves e
refletores em seus fechamentos e do sombreamento nas aberturas e a dissipação da
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energia térmica do interior do edifício e remoção da umidade excessiva através da
ventilação natural (BITTENCOURT & CANDIDO, 2006; LAMBERTS et al, 2004).
A Norma Brasileira 15220 – Parte 3 - Zoneamento Bioclimático Brasileiro e
Diretrizes Construtivas para Habitações Unifamiliares de Interesse Social (ABNT,
2005) corrobora ao apontar as seguites estratégias projetuais para a Zona
Bioclimática 8: a) grandes aberturas para ventilação sombreadas; b) paredes externas
leves e refletoras; c) cobertura leve e refletora; e d) ventilação cruzada permanente.
Estas recomendações se baseiam na homogeneidade climática. A figura 13, a
seguir, mostra o território brasileiro segundo as suas Zonas Bioclimáticas. A Figura
14, por sua vez destaca a Zona Bioclimática 8 com sua respectiva carta bioclimática.

Figura 13 – Zoneamento Climático Brasileiro.

Fonte – ABNT (2005)
Figura 14 – Zona Bioclimática 8 e Carta Bioclimática apresentando as
normais climatológicas de cidades desta zona.

Fonte – ABNT (2005)

A seguir serão feitas algumas considerações a respeito dessas estratégias,
com enfoque na realidade climática de Natal e em seus edifícios residenciais verticais.
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2.4.1 VENTILAÇÃO NATURAL
As soluções arquitetônicas mais comuns para a utilização da ventilação natural
como estratégia bioclimática são a ventilação cruzada; a ventilação da cobertura; a
ventilação sob a edificação e utilização de captadores de vento.
A ventilação cruzada ocorre quando há mais de uma abertura no ambiente, em
paredes opostas ou adjacentes. Durante o dia, esta solução é indicada quando a
temperatura interna ultrapassar os 29º graus ou a umidade relativa for superior a 80%
e a temperatura externa seja inferior aos 32º.
Quando as temperaturas externas forem superiores a 32º durante o dia é
preferível não utilizar a ventilação cruzada para evitar ganhos térmicos por convecção
e adotar o resfriamento convectivo noturno. Para temperaturas diurnas acima de 36º
aproximadamente, a ventilação noturna não é suficiente para garantir o conforto
térmico, devendo ser combinada a sistemas artificiais.
A cobertura é o elemento da envoltória responsável pela maior parte dos
ganhos térmicos depois das aberturas. O uso da cobertura ventilada pode reduzir este
efeito, contribuindo para a diminuição da carga térmica da edificação.
2.4.2 ILUMINAÇÃO NATURAL
Apesar do foco desta pesquisa ser o conforto térmico e sua relação com a
eficiência energética, é preciso conhecer as variáveis do conforto visual, pois as
aberturas da edificação devem ser projetadas considerando concomitantemente as
necessidades de ventilação, de renovação do ar interno e de iluminação.
É comum, no entanto, que apenas um dos enfoques (conforto visual ou
térmico) seja priorizado, para que o outro seja resolvido através de sistemas artificiais,
resultando no consumo desnecessário de energia, já que o sistema de iluminação
artificial é um dos fatores responsáveis por boa parte do consumo de energia elétrica
numa edificação.
De acordo com Lamberts et al (2004, p. 44), o conforto visual pode ser
entendido como “a existência de um conjunto de condições, num determinado
ambiente, no qual o ser humano pode desenvolver suas tarefas visuais com o máximo
de acuidade e precisão visual, com o menor esforço, com menor risco de prejuízo à
vista e com reduzidos riscos de acidentes.” Para que a iluminação seja adequada
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deve ter intensidade suficiente sobre o local de trabalho, boa distribuição e definição
de cores, contrastes adequados, bom padrão e direção de sombras e ausência de
ofuscamento.
A necessidade de intensidade na iluminação aumenta de acordo com a
complexidade da tarefa visual e com a idade de quem a exerce. No nível adequado, a
luz natural é preferencial, pois permite às pessoas uma maior tolerância à variação. A
NBR 5413 (ABNT, 1992) define as iluminâncias mínimas em função da tarefa.
O contraste, por sua vez, equivale á diferença de luminância (brilho) entre um
objeto e seu entorno imediato. O aumento da iluminância melhora a sensibilidade ao
contraste. A partir de certo nível, no entanto, a iluminância pode provocar
ofuscamento devido ao alto contraste ou excesso de luminância.
O aproveitamento da iluminação natural deve levar em consideração tanto a luz
proveniente do sol e da abóbada celeste, quanto a contribuição do entorno e atentar
para que o projeto garanta uma boa distribuição da iluminância nos ambientes, tendo
em vista que os níveis caem a medida que há o afastamento da fonte, no caso, a
janela.
2.4.3 SOMBREAMENTO DAS ABERTURAS
Tendo em vista que no clima quente e úmido a principal causa de desconforto
nas edificações é o excesso de calor transmitido para os ambientes, sobretudo
através dos elementos translúcidos das aberturas, percebe-se a importância que o
sombreamento possui na obtenção de níveis mais altos de conforto ambiental e
eficiência energética (BITTENCOURT, 2004)
Para evitar ganhos excessivos Olgyay (1957) aponta as seguintes medidas:
posicionar e orientar o edifício a fim de obter a mínima carga térmica; dimensionar as
aberturas para atender às necessidades de iluminação e ventilação natural sem;
proteger as aberturas da insolação direta; minimizar a incidência nas superfícies da
envoltória; e minimizar a absorção do calor pelas superfícies.
Diante dos altos níveis de iluminância no Nordeste brasileiro, é fundamental
evitar os problemas de ofuscamento e ganhos excessivos de calor através de
recursos arquitetônicos como brises, prateleiras de luz, marquises, beirais, cobogós e
varandas, planos externos, caramanchões, vegetação, toldos, entre outros. Por outro
lado, o dimensionamento deve ser cuidadoso para que não se obstrua a abertura o
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suficiente

comprometendo,

assim,

a

iluminação

natural

e

a

visibilidade

(BITTENCOURT, 2004; OLGYAY, 1957; DUTRA & ANDRADE).
Em edifícios verticais, geralmente com telhado plano, varandas, brises e
persianas são elementos de proteção solar mais adequados, mas devem ser
projetados para o tamanho e a orientação da abertura, exigindo o estudo da trajetória
solar, para que se possa integrar as funções de iluminação e visibilidade com a
influência que estes elementos exercem sobre a estética da fachada (CARVALHO,
2010).
Observa-se que a falta desses estudos tem resultado na utilização ineficiente
desses elementos, cujo exemplo mais comum é a utilização da mesma solução para
todas as fachadas, quando se sabe que cada orientação tem uma exigência diferente
de sombreamento. Em outros casos observa-se o super dimensionamento em função
da não consideração de outros elementos de sombreamentos existentes, como
saliências no volume dos edifícios ou, numa situação mais grave, a total inexistência
de sombreamento, como é o caso da maioria dos edifícios residenciais de Natal, que
se muito apresentam varandas.
Olgyay (1957) classifica os tipos básicos de dispositivos de proteção solar em
horizontais, verticais e grelhas, sendo que estes permitem inúmeras combinações
entre si. Os protetores horizontais são adequados à incidência solar de inclinação
mais elevada e sua extensão deve ser preferencialmente maior que a largura da
janela, enquanto os verticais são mais adequados a ângulos menores.
Como visto, as estratégias bioclimáticas devem ser adequadas ao clima e às
especificidades locais. Para apontar soluções projetuais para uma determinada
localidade deve-se, portanto, levar em conta as tipologias e padrões construtivos
locais. O capítulo a seguir irá tratar deste assunto no que se refere aos edifícios
residenciais verticais localizados no município de Natal/RN
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3 TIPOLOGIAS RESIDENCIAIS VERTICAIS
De acordo com Carlo (2008), os parâmetros relacionados ao estudo da
eficiência energética em edificações podem ser classificados em dois grupos: as
características

primárias,

referentes

à

forma,

às

dimensões,

ao

tipo

de

condicionamento de ar, às cargas internas e ao padrão de uso; e as características
secundárias, que se relacionam à envoltória do edifício, sendo as principais o
percentual de abertura na fachada; a absortância solar, a transmitância e a
capacidade térmica das superfícies; o coeficiente de sombreamento e o fator solar
dos elementos translúcidos.
A eficiência energética é, portanto, avaliada a partir da comparação entre
edificações pertencentes a um mesmo grupo tipológico, ou seja, com características
primárias semelhantes, mas com diferentes combinações de características
secundárias, pois estas induzem a um determinado nível de consumo energético e
são responsáveis pela eficiência energética do edifício dentro deste grupo tipológico
(CARLO, 2008).
O item a seguir aborda a questão da tipologia na arquitetura, bem como as
classificações recorrentes para as edificações residenciais.
3.1 Tipologia arquitetônica e eficiência energética
O tipo arquitetônico é definido por Comas e Martinez como um “esquema
mental complexo, culturalmente codificado por intermédio de uma prática social, que
associa determinadas configurações físicas a um problema usual de projeto do
ambiente construído” (COMAS, 1986, apud WEBER, 2006) e “não representa tanto a
imagem de uma coisa que deve ser perfeitamente copiada e imitada, mas sim, a idéia
de um elemento que deve servir de regra ao modelo” (MARTINEZ, 2000 apud
WEBER, 2006).
O estudo dos tipos e sua utilização na prática projetual remetem aos primórdios
da arquitetura. Para Martí Arís (apud STRÖHER, 2001), “enquanto o saber tradicional
da arquitetura manteve a sua vigência, o homem veio utilizando, de um modo direto e
imediato, a experiência precedente”.
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Assim, ao longo da história foram sendo construídos edifícios repetidos ou
semelhantes para atender a necessidades semelhantes. As mudanças
ocorridas nos padrões arquitetônicos foram decorrentes das experiências
pessoais de cada construtor, de novas técnicas construtivas, novos materiais
e principalmente de novas demandas funcionais. Desta maneira, em
decorrência de semelhanças entre suas formas e funções, as edificações se
agrupam em diferentes “tipos” (CARVALHO, 2008).

O tipo arquitetônico surge, portanto, da existência de uma série de edifícios que
tem entre si uma evidente analogia formal e funcional. A partir do processo de
comparação e superposição das formas individuais, eliminam-se as características
específicas dos edifícios isolados e mantêm-se aquelas comuns a todas as unidades.
O tipo se configura, assim, como um “esquema deduzido através de um processo de
redução de um conjunto de variáveis formais a uma forma-base comum” (ARGAN,
2001, p. 66).
Argan (2001) considera fundamental o estudo dos tipos arquitetônicos no
processo projetual, contrapondo-se ao pensamento modernista de que a arquitetura
deveria ser inteiramente livre, nova e original. Estes ideais de originalidade se
contrapunham a noção de precedência inerente ao conceito de tipo, tendendo
menosprezar as formas históricas e as lições que estas poderiam oferecer
(STRÖHER, 2001).
As críticas contemporâneas ao uso do tipo como metodologia de projeto
argumentam que a escolha de um tipo como ponto inicial do processo de projeto
limita a liberdade criativa do projetista, induzindo resultados rígidos e repetições sem
reflexões (CARVALHO, 2008).
Argan (2001), por outro lado, argumenta que se o tipo é vago ele não pode
sugerir uma forma definida, mas apenas um esquema de forma que se apresenta com
um valor indefinido de uma imagem ou de um signo. Como resultado de um processo
de regressão, a forma-base que se encontra no tipo é livre da influência condicionante
de uma determinada forma histórica, não interferindo na liberdade criativa do
arquiteto, a quem cabe o papel de analisar criticamente o existente e utilizar sua
bagagem pessoal, bem como os diversos condicionantes projetuais para criar o novo.
Brandão (2002) acrescenta que, enquanto conhecimento arquitetônico, a
tipologia articula-se a planos diversificados, não necessariamente se restringindo aos
gerais, transmitidos pela História e pela Teoria da arquitetura, mas também aos mais
locais, resultantes de investigação direta e permanente sobre o patrimônio
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arquitetônico de cada lugar e sobre sua evolução, a exemplo do que se dispôs fazer
na presente pesquisa.
O mesmo autor explica que as tipologias se definem em diversos níveis. Num
nível menos detalhado, as tipologias de edificações podem ser divididas, segundo a
classificação elaborada por Serapião (2001) com base num balanço da arquitetura
brasileira produzida na década de 1990, nas seguintes categorias gerais: residências
unifamiliares; residências multifamiliares; institucionais; comerciais; administrativos;
industriais; religiosos; hospitalares; antigos de valor histórico; para eventos, esportes
e lazer; culturais; escolas; hotéis; restaurantes; e terminais de transporte.
Num nível de maior especificidade, e considerando apenas a tipologia
residência multifamiliar, Brandão (2002) aponta como principais variáveis da definição
de tipologias a forma e volumetria dos edifícios, bem como seu posicionamento no
terreno, ou seja, fala-se em tipos de implantação. Em seu Atlas de Plantas, resultante
da análise de empreendimentos em diversos países, Schneider (1998, apud
BRANDÃO, 2002) prevê nove tipos de habitações multifamiliares quanto à
implantação: blocos delimitadores de quadras ou quarteirões; edificações em vazios
urbanos irregulares; edifícios de esquina; edifícios apoiados em muros corta-fogo;
vilas urbanas; blocos lineares isolados; torres residenciais; casas aterrazadas,
conhecidas também como edifícios colina; e blocos isolados com volumetria livre.
Mais aproximada do contexto brasileiro e dos propósitos desta pesquisa é a
análise realizada por Gobbo e Rossi (2002) em relação a empreendimentos
residenciais multifamiliares construídos no Rio de Janeiro na década de 1990.
Considerando o mesmo nível tipológico abordado por Schneider (1998 apud
BRANDÃO, 2002), as autoras identificaram quatro tipos principais de tipologias:
condomínios

fechados;

edifícios

residenciais

altos;

edifícios

em

bloco;

e

empreendimentos do tipo Flat Service ou Residence Club.
Para Brandão (2002), um terceiro nível de detalhamento neste grupo teria
como enfoque a planta do apartamento, ou seja, a unidade habitacional. Ao analisar
mais de mais de 3000 plantas de apartamentos distribuídas em 56 cidades brasileiras,
o autor identificou aproximadamente 80 tipologias, com base na combinação do
número de quartos, suítes, banheiros e existência do quarto de serviço. O mesmo
esclarece que neste caso o termo tipologia foi utilizado para identificar as variantes
básicas de constituição dos apartamentos com enfoque no programa de
necessidades, sem considerar os aspectos morfológicos da estruturação do espaço.
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O autor chegou à conclusão de que o número de banheiros era o principal indicador
do tamanho ou porte do apartamento.
Villa (2004) e Silveira (2007), entre outros, seguem a mesma metodologia,
comum também ao mercado imobiliário, ao priorizar o programa de necessidades
para a identificação de tipologias. Baseando-se apenas no número de quartos os
autores

apontam

três

tipologias

básicas:

apartamentos

de

um

dormitório,

apartamentos de dois ou três dormitórios, classificados em função de sua área, e
apartamentos de quatro ou mais dormitórios, cujas características predominantes
atualmente são apresentadas no Quadro 2 abaixo:
Quadro 2 - Tipos de plantas de apartamentos segundo o programa de necessidades.
Tipo

Apartamento
de 1 dormitório

Apartamento
de 2 ou 3
dormitórios

Apartamento
com 4 ou mais
dormitórios

Caracterização
Com área média de 35m², este tipo de apartamento geralmente é composto por uma
cozinha reduzida, quarto, sala e banheiro, sendo que no caso das chamadas quitinetes a
sala se converte em dormitório. Sua demanda aumentou nas ultimas décadas em função da
diminuição do poder aquisitivo da população, bem como do aumento no numero de
pessoas que moram sozinhas. Localizam-se predominantemente em áreas centrais e são
relacionadas à praticidade e modernidade. Em alguns casos a busca por um maior
aproveitamento do terreno leva à redução ainda maior das áreas, convertendo o setor de
serviços em espaços coletivos no edifício.
Estas são as tipologias mais comuns hoje. Possuem áreas médias de 54,64m², nos
apartamentos de 2 quartos, e de 74,94m², nos apartamentos de 3 quartos. Observa-se uma
significativa redução de áreas em busca do aproveitamento máximo do terreno, em
comparação com a década de 1980, quando estes tipos apresentavam áreas médias de
118,00m² e 183,00m². Outras modificações importantes relacionadas à redução de poder
aquisitivo observadas nas ultimas décadas foram o desaparecimento ou redução à área
mínima do quarto de serviço; redução da cozinha e em muitos casos união desta com a
sala através de bancadas americanas. Nos edifícios destinados às classes mais altas o
número de banheiros aumenta e a suíte torna-se comum.
Destinada à classe de maior poder aquisitivo, é a tipologia minoritária. Decorrem da
mudança de preferência deste segmento da sociedade, que devido a motivos de segurança
trocaram as casas amplas por apartamentos luxuosos com cômodos espaçosos e área total
de até 200m².

Fonte: Elaboração da autora com base em Tramontano e Pereira, 1999 apud Silveira, 2007.

Martinez, no entanto, critica este tipo de classificação na medida em que foge
do conceito de tipo e se aproxima do de modelo, no que considera um uso superficial
que se faz atualmente do termo tipologia:
[...] chega-se a falar de diferentes tipologias de apartamentos para aludir a
uma pequena variedade de plantas, as quais só diferem entre si no número
de dormitórios, sem alterações nas normas de distribuição (MARTINEZ, 2000
apud WEBER, p.116, 2006).

De fato, Brandão (2004) esclarece que a análise tipológica segundo a
freqüência com que os arranjos aparecem na oferta imobiliária difere daquela com
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enfoque nos aspectos morfológicos e de interconexão entre os setores e cômodos,
podendo gerar resultados bastante diferentes.
Como exemplo desta segunda metodologia, Schneider (1998 apud BRANDÃO,
2002) apresenta a seguinte classificação tipológica com base na forma geral da
unidade habitacional, na circulação interna e nos critérios de distribuição e
interconexão entre os ambientes ao analisar apartamentos distribuídos ao redor do
mundo (Quadro 3):
Quadro 3 - Tipos de plantas de apartamentos segundo aspectos morfológicos.
Tipo
Corredor
Caixa inserida
Sala de estar
central
Separação das
áreas
funcionais

Orgânica

Fluida

Flexível

Circuito

Caracterização
Organiza-se segundo um eixo ao longo do qual se dispõe a moradia, a um ou ambos os
lados desse eixo.
A moradia é interpretada visualmente como um amplo espaço aberto, com um cubo (ou
paredes) inserido em seu interior. As moradias com esta configuração tendem a parecer
mais amplas que de fato o são.
O desenho da moradia se desenvolve em torno da sala de estar que também funciona
como distribuidora, ou seja, quase todas as circulações passam por ela. É um desenho que
favorece a comunicação, embora haja prejuízo da intimidade.
As diferentes áreas funcionais da moradia são claramente separadas. Neste tipo de planta
existe a área diurna, com sala de estar, jantar ou copa e cozinha, e a zona noturna,
formada pelos dormitórios. Além disso quartos de trabalhos manuais ou de estudo podem
formar uma terceira zona. O objetivo deste tipo de planta é permitir um desenvolvimento
fluido e sem interferências das funções individuais; cada membro da família goza de maior
liberdade e intimidade possível. Normalmente casa zona possui seu próprio corredor.
O layout da residência se baseia no estudo das circulações dos usuários durante suas
diversas atividades. As paredes se localizam no contorno das zonas onde se concentram
os deslocamentos e os espaços se desenvolvem em concordância com estas. Nesta planta,
o ângulo reto é só mais um entre todos os possíveis e os corredores se reduzem ao mínimo
necessário. Os espaços assim criados adotam formas poucos usuais, criando problemas de
mobiliário. Como os tipos de movimentação que determinam a vida das pessoas estão em
contínua mudança, estas plantas “envelhecem” rapidamente; são tão “perfeitas” e especiais
que acabam por ser inflexíveis.
Pode ser considerada uma variante da planta orgânica. Não se caracteriza por nenhuma
posição particular das paredes, mas sim por sua omissão. As peças raramnte estão
separadas da zona de circulação e apresentam somente uma ligeira separação entre elas:
fluem de uma para outra, oferecem referências visuais e convidam o visitante a avançar. As
moradias deste tipo parecem maiores e mais abertas e as peças individuais estão sempre
relacionadas ao conjunto.
Corresponde geralmente á situação conhecida de apartamento cujo arranjo físico prevê um
núcleo fixo de instalações, liberando os demais espaços para divisões e utilizações
variadas.
A ênfase neste tipo de arranjo está nas circulações através da casa, com a criação de um
maior número possível de relações funcionais e espaciais entre os vários cômodos. A
principal característica desta concepção espacial está em que o acesso aos cômodos pode
ser realizado por mais de um caminho.

Fonte: Elaboração da autoria com base em Schneider, 1998 apud Brandão, 2003.

Supõe-se que a escassez de estudos tipológicos do ponto de vista morfológico
em relação aos apartamentos no Brasil se deve à pouca variedade de soluções
existente em comparação à classificação apresentada por Schneider (1998 apud
BRANDÃO, 2002). Os diversos autores estudados apontam a tripartição íntimo-socialserviço como condicionante de uma tipologia única herdada da arquitetura colonial.
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Em detrimento às transformações políticas e sociais, bem como as mudanças na
estrutura familiar, que resultaram, entre outras mudanças, na redução dos espaços
habitacionais, a configuração interna mantém a rígida separação entre setores
(BRANDÃO, 2002; GOBBO E ROSSI, 2002; VILLA, 2004, SILVEIRA, 2007;
CARVALHO, 2008; entre outros).
Considerando a classificação de Schneider (1998 apud BRANDÃO, 2002),
pode-se afirmar que a tipologia brasileira predominante se aproxima mais do tipo de
planta com separação das áreas funcionais, com a ressalva de que a repartição não
se dá em zona noturna e diurna, mas sim em setores íntimo, social e de serviço. A
planta tipo corredor também podem ocorrer, mas em função da necessidade de
adequação dos apartamentos a edifícios implantados em terrenos estreitos e não por
opção arquitetônica. Os demais tipos raramente são verificados, pois se contrapõem
ao costume brasileiro de maior compartimentação e utilização de paredes em
alvenaria de tijolos, bem como à priorização da intimidade.

Figura 15 - Exemplos de apartamentos com tripartição setorial.

Fonte: SILVEIRA 2007, p. 85.

Brandão (2004) e Silveira (2007) atribuem à carga cultural fortemente
arraigada, tanto do ponto de vista do usuário, quanto da base produtiva relacionada a
questões sócio-demográficas e psicológicas relacionadas ao projeto, ao significado e
ao uso da habitação no Brasil, esta insistência num modelo único em detrimento à

72

variedade de possibilidades e alternativas disponíveis e consolidadas na arquitetura
mundial.
Percebe-se que a maioria dos estudos consultados relaciona o terceiro nível de
detalhamento da análise tipológica de edifícios residenciais à planta do apartamento.
Poucos estudos abordaram a tipologia do pavimento tipo quanto à organização
espacial das unidades habitacionais, sobretudo no contexto da produção habitacional
brasileira.
O número de unidades habitacionais por pavimento tipo e a interconexão
destas com a circulação horizontal e vertical podem resultar em formas e volumetrias
bastante distintas. Parte-se da hipótese, na presente pesquisa, de que as diferentes
tipologias morfológicas do pavimento tipo apresentam uma grande influência no
desempenho termo-energético dos edifícios.
Em seu levantamento da produção habitacional social no Brasil no período de
1930 a 1964, Bonduki (1994) estudou 80 conjuntos arquitetônicos entre casas, blocos
e edifícios promovidos pelo poder público. O autor constatou que, influenciados pelos
ideais modernistas e pelo desafio lançado nos primeiros congressos Internacionais de
Arquitetura Moderna (CIAM) do espaço mínimo da moradia e da racionalidade
construtiva, os projetistas envolvidos buscaram na variedade tipológica a solução para
estes problemas.
Destes projetos, vinte e três eram de conjuntos residenciais constituídos de
edifícios verticalizados. Considerando a forma em função da relação das circulações
com as unidades habitacionais, Bonduki (1994) identificou cinco tipologias de
pavimentos tipos, sistematizadas no Quadro 4, a seguir:
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Quadro 4 - Tipos de plantas de pavimentos tipo, segundo aspectos morfológicos.
Tipo

Caracterização

Bloco
composto por
uma caixa de
escada para
duas
unidades
habitacionais

tipologia mais comum do segmento em
questão no período estudado por Bonduki
(1994). Com relação á implantação, o
conjunto podia ser composto por unidades
isoladas ou conjugadas, neste ultimo caso
formando edifícios laminares com acessos
independentes.
Também bastante freqüente, apresenta a
vantagem de atender o dobro de unidades
com uma mesma circulação vertical em
relação à tipologia anterior. Neste caso a
solução típica de agenciamento das
unidades é dispor as áreas mais valorizadas
(salas e dormitórios) nas faces apostas a da
circulação e as áreas de serviços dando
para estas aproveitando o espaço da caixa
de escada como fosso de iluminação. Por
outro lado, a orientação dos blocos, que ao
privilegiar um dos lados com a melhor
insolação e ventilação, necessariamente
prejudicará o outro. Das mesma forma, os
blocos podem ser dispostos de forma
isolada ou conjugada.
Constitui-se de por uma caixa de circulação
vertical ligada a um grande corredor que dá
acesso às unidades habitacionais. Permite
uma maior variedade do programa em seu
interior, mas o baixo rendimento das
circulações coletivas, em comparação com
as tipologias anteriores, contribuiu para que
não se tornasse uma solução freqüente.

Bloco em “H”
com uma
caixa de
escada para
quatro
unidades
habitacionais

Bloco laminar

Blocos com
pátio central

Exemplos

Monte Serrat (IAPI - 1950) – Salvador/BA

Del Castilho (IAPC - 1950) – Rio de
janeiro/RJ.

Conjunto Residencial Pedregulho (Afonso
Eduardo Reidy - 1945) – Rio de Janeito/RJ.

Solução pouco freqüente no Brasil devido ao
mau aproveitamento dos espaços internos
do bloco, gerando espaços perdidos e
grandes áreas de circulação.
Lagoinha (White Lírio da Silva – 1944) – Belo
Horizonte/MG.

Bloco em “Y”

Também pouco freqüente, apesar de
permitir o aumento da superfície livremente
ensolarada e ventilada, aliando a isso
economia de circulação vertical, já que a
circulação vertical pode atender até seis
unidades habitacionais, sem a necessidade
de corredores internos. Demanda grandes
áreas para sua implantação e da mesma
forma que a tipologia em “H”, desprivilegia
um dos lados quanto à insolação e à
ventilação.

Areal (João Carlos Vital – 1950) – Rio de
Janeiro/RJ.

Fonte: Elaboração da autoria com base em Bonduki, 1994.

Estas tipologias se tornaram referência para a produção habitacional brasileira
posterior, tanto na iniciativa pública como privada, embora o autor afirme que apesar
da intensa busca por novas soluções arquitetônicas, urbanísticas e construtivas
observada nas décadas de 1930 e 1940, nas décadas seguintes os órgãos públicos
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envolvidos com a questão da habitação social no Brasil perderam a capacidade de
inovar e passaram a reproduzir automaticamente soluções prontas.

A diversidade

dessa fase experimental cedeu lugar, então, a uma produção massiva e homogênea,
sem maior interesse arquitetônico:
[...] esta fase experimental e pioneira da produção dos IAP’s, que ocorreu
entre o final dos anos 30 e meados dos anos 40, com destaque para o
trabalho de Ferreira, não se limitou ao IAPI e foi, a partir dos anos 50,
perdendo força criativa e se tornando referencias “mortas”. Não foram
satisfatoriamente avaliadas em todos os seus aspectos (custos, qualidade
urbanística e arquitetônica, racionalização do processo construtivo etc.) e
cederam espaço a projetos cada vez mais padronizados, uniformes e
empobrecidos do ponto de vista da arquitetura, o que caracteriza os
empreendimentos dos anos 50, prenunciando o que viria a ser a tônica da
produção do Banco Nacional de Habitação - BNH depois de sua criação em
1964 (BONDUKI, 1994).

No contexto da produção privada recente, a adoção de soluções padronizadas
nos edifícios residências possui outra origem: a participação dos agentes produtores
condicionada pelas imposições do mercado imobiliário. Por ser um projeto no qual a
participação do usuário é mínima por natureza e cujo objetivo via de regra gira em
torno do aproveitamento máximo do terreno em função da legislação urbanística, até
mesmo o arquiteto projetista se vê limitado em sua função, como questiona Silveira
(2007) em sua dissertação de mestrado: “o projeto do edifício de apartamento é do
arquiteto ou do incorporador?” (SILVEIRA, 2007).
Independente dos motivos que ensejam esse quadro, são poucos os estudos
que investiguem a produção recente da moradia no Brasil, sobretudo no que diz
respeito à caracterização tipológica quanto à organização espacial tanto do
apartamento, quanto do pavimento tipo.
Silveira (2007), por exemplo, verificou que nos edifícios de apartamentos
construídos em Goiânia/GO por iniciativa privada no ano de 2006 predominava a
tipologia em “H”. Esta, no entanto, diferia daquela apresentada por Bonduki (1994) na
medida em que as unidades não eram necessariamente semelhantes. Outra solução
recorrente foi o pavimento tipo com três unidades habitacionais, mas cuja tendência à
assimetria axial da planta em “H” persistia apesar da assimetria (Figura 16).
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Figura 16 - Exemplos de pavimentos tipo com quatro e três habitações.

Fonte: SILVEIRA 2007, p. 89.

No contexto local, a discussão em torno dos edifícios verticais tampouco gira
em torno da forma, com exceção do trabalho de Sousa (2005), que busca identificar
“’familias’ formais” nos edifícios residenciais em Natal, embora não analise a
organização espacial do apartamento ou do pavimento tipo, se restringindo à
volumetria geral dos edifícios, sem buscar compreender as relações existentes entre
estas.
3.2 Características construtivas relacionadas à eficiência energética
As características construtivas, chamadas de secundárias por Carlo (2008),
juntamente com as características tipológicas, são responsáveis pelo desempenho
termo-energético das edificações e, portanto, também devem ser levantadas de forma
dirigida ao estudo da eficiência energética.
São diversas as metodologias existentes para a coleta de dados construtivos
relacionados à eficiência energética, com destaque para aquela utilizada pelo governo
dos EUA para o levantamento e construção dos bancos de dados sobre edificações
comerciais (CBECS - Commercial Buildings Energy Comsumption Survey) e
residenciais (RECS - Residential Energy Comsumption Survey). As informações
coletadas através de visitas in loco, questionários e entrevistas (junto a moradores e
fornecedores de energia elétrica) referentes a milhares de edificações nos EUA
relacionam-se às características edilícias (localização, dimensões e ano de
construção) e aos padrões de uso e consumo de energia (ocupação, áreas
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submetidas ao condicionamento térmico, equipamentos, uso de energia elétrica e de
outras fontes) (CARLO E TOCCOLINI, 2005).
Os bancos de dados CBESC e RECS foram utilizados por diversos autores,
entre eles Huang et al (1991) e Huang e Franconi (1999), para o desenvolvimento de
protótipos de edificações, através do tratamento estatístico de seus dados. Esta
metodologia tornou-se base para inúmeras outras, a exemplo daquela desenvolvida
por Carlo e Toccolini (2005) para a formulação de protótipos de edificações
residenciais e comerciais brasileiras.
Para a elaboração dos protótipos residenciais, as autoras utilizaram os
protótipos que haviam sido elaborados por Tavares (2003) com base da Pesquisa
Nacional de Amostras de Domicílio (PNAD, 2002), modificando-os a partir dos dados
da Pesquisa de Posse de Eletrodomésticos e Hábitos de Uso em edificações
residenciais (SINPHA, 1999).
Naquele estudo foram analisados os seguintes parâmetros: dimensões;
número de pavimentos; percentual de abertura das fachadas; transmitância e
absortância das paredes e coberturas; características dos elementos translúcidos;
ocupação; densidade de carga interna; padrões de uso; características do sistemas
de condicionamento artificial.
Com base na avaliação estatística destes parâmetros foram definidos quatro
protótipos para edificações residenciais brasileiras, de acordo com a tipologia
(unifamiliar ou multifamiliar) e com a renda média familiar. O protótipo unifamiliar de
baixa renda possui dois quartos, e o de média renda possui três quartos. Os
protótipos multifamiliares possuem quatro unidades habitacionais por pavimento,
sendo que o primeiro possui cinco pavimentos e dois quartos por unidade e o
segundo possui sete pavimentos e três quartos por unidade (CARLO E TOCCOLINI,
2005).
Observa-se que os protótipos construídos pelas autoras sintetizam dados
relacionados às diversas regiões do Brasil, não refletindo, portanto, características
regionais específicas. Considerando que a diversidade climática do Brasil demanda
soluções construtivas distintas (Lamberts et al, 2004), pode-se afirmar que tal
abordagem generalizante não resulta em protótipos a partir dos quais possam ser
estudadas alterações de parâmetros de forma aplicada às especificidades das
diversas localidades.
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Santana (2006) corrobora ao afirmar que a caracterização construtiva, no que
diz respeito à eficiência energética, deve deter-se à realidade construtiva local, tendo
em vista que, embora haja uma tendência de padronização na arquitetura pósmoderna, sobretudo nos edifícios verticalizados, existem especificidades inerentes às
culturas construtivas e mercadológicas locais que inviabilizam generalizações tanto
para a identificação de características ou tipologias predominantes, quanto para a
proposição de soluções mais adequadas para cada realidade climática.
Para a elaboração de protótipos de edificações comerciais, as autoras
utilizaram dados preexistentes relacionados às cidades de Salvador (CARLO et al,
2003) e Recife (CARLO et al, 2004), além de dados coletados em São Paulo e
Florianópolis através de entrevistas, levantamentos fotográficos e levantamentos in
loco, tendo em vista que à época não havia dados de pesquisas governamentais
disponíveis sobre este setor.
As características analisadas foram a forma, a altura, a porcentagem de áreas
de aberturas, o sombreamento destas e os padrões de uso de energia. Os protótipos
foram definidos de acordo com a atividade comercial (escritórios, hotéis, restaurantes,
supermercados, lojas, escolas e hospitais) e também se referentes à realidade
brasileira.
A pesquisa de Carlo e Toccolini (2005) consiste na primeira etapa da
elaboração da regulamentação brasileira e, portanto, serviram de base para diversos
estudos realizados posteriormente sobre a identificação de tipologias e construção de
protótipos de edificações relacionados ao consumo de energia, a exemplo da
pesquisa desenvolvida por Santana (2006) sobre edifícios de escritórios na cidade de
Florianópolis.
Para identificar as tipologias mais representativas do universo de estudo a
autora adotou a delimitação geográfica do centro de Florianópolis, obtendo junto à
Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos (SUSP) o número de edifícios de
escritórios existente. Foram considerados para o estudo apenas os edifícios de
escritórios particulares com mais de cinco pavimentos (SANTANA, 2006).
Por tratar de tipologias relacionadas a uma realidade local e da análise da
influência de parâmetros construtivos no consumo de energia destas, o estudo de
Santana se mostra mais detalhado que aquele desenvolvido por Carlo e Toccolini
(2005). As informações foram levantadas através dos registros da SUSP e de visitas
in loco, registros fotográficos e entrevistas com projetistas e/ou construtores, com
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relação à localização, profissionais responsáveis, ano de início de ocupação, número
de pavimentos, forma, dimensões, áreas, orientações, área de janela por fachada,
sistemas de aberturas, materiais utilizados e elementos de proteção solar, entre
outros (SANTANA, 2006).
No total, Santana (2006) analisou trinta e cinco edifícios de escritórios, cujas
características mais recorrentes deram origem a alguns protótipos. Estes modelos
foram então analisados através de simulações termo-energéticas, bem como diversas
modificações em seus parâmetros construtivos, de forma a identificar as soluções
construtivas mais adequadas para as tipologias estudadas na realidade climática de
Florianópolis, partindo da cultura construtiva do local.
3.3 Condicionantes e aspectos históricos da verticalização em Natal/RN
Neste tópico serão abordados os condicionantes envolvidos na formação das
tipologias residenciais verticais, na medida em que se torna difícil propor melhorias
sem considerar os critérios (econômicos, funcionais, culturais, tecnológicos,
mercadológicos, legais e de localização, entre outros) que as determinam.
Neste sentido, a configuração produtiva do tipo incorporação imobiliária para
fins capitalistas de venda ou aluguel no setor residencial destaca-se como o grande
agente transformador do espaço urbano nas cidades brasileiras. A ação dos agentes
empreendedores da indústria imobiliária e o papel regulador exercido pelo Estado
através de sua legislação urbanística são, portanto, um dos principais condicionantes
das tipologias arquitetônicas observadas nos edifícios residenciais (WEBER, 2006).
Sousa (2005) verificou em seu estudo sobre os edifícios residenciais verticais
de Natal, que as prescrições urbanísticas, impostas principalmente pelos planos
diretores, constituem o principal condicionante das tipologias formais encontradas na
cidade, sobrepondo-se aos aspectos bioclimáticos, estéticos e simbólicos, entre
outros.
Duarte (2006) acrescenta que, além das restrições legais, as questões
mercadológicas possuem papel de destaque como condicionante projetual em
edifícios residenciais verticais, pois, em geral, o objetivo principal deste tipo de
empreendimento é o aproveitamento máximo do potencial construtivo do terreno e a
obtenção dos maiores lucros por parte das construtoras responsáveis. O projeto
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arquitetônico, neste caso, se configura “apenas uma das peças (embora a principal)
cuja função é ‘vender’ o produto”.
Alonso (1999) corrobora ao afirmar que, dente todas as tipologias edilícias, o
setor residencial vertical, como produto de maior lucratividade do setor imobiliário, é
aquele que mais sofre influência dos aspectos mercadológicos, pois estes regulam o
uso e o preço do terreno, o potencial construtivo, as normas vigentes, os custos e as
preferências do consumidor. Além disso, a própria natureza deste tipo de habitação
impede a sinergia entre cliente e projetista, já que este contato é intermediado pelo
empreendedor ou construtora, tendo como base as pesquisas de mercado ou de
demanda,

resultando

num

produto

padronizado

para

diferentes

clientes

e

contribuindo, assim, para que as questões mercadológicas prevaleçam.
Considerando que as prescrições urbanísticas impõem restrições legais às
possibilidades econômicas de lucro e que as questões mercadológicas, por sua vez,
confundem-se com a cultura construtiva local, exercendo influência sobre a
elaboração da legislação urbanística, como afirma Costa (2000), pode-se concluir que
estes dois fatores – legais e mercadológicos – atuam de forma interdependente
determinando a produção e a morfologia da residência vertical.
Deve-se considerar, ainda, que as legislações urbanísticas, os mercados
imobiliários e a atuação destes sobre a produção da residência vertical se inserem
num contexto histórico maior de produção do espaço urbano e de verticalização das
cidades.
Cabe, aqui, retomar brevemente os principais fatos históricos relacionados a
este processo na cidade de Natal, bem como as legislações urbanísticas
implementadas, as estratégias adotadas pelo mercado imobiliário local para
responder às restrições legais impostas e as tipologias formais resultantes, de forma a
compreender melhor a produção atual dos edifícios residenciais verticais em Natal.
A verticalização em Natal/RN teve início no final da década de 1960,
acompanhando o processo histórico iniciado nas primeiras décadas do século XX nas
cidades de Rio de Janeiro e em São Paulo. O desenvolvimento industrial e os
avanços tecnológicos, sobretudo a produção ou o melhor acesso ao cimento e ao
aço, a expansão da rede elétrica e a nacionalização do elevador foram fatores que
permitiram a consolidação do fenômeno no Brasil. De fato, o cimento e o ferro
(componentes do concreto armado), que eram produtos caros de importação,
passaram a ser produzidos nacionalmente na década de 1920, assim como a energia
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elétrica foi difundida, possibilitando o uso dos elevadores importados da Europa
(ARGAN, 1992 apud DUARTE, 2006).
Além dos fatores técnicos citados, o urbanismo modernista, em especial os
modelos de zoneamento urbano alemão (da escola da Bauhaus) e americano
(Building Code e Zoning), que ordenavam o adensamento em determinadas áreas da
cidade, influenciaram de forma considerável a legislação brasileira, a exemplo do
Código de Obras Arthur Saboya (1929 – 1934) em São Paulo. Assim, os novos
bairros passaram a incorporar progressivamente estes ideais e os edifícios verticais
se consolidaram como a moradia preferida das classes mais abastadas (SOMECK,
1997).
Posteriormente, a expansão das cidades e a necessidade de permanecer
próximo às áreas melhor servidas de infra-estrutura urbana, equipamentos e serviços
contribuíram para a consolidação da tendência de aproveitamento máximo dos
terrenos disponíveis nestas áreas e de demolição das edificações mais antigas para a
construção de novos edifícios verticalizados (com mais de três pavimentos)
(DUARTE, 2006).
Nas décadas seguintes, o modelo vertical foi intensamente reproduzido nas
cidades brasileiras, motivado por fatores como a atuação dos agentes mobiliários
sobre o novo produto; o financiamento público para a compra da casa própria através
do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e de seus financiadores como a COHAB,
INOCOOPs e CEF; a criação dos Planos Diretores e Códigos de Obras que visavam
preparar a cidade para maiores demandas e habitação, indústria e serviços; e a
explosão demográfica causada, entre outros fatores, pela migração da população
rural para as grandes cidades (DUARTE, 2006).
Em Natal, o primeiro edifício vertical construído (com mais de três andares e
elevador) foi o Hospital Universitário Onofre Lopes, então denominado Hospital Miguel
Couto, inaugurado em 1936 (Figura 17). O Grande Hotel, situado na Ribeira, foi o
segundo exemplar, concluído em 1939 (Figura 18) (CASCUDO, 1980 apud DUARTE,
2006). Na década seguinte foram levantados mais dois edifícios: o Amaro Cavalcanti
na Cidade Alta (1946) e o Moinho de Ouro Natal na Ribeira (1947) (DUARTE, 2006).
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Figura 17 - Hospital Onofre Lopes (1936).

Figura 18 - Grande Hotel (1939).

Fonte - https://picasaweb.google.com/
jhenrique.galvao/FotosAntigasDeNatalRN#

Fonte - https://picasaweb.google.com/
jhenrique.galvao/FotosAntigasDeNatalRN#

Nas décadas de 1950 e 1960 surgiram mais alguns exemplares de edifícios
verticais comerciais e de serviços e aparecem os primeiros edifícios de uso misto,
com comércio no térreo e apartamentos e/ou escritórios nos pavimentos superiores.
Em 1969 foi construído o primeiro edifício vertical exclusivamente residencial
de Natal, o edifício Salmar, com onze pavimentos (Figura 19), considerado o marco
zero da residência vertical na cidade. Este edifício revolucionou a forma de morar em
Natal: a moradia verticalizada introduziu a negação da moradia tradicional isolada e
valorizou os novos hábitos e valores associados à propriedade coletiva, conferindo
status às vantagens da boa localização, infra-estrutura e segurança.
Superada a necessária coexistência com os programas comerciais e de
serviços, a residência vertical avança na década seguinte até tornar-se protagonista
do processo de verticalização e de sua aceleração na capital potiguar da década de
1980 (SOUSA, 2005).
Figura 19 - Edifício Salmar (1969).

Fonte: DUARTE, 2006.
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Até o fim da década de 1960, a maioria dos edifícios possuía poucos andares
(entre quatro e sete) e ocupavam toda a área do lote, já que a legislação urbanística
então vigente, o Plano de Sistematização de Natal (Lei Municipal nº 04 de 1929), não
impunha limites nesse sentido. Desta forma, ao acompanhar a geometria do terreno
sem dispor de recuos, predominavam as linhas retas e o pouco arrojo projetual
(COSTA, 2000).
De fato, o enfoque das primeiras legislações urbanísticas de Natal, assim como
das demais capitais brasileiras, visava a colonização e o povoamento da cidade,
passando, no século XIX e primeira metade do século XX, a priorizar questões
relacionadas à higienização, à saúde, ao sanitarismo e ao controle de pragas, sob a
forma de intervenções urbanísticas pontuais, sem prever critérios para a definição de
recuos, estacionamentos, taxas de ocupação, etc6 (TAQUARY & FAGUNDES, 2008).
Apenas a partir da metade do século XXl, com o surgimento dos Planos
Diretores, estas questões passaram a ser abordadas. Duarte (2006) aponta oito
principais planos urbanísticos implementados ao longo da história de Natal: o Plano
da Cidade Nova (1901), o Plano Geral de sistematização de Natal (1929), o Plano de
expansão de Natal (1935), o Plano Urbanístico e de Desenvolvimento de Natal
(1968), o Plano Diretor do Município de Natal (1974), o Plano Diretor de Organização
Físico-territorial do município de Natal (1984), o Plano Diretor de Natal de 1994 e o
Plano Diretor de Natal de 2007, cujas principais contribuições para a produção dos
edifícios residenciais verticais serão discutidas mais a diante.
Apesar de Sousa (2006), não considerar o aparecimento destes primeiros
edifícios o marco inicial de um processo contínuo de verticalização, já que
constituíram
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Taquary & Fagundes (2008) citam cinco planos urbanísticos principais anteriores à criação do primeiro plano
diretor de Natal em 1974. O primeiro foi o Plano da Cidade Nova ou Plano Polidrelli (1901), como ficou conhecido
o Master Plan do bairro de Cidade Nova (equivalente aos bairros de Tirol e Petrópolis hoje) idealizado por Antônio
Polidrelli durante o governo de Pedro Velho e implementado nos primeiros anos do século XX. Em 1911 foi criado
o bairro do Alecrim, que anteriormente era a comunidade rural de Refoles. Em 1929 foi elaborado o Plano Geral de
Sistematização de Natal ou Plano Palumbo que previa o planejamento de obras de saneamento e abastecimento
de água elaborado pelo engenheiro Henrique de Novaes e a reestruturação do traçado urbano da cidade com a
implementação de uma estrutura viária hierarquizada, alargamento e criação de novas vias, e articulação dos
centros comerciais de Cidade Alta e Ribeira com os demais bairros idealizados por Giácomo Palumbo com o
intuito de projetar Natal para os próximos 50 anos. Assim como os planos anteriores, o Plano de Expansão de
Natal (1935) previa projetos de melhoramento urbano, incluindo o projeto de abstecimento de água encanada para
toda a cidade, esgotamento sanitário em algumas áreas, abertura de avenidas, criação de praças e construção de
edifícios para o governo e do aeroporto. O Plano Urbanístico e de Desenvolvimento de Natal, contratado em 1967,
por sua vez, constituiu um esboço para os futuros planos diretores, na medida em que ensaiava uma abordagem
mais universal da cidade, porém, com participação popular nula devido à ditadura militar. Contribuiu para o
adensamento de alguns bairros da cidade era o início do processo de verticalização (QUEIROZ, 2010; TAQUARY
& FAGUNDES, 2008; DUARTE, 2006; SOUSA, 2005).
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acontecimentos que levariam a uma verdadeira reconfiguração espacial da cidade. A
instalação da base aérea dos EUA na então comunidade de Parnamirim em 1940
tornou Natal um ponto estratégico da vitória norte-americana na Segunda Guerra
Mundial. Em 1941 foi concluída a Base Naval e Policlínica do Alecrim e em 1942 foi
construída a estrada asfaltada ligando Natal e a comunidade de Parnamirim, hoje a
Avenida Hermes da Fonseca e BR 101. Neste mesmo ano, a seca prolongada no
interior do Estado, além da crise do algodão impulsionando a vinda de migrantes para
a capital (COSTA, 2000).
Estes eventos resultaram num incremento populacional sem precedentes,
como demonstra a taxa de crescimento de 88,2% na década de 1940, quando a
cidade passou de 54.836 para 103.215 habitantes (IBGE). Conseqüentemente, Natal
teve seus limites geográficos alargados com o surgimento de novas áreas para
atender ao excedente populacional, a exemplo dos bairros do Alecrim, Petrópolis,
Tirol, Praia do Meio, Lagoa Seca e Areia Preta, e recebeu diversas melhorias
urbanas, principalmente nas áreas da saúde, saneamento, iluminação pública e
educação (DUARTE, 2006).
As duas décadas seguintes também registraram índices elevados de
crescimento populacional e novos bairros como Rocas, Cidade da Esperança, Lagoa
Nova e Candelária surgem como resposta à demanda por novos espaços urbanos
para habitação.
Duarte (2006) ressalta a importância das políticas públicas neste processo,
sobretudo aquelas implementadas no período do regime militar (1964 – 1985). A
criação da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) em
1959 deu origem a diversos programas habitacionais. Nesse contexto, a criação do
Plano Habitacional Popular promovia o financiamento federal para a construção de
conjuntos habitacionais e, através de agentes promotores como a COHAB-RN,
grandes conjuntos habitacionais horizontais foram implantados em Natal, contribuindo
para a expansão física da cidade.
O período de intenso crescimento econômico conhecido como “milagre
econômico” (1968 – 1973) e a continuidade das políticas habitacionais intensificaram
o surgimento dos condomínios horizontais, levando à ocupação dos vazios urbanos e
à expansão dos limites geográfico em Natal. A parceria entre o Estado e a iniciativa
privada na produção das novas habitações fortaleceu o capital imobiliário e expandiu
o mercado da construção civil. A terra, valorizada pela implantação da infraestrutura,
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passou a ter mais valor de troca do que de uso para seus proprietários, na chamada
especulação imobiliária (QUEIROZ, 2010).
A cidade crescia horizontalmente nos seus limites e verticalmente nos bairros
centrais, já demonstrando a forte segregação espacial que se consolidaria nas
décadas seguintes: os edifícios residenciais verticais com localização privilegiada nas
áreas centrais seriam destinados às classes mais abastadas; a Zona Sul recebia
empreendimentos voltados para as classes média e alta através do Instituto de
Orientação às Cooperativas Habitacionais do Rio Grande do Norte (INOCOOP-RN) e
financiados pela Caixa Econômica Federal (CEF); e a Zona Norte, carente de infraestrutura, recebia, através da Companhia de Habitação Popular do Rio Grande do
Norte

(COHAB),

criada

pelo

Plano

Habitacional Popular,

empreendimentos

financiados pelo Banco Nacional de Habitação destinados às classes com menor
poder aquisitivo (DUARTE, 2006).
Para Costa (2000), Sousa (2005) e Duarte (2006) é, portanto, a partir desta
década que se verifica, de fato, um processo de verticalização em Natal. Com
surgimento de uma nova forma de produção do espaço urbano, a incorporação
imobiliária, na qual os edifícios residenciais verticais se consolidaram como filão mais
lucrativo, gradativamente o papel de principal agente modificador da paisagem urbana
passou do Estado para o mercado imobiliário privado, sendo a verticalização sua
expressão máxima. A construção dos edifícios verticais se intensificou e passou de
quase exclusivamente comerciais e de serviços, até então, para predominantemente
residenciais, ocupando definitivamente os terrenos disponíveis nas áreas mais
centralizadas (COSTA, 2000).
Os investimentos do Estado em infra-estrutura, como a ampliação do
abastecimento de água, do saneamento, da drenagem e do transporte público, a
criação da nova rodoviária, a pavimentação de ruas e abertura de novas avenidas, a
urbanização das praias, a criação do campus da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte e a ampliação da rede de escolas, a inauguração do Hospital e Pronto
Socorro

Walfredo

Gurgel,

entre

outros,

atraiu

diversos

capitais

privados,

principalmente do setor terciário, que foram responsáveis pela criação de grandes
lojas comerciais na cidade, supermercados, hipermercados e shoppings centers.
Destacam-se, ainda, investimentos específicos, encabeçados principalmente
pela SUDENE, com o intuito de desenvolver a atividade turística em Natal, como a
construção do viaduto de Ponta Negra (1974), o asfaltamento da Estrada de Ponta
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Negra (hoje Av. Engenheiro Roberto Freire) e duplicação da estrada que ligava Natal
a Parnamirim (Avenidas Hermes da Fonseca, Salgado Filho e BR 101), que viriam a
contribuir de forma essencial ao “boom” turístico verificado na cidade na década
seguinte (FURTADO, 2005).
Neste contexto de crescimento populacional, expansão física da cidade,
modernização e verticalização, a legislação urbanística passou de intervenções
urbanísticas isoladas para o planejamento urbano propriamente dito, ou seja, ações
urbanas planejadas que fizessem uma abordagem universal da cidade com enfoque
no ordenamento de seu crescimento, tendo o Plano Diretor como principal
instrumento de ordenamento (TAQUARY & FAGUNDES, 2008).
O plano diretor difere das legislações urbanísticas anteriores devido ao seu
caráter integrador, exposto na definição da constituição federal de 1988: “instrumento
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” (BRASIL, 1988) e na
conceituação de diversos autores: “o Plano Diretor pode ser definido como um
conjunto de princípios e regras orientadoras da ação dos agentes que constroem e
utilizam o espaço urbano” (BRASIL, 2002, p. 40); é o “Instrumento básico de um
processo

de

planejamento

municipal

para

a

implantação

da

política

de

desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados” (ABNT,
1991); “é plano, porque estabelece os objetivos a serem atingidos, o prazo em que
estes devem ser alcançados [...], as atividades a serem executadas e quem deve
executá-las. É diretor, porque fixa as diretrizes do desenvolvimento urbano do
Município” (SILVA, 1995, p. 124); e:
seria um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade física,
social, econômica, política e administrativa da cidade, do município e de sua
região, apresentaria um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento
socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo urbano, das
redes de infra-estrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana,
para a cidade e para o município, propostas estas definidas para curto, médio
e longo prazos, e aprovadas por lei municipal (VILLAÇA, 1999, p. 238).

Observa-se que, além do planejamento do uso do solo, os planos diretores
contemplam questões relativas a serviços de saúde, meio ambiente, limpeza urbana e
também à produção das edificações, estabelecendo restrições legais à construção
destas. Desta forma, o plano diretor interfere diretamente na atuação dos agentes
modificadores da paisagem urbana, tanto na escala macro-espacial como na escala
do edifício, regulando a produção do espaço urbano (MOREIRA, 2002).
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O primeiro plano diretor de Natal elaborado dentro desses parâmetros foi
instituído através Lei nº 2.211 em 1974. Em pleno regime militar, foi concebido
exclusivamente por uma equipe da prefeitura, sem nenhuma participação popular. Foi
a primeira legislação urbanística da Natal a propor um zoneamento para a cidade –
que a dividiu em áreas de acordo com a capacidade de adensamento destas em
função da infraestrutura existente – e a prever diretrizes para o uso e ocupação do
solo e restrições como área mínima do lote, recuos e taxa de ocupação.
Estas foram as primeiras medidas, de fato, restritivas ou ordenadoras do uso
do lote e, consequentemente, do avanço da verticalização na cidade. As áreas de
maior adensamento foram destinadas à construção de edifícios verticais. Apesar das
restrições impostas, os 32 edifícios construídos na época indicam a não aplicação da
Lei, tendo em vista que aproximadamente 90% deles foram construídos no limite da
rua, sem recuos ou pilotis, ocupando toda a área do lote (FERREIRA, 1996; COSTA,
2000).
A década de 1980, por sua vez foi um período de retração econômica. Os
diversos planos econômicos lançados pelo governo para tentar conter a inflação
crescente resultaram na redução dos financiamentos, abundantes na década anterior,
contribuindo, a princípio, para a desaceleração do processo de verticalização. Por
outro lado, a desvalorização da poupança e de outras formas de capitalização
financeira transformou o imóvel em um produto de baixo risco e boa rentabilidade,
levando as classes mais abastadas a apostar na especulação imobiliária (DUARTE,
2006).
As novas formas de produção imobiliária, como o regime condominial e o
autofinanciamento ajudaram a contornar os entraves econômicos, mas foi o papel do
Estado no fortalecimento do setor empresarial que mais influenciou o processo de
verticalização neste período. Em Natal, o beneficiamento de algumas empresas com
a produção de habitações populares e a liberação de recursos do SFH levou à
capitalização destas, que intensificaram os investimentos em empreendimentos
voltados para a classe média nos novos bairros da Zona Sul, enquanto a Zona Norte
continuava a receber empreendimentos para as classes mais pobres (COSTA, 2000).
Novos investimentos no setor turístico como a construção do novo terminal
rodoviário em 1981, a construção dos viadutos do Baldo no mesmo ano, o
asfaltamento da estrada que ligava Natal a Touros em 1983 e a criação do conjunto
Via Costeira, Parque das Dunas e Centro de Convenções nos anos seguintes
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somaram-se aos investimentos da década anterior, contribuindo para o chamado
“boom” turístico da cidade e também para o início de seu processo de
descentralização da verticalização, tendo em vista que as infra-estruturas instaladas
atraíam empreendimentos para suas proximidades (FURTADO, 2005).
Os edifícios verticais, até então circunscritos ao centro da cidade, começaram a
aparecer nos bairros adjacentes da Zona Sul, em especial Lagoa Nova, Candelária,
Barro Vermelho e capim Macio, que com sua valorização passaram a atrair
moradores advindos de Petrópolis e Tirol, criando, assim, novos espaços livres nestes
bairros mais antigos a serem ocupados por novos edifícios. Já nesta época apenas
53% dos edifícios se localizavam em Petrópolis e Tirol (COSTA, 2000).
Para Costa (2000), a verticalização em Natal apresenta-se mais como reflexo
de modismos do que como um “fenômeno natural”, tendo em vista que residir em
apartamentos se encaixava nos “critérios modernos” e conferia status social. A partir
da década de 1980, no entanto, a necessidade cadê vez maior de segurança adquire
força como fator determinante da demanda, consolidando os edifícios residenciais
verticais como principal filão de consumo do mercado imobiliário, devido a sua maior
lucratividade. Assim, a produção deste tipo de habitação passa de 32 na década de
1970 para 140 na década de 1980, superando com folga a proporção em relação aos
edifícios verticais comerciais e de serviços (COSTA, 2000).
O Plano Diretor de Organização Físico-territorial do município de Natal (Lei nº
3.175/84), instituído em 1984, trouxe algumas mudanças em relação ao plano
anterior. Em função do destaque que a questão ambiental começava a receber em
âmbito mundial, o plano adotou um maior rigor na delimitação das áreas de expansão
urbana e de preservação. Dez das dezesseis zonas previstas no zoneamento eram
consideradas especiais (IPLANAT, 1982).
Outra inovação foi a adoção de critérios relacionados ao conforto ambiental
como a prescrições de áreas livres para a iluminação, ventilação e insolação e o
cálculo dos índices de ocupação, utilização e conforto, a partir dos quais deveria
resultar a taxa de ocupação, a área construída e o número de unidades habitacionais.
Foi introduzido, ainda, o limite de altura para os edifícios verticais, que deveria
ser medido através de uma equação que considerava um ângulo específico entre o
nível do meio-fio e o plano tangente à cobertura, com o limite máximo de 65 metros
(aproximadamente 20 pavimentos).
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Quanto aos recuos mínimos, o frontal foi determinado em cinco metros, salvo
nos lotes de esquina, onde o recuo mínimo da menor testada deveria ser de cinco
metros, enquanto o recuo da outra fachada (fachada frontal secundária) poderia ser
de três metros se a menor testada não fosse inferior a vinte metros. Os recuos laterais
e de fundo, por sua vez, deveria ser calculados segundo equações que levavam em
consideração dos usos dos compartimentos adjacentes e da altura dos pavimentos.
Na década de 1990 o processo de verticalização em Natal se intensifica devido
a diversos fatores como a comodidade, o status, a segurança, a assimilação da
convivência em condomínio, o crescimento no número de empresas voltadas para a
construção civil e, sobretudo, o aumento dos investimentos estrangeiros atraídos pelo
potencial turístico de Natal e das cidades vizinhas. Foram registrados grandes
investimentos de empresas européias e do MERCOSUL, bem como a ampliação da
rede hoteleira e do aeroporto Augusto Severo, e a criação de eventos como o
Carnatal, que traz em média 50 mil turistas por ano para a cidade (QUEIROZ, 2010).
A crescente procura de estrangeiros por imóveis baratos em relação ao
elevado poder aquisitivo de suas moedas resultou no que Silva, Sobrinha &
Clementino (2006) chamaram de “entrelaçamento do setor turístico com o imobiliário”
que, segundo os autores, passou a protagonizar o surgimento acelerado de novos
empreendimentos nas áreas da habitação e da hospedagem, contribuindo para o
crescimento do setor imobiliário local e influenciando nas transformações observadas
na paisagem da cidade e, até mesmo, em suas políticas urbanas (SILVA, SOBRINHA
& CLEMENTINO, 2006).
Em 1994 foi aprovado o Plano Diretor de Natal (LC nº 07/94). Influenciado
pelas discussões em torno da mudança de paradigma no planejamento urbanístico
alavancadas pela aprovação da Constituição Federal de 1988, este plano incorporou
diversos princípios instituídos pelo Movimento Nacional de Reforma Urbana (MNRU),
rompendo, assim, com as concepções tradicionais de planejamento urbano. Exemplo
disso a adoção antecipada de princípios, diretrizes e instrumentos que viriam a ser
propostos no Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) anos depois.
Seu processo de elaboração foi mais democrático e aberto a participação
popular que, através de grupos representativos, participou ativamente das discussões
que culminaram em seu texto final. Demonstrou, ainda, uma maior preocupação com
o meio ambiente e com a paisagem natural e urbana, bem como com a adequada
utilização da infra-estrutura já disponível, além de propor condições para a expansão
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da atividade turística e para a participação da iniciativa privada em programas e
projetos de urbanização conforme demonstra, entre outros pontos, os objetivos
listados no Art. 3º:
I - a preservação, proteção e recuperação do meio-ambiente e da paisagem
urbana, com vistas a garantir qualidade de vida para os habitantes do
município e incentivar o desenvolvimento da atividade turística;
II - a distribuição equânime dos custos e benefícios das obras e serviços de
infra-estrutura urbana e a recuperação, para a coletividade, da valorização
imobiliária decorrente dos investimentos públicos;
III - a racionalização e adequação do uso da infra-estrutura urbana instalada,
evitando-se sua sobrecarga e ociosidade;
IV - a criação de condições para o estabelecimento de uma política
habitacional que contemple tanto a produção de novas habitações, em
localizações e condições dignas, quanto a regularização e urbanização dos
assentamentos populares - favelas, vilas e loteamentos irregulares;
V - a redução da necessidade de deslocamentos entre a casa e o trabalho;
VI - a criação de condições para se estabelecer a participação da iniciativa
privada nos investimentos destinados à implantação de programas e projetos
de urbanização dos espaços de uso coletivo;
VII - a participação do cidadão no processo de construção da cidade (LC Nº
07, 1994).

O macrozoneamento dividiu o território do município, de acordo com a
possibilidade de intensificação da ocupação ou com a necessidade de limitação
desta, em três porções: Zona de Adensamento Básico, Zona Adensável e Zona de
Proteção Ambiental.
Na Zona de Adensamento Básico aplicava-se exclusivamente a densidade
básica, definida inicialmente em 180 habitantes por hectare para todos os terrenos do
município e, posteriormente, modificada para 225 habitantes por hectare através da
Lei Complementar nº 022 de 1999 e o Coeficiente de Aproveitamento Básico de 1,8.
Já na Zona Adensável, as condições do meio físico, a disponibilidade de infraestrutura e a necessidade de diversificação permitiam um adensamento maior do que
aquele correspondente aos parâmetros básicos de Densidade e Coeficiente de
Aproveitamento. Neste caso, a densidade e o coeficiente de aproveitamento poderiam
ser ultrapassados através da Outorga Onerosa7 observando-se o limite básico
estabelecido em função do Estoque de Área Edificável8 para cada bairro.
A Zona de Proteção Ambiental, por sua vez, é aquela na qual as características
do meio físico restringem o uso e ocupação, visando à proteção, manutenção e
7 Outorga Onerosa: Os recursos financeiros provenientes da outorga onerosa referida neste artigo
integrarão o Fundo de Urbanização criado por esta Lei.
8 Estoque de Área Edificável: a totalidade da área em que é possível edificar em um determinado
bairro, acima daquela correspondente ao Coeficiente de Aproveitamento e Densidade Básicos.
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recuperação dos aspectos paisagísticos, históricos, arqueológicos e científicos. As
diretrizes para sua ocupação foram definidas em legislação específica.
O cálculo do número de unidades habitacionais em um lote se baseava,
portanto, na densidade prevista para a zona ou bairro e no índice da Fundação IBGE
relativo ao número médio de habitantes por família no município.
Além desse cálculo, o Plano previa as seguintes prescrições urbanísticas
adicionais “para garantir a ocupação do solo de forma adequada às características do
meio físico, bem como garantir o equilíbrio climático da cidade”: a) Taxa de
Ocupação; Taxa de Impermeabilização; Recuos; e Estacionamento (acrescentado
pela LC no 022/99). As demais normas específicas para edificações eram definidas
pelo Código de Obras do Município.
A Taxa de Ocupação máxima permitida foi inicialmente definida em 70% da
área do lote no pavimento térreo e de 80% no subsolo. Nos pavimentos acima do
térreo a ocupação era determinada pelos recuos. A LC nº 022/99 modificou estas
taxas para 80% no subsolo, térreo e 2º pavimento e nos pavimentos acima, de acordo
com os recuos.
A LC nº 022/99 também permitiu que a Taxa de Impermeabilização fixada
inicialmente em 80% do lote fosse ultrapassada em alguns bairros e nos casos em
que o lote possuía área inferior ao padrão mínimo determinado na LC nº 07/94
mediante análise dos órgãos competentes.
Os recuos mínimos foram estabelecidos em 3 metros na parte frontal e 1,50
metros nas laterais e no fundo do 1º e 2º pavimento, com recuo adicional para os
demais pavimentos.
Às construções no subsolo eram dispensados recuos e em lotes com mais de
uma testada voltada para logradouros públicos deveriam ser previstos recuos frontais
nestas. Ademais, permitia-se encostar a edificação nas divisas laterais e de fundo,
contanto que o somatório das mesmas não ultrapassasse de uma vez a maior
dimensão do lote, com uma extensão máxima de 50% em cada divisa, bem como no
recuo frontal era permitido construções com menos de 20% da área do recuo e com
até 50m² destinadas à guaritas, portarias e casas de lixo.
As exigências em relação aos recuos mínimos foram modificadas na LC nº
022/99 da forma como demonstra o quadro a seguir, admitindo ainda saliências de
até 1,35m² desde que se destinassem a circulação vertical e distassem 1,50m das
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divisas do lote. Em edificações com mais de um bloco o afastamento entre estes
deveria resultar da soma dos recuos prescritos para cada um.
Apesar destes avanços, entre 1994 e 2002 o Plano Diretor foi alvo de diversas
revisões com o intuito de flexibilizar seus parâmetros urbanísticos, beneficiando,
assim, o setor imobiliário em sua lógica de redução de custos e aumento de lucros,
em detrimento à função social do solo urbano, colocando a prova sua efetividade. A
justificativa se baseava na alegação, do setor produtivo, de que a cidade estaria
fortemente regulada e, portanto, inibindo os investimentos imobiliários privados e tais
investimentos estariam sendo deslocados para o município de Parnamirim
(QUEIROZ, 2010).
A modificação mais significativa ocorreu na revisão de 1999, na qual as
variáveis relacionadas ao cálculo dos potenciais construtivos, especificamente, do
número de unidades habitacionais permitidas para todos os bairros da cidade foram
alteradas, maximizando a utilização dos terrenos para o uso residencial. Com estas
mudanças tornou-se possível triplicar o número de unidades domiciliares em
empreendimentos multifamiliares, através da introdução de uma nova variável
baseada no conceito de índice de conforto. Em 2000 uma nova modificação permitiu o
aumento do potencial construtivo no bairro de Ponta Negra.
Em resumo, apesar da adoção de instrumentos urbanísticos avançados neste
Plano, a flexibilização posterior da Lei em função das demandas e pressões
mercadológicas serviram para a criação de vantagens para o setor imobiliário,
condicionando a utilização do espaço urbano e o consumo dos bens e serviços
públicos de Natal.
Entre 1990 e 1999 foram produzidos 367 edifícios residenciais verticais, sendo
100 em Tirol e Petrópolis, 99 em Lagoa Nova, 34 em Candelária, 33 em Capim Macio,
23 em Barro Vermelho, 13 em Ponta Negra e 12 em Areia Preta (DUARTE, 2006).
Quanto à volumetria, a maioria destes edifícios possuem volumetria prismática de
base retangular determinada pelos recuos mínimos aplicados a lotes retangulares. O
fator econômico também é determinante para esta solução formal (SOUSA, 2005).
Os primeiros anos da década de 2000 foram novamente de crise econômica. O
fechamento de linhas de crédito oficiais para o financiamento da casa própria, o
desemprego e a produção industrial e comercial aquém do esperado refletiram no
desaquecimento da indústria da construção civil, freando a produção de novos
empreendimentos em todo o Brasil. Apesar dos investimentos estrangeiros, a crise se
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refletiu em Natal, que apresentou números modestos de edifícios residenciais nesse
período, voltando-se mais para a produção de flats, hotéis e condomínios horizontais
(DUARTE, 2006).
A partir de 2006 o governo federal passou a adotar diversas medidas para
reverter a crise no setor da construção civil, como a criação de novos financiamentos,
o desconto de parcelas da casa própria na folha de pagamento e a redução de IPI
sobre materiais de construção.
O Plano Diretor de Natal de 2007 foi o primeiro da cidade criado após a
promulgação do Estatuto da Cidade em 2001. Contraditoriamente, apesar de o
Estatuto definir a função dos planos diretores como instrumentos para a orientação os
agentes sociais que produzem o espaço urbano de forma a garantir que o uso do solo
seja socialmente justo e ecologicamente equilibrado, visando a preservação, a
proteção e a recuperação do meio ambiente e da paisagem urbana, a votação do
PDN 2007 foi alvo de polêmica quando diversos vereadores foram acusados de
receber propinas de grandes empresários da construção civil e do setor imobiliário
para derrubar o veto do então prefeito Carlos Eduardo a emendas ao projeto de lei do
novo Plano Diretor que favoreciam os interesses econômicos desses seguimentos.
A Operação Impacto, como ficou conhecido o processo de investigação do
suposto esquema de corrupção, foi deflagrada em julho de 2007 pelo Ministério
Público em conjunto com a Polícia Civil com base na denúncia feita pela então
procuradora no município, Marise Costa, à Promotoria de Defesa do patrimônio
público. A mobilização da população e o apoio de entidades como a OAB-RN foi
fundamental para que os vetos, baseados em critérios técnicos, fossem mantidos e 16
dos 21 vereadores, entre outros envolvidos, fossem indiciados e investigados no
processo que atualmente se encontra nos trâmites finais.
Desta forma, apesar das tentativas de desvio e da tensão política que envolveu
sua votação, pode-se afirmar que a versão finalmente aprovada do PDN em 2007
demonstra uma maior atenção à preservação do meio ambiente e da história da
cidade em relação aos planos diretores anteriores, como demonstra a inclusão em
seus objetivos da manutenção equilibrada dos recursos naturais, do incentivo à
atividade econômica sustentável, da proteção ao patrimônio histórico e cultural da
cidade e da harmonização do uso da cidade com o conceito de desenvolvimento
sustentável, inexistentes no respectivo trecho do plano diretor anterior.
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Passa também a condicionar o incentivo à multiplicidade dos usos à analise
dos empreendimentos quanto ao impacto sobre o meio ambiente, classificando-os
em de impacto fraco, moderado e forte. Para os dois últimos tipos é necessário fazer
o Estudo Prévio de Impactos Ambientais (EPIA), previsto na Constituição Federal de
1988, e o Estudo de Impacto de vizinhança (EIV). Para novos empreendimentos nãoresidenciais ou residenciais com mais de 50 unidades, independente de sua
classificação quanto ao impacto ambiental, é obrigatório o Relatório de Impacto sobre
o Tráfego Urbano (RITUR).
Assim como o seu antecessor, o PDN 2007 divide o território municipal em
Zona de Adensamento Básico, Zona Adensável e Zona de Proteção Ambiental. Além
das cinco zonas de preservação ambiental pré-existentes no zoneamento, o Plano
previu a criação de outras cinco, apesar da pressão contrária exercida pelo mercado
imobiliário.
Outras importantes características desse Plano é a promoção da integração
entre os municípios que constituem a Região Metropolitana de Natal (RMN) e a
consolidação dos novos instrumentos de ordenamento previstos no Estatuto da
Cidade, com destaque para a outorga onerosa que permite que empreendimentos
não obedeçam às restrições urbanísticas previstas como, por exemplo, a taxa de
ocupação máxima de 80%, em troca de uma contrapartida financeira que é destinado
ao Fundo de Urbanização a ser utilizado em obras públicas.
Segundo Queiroz (2010), este tipo de medida muitas vezes serve para
contornar as restrições impostas ao mercado imobiliário, como a diminuição do
coeficiente de aproveitamento de 1,8 para 1,2 em relação ao plano diretor anterior e
funciona como uma verdadeira alavanca para a verticalização nas áreas adensáveis
da cidade.
Em comparação aos edifícios construídos até a década de 1980, a produção
dos edifícios nas duas ultimas décadas têm apresentado como principal diferença a
preferência por terrenos maiores, em detrimento à localização centralizada,
resultando numa maior liberdade projetual para a escolha das soluções da
implantação e da forma do edifício, tendo em vista que o perímetro do terreno deixa
de ser um fator limitante.
Estas mudanças podem ser atribuídas à ascensão do conceito de condomínio
clube, que na definição de Menescal (2006) consiste em empreendimentos com
grandes áreas de lazer, situados em lotes com áreas superiores a 8.000m², com duas
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ou mais torres e unidades habitacionais (áreas privativas) menores. O rateio dos
elevados custos entre um maior número de unidades permite a diversificação das
opções de entretenimento e lazer a baixas taxas de condomínio, aliada a um sistema
de segurança mais eficaz.
O surgimento deste tipo de empreendimento no Brasil se deu a partir dos anos
1970, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, em função fatores como o aumento
da violência, a maior participação da mulher no mercado de trabalho, que passa a não
ter com quem deixar os filhos, o aumento no número de idosos e a elevação das
taxas condominiais (MENESCAL, 2006).
Em Natal este fenômeno ocorreu mais tarde, como demonstra Sousa (2005) ao
verificar que nenhum dos edifícios construídos até o fim da década de 1970 possuía
equipamentos de lazer. Na década de 1980, apenas três dos dez empreendimentos
levantados por ele possuíam piscina ou quadras esportivas. Na década de 1990, por
outro lado, áreas de lazer de pequeno porte já apareciam na grande maioria dos
empreendimentos.
Atualmente praticamente não se verificam novos edifícios em Natal sem áreas
de lazer. Estas se caracterizam por ocupar áreas mais generosas e equipamentos
cada vez mais diversificados incluindo churrasqueiras, academias, espaços gourmet,
cinema, entre outros, além das piscinas e quadras esportivas.
Desta forma, os empreendimentos potiguares passaram a tomar partido de
uma verticalização mais acentuada, para garantir o coeficiente máximo de
aproveitamento, sem ocupar toda a área permitida do lote, garantindo, assim, a
permanência de áreas livres para o uso comum, destinadas aos equipamentos de
lazer, que agregam valor ao empreendimento e são amplamente utilizados como
estratégia de marketting ao serem associados a um estilo de via saudável, seguro e
moderno, e a um elevado status social.
Do ponto de vista da eficiência energética, esta configuração possui
rebatimento no desempenho dos edifícios, na medida em que a influência das
edificações do entorno é minimizada devido às maiores distancias que se
estabelecem.
O capítulo a seguir irá tratar dos procedimentos metodológicos utilizados para o
desenvolvimento da presente pesquisa.

95

4

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os procedimentos metodológicos utilizados para elaboração desta dissertação

obedeceram a seguinte sequência: seleção dos edifícios estudados; levantamento de
características tipológicas e construtivas predominantes; formulação de modelos de
análise; diagnóstico quanto à eficiência energética dos modelos de análise; e, análise
qualitativa dos resultados obtidos.
4.1 Seleção dos edifícios estudados
Nesta etapa buscou-se obter os elementos necessários para traçar um perfil da
produção local no setor construtivo residencial, a partir do levantamento dos
empreendimentos lançados pelas construtoras mais atuantes na cidade. Para isto, foi
delimitado o período de 2005 e 2010, por ser aquele para o qual as informações mais
recentes e consideradas mais relevantes estavam disponíveis.
Como foi visto anteriormente, o estudo da influência das estratégias projetuais
na eficiência energética das edificações deve levar em consideração não apenas o
clima e as características locais, mas também as tipologias edilícias e características
construtivas recorrentes. Deve-se, portanto, identificar as especificidades formais e
construtivas do setor em estudo, com base na produção local. Estas informações
compuseram modelos representativos do universo em estudo com base na
metodologia proposta por Carlo e Toccolini (2005), denominada prototificação.
Para que estes modelos ou protótipos fossem efetivamente representativos do
universo de estudo – os edifícios residenciais verticais produzidos entre 2005 e 2010
na cidade de Natal/RN (excluindo-se os prédios com até quatro andares e sem
elevador) – tomou-se como referência as características coletadas numa amostra
válida deste universo.
A seleção das construtoras foi feita com base na 6ª edição do “Ranking das
100 maiores da Construção”, publicada em 2010 pelo Informativo Tributário Contábil
(ITCnet, 2010). Neste “ranking” foram listadas as empresas brasileiras que mais se
destacaram em nos setores residencial e comercial, tendo domo parâmetro a área
total construída.
Dentre as empresas listadas, quatro possuem sede no Rio Grande do Norte ou
em outro Estado, mas com forte atuação no mercado local: Grupo Capuche, Delphi,
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Escol e Moura Dubeux. A empresa Ecocil não foi citada nesse “ranking”, mas
apareceu em 133º lugar em “ranking” similar elaborado pela revista “O Empreiteiro”
em 2007, sendo, portanto, incluída no grupo de empresas cujos empreendimentos
foram estudados nesta pesquisa, listadas no quadro a seguir.
Quadro 5 - Construtoras com atuação no setor residencial do RN
Σ Total de área
Nº
Segmento de
Estados de
Fonte
Classif. Construtora
4
Construída (m²)
obras
atuação
atuação
ITC
6º
Grupo Capuche
1.453.151,16
23
1
RN
ITC
19º
Moura Dubeux
730.089,68
46
1; 2
PE; RN
ITC
88º
Delphi
84.826,00
12
1; 2¹
RN
ITC
90º
Escol
80.340,00
6
1; 2; 3²
RN
O Empr. 133º ³
Ecocil
5
1; 2; 3; 4; 5
RN
Fontes: ITCnet (2010), O Empreiteiro (2007); elaboração da autora.
¹ Informação obtida no site http://www.delphiengenharia.com.br/
² Informação obtida no site http://www.escolengenharia.com.br/
³ Esta classificação não adota os mesmos critérios das demais.
4
Legenda: 1) residencial; 2) comercial; 3) Condomínio horizontal; 4) industrial; 5) shopping Center.

Em função da disponibilidade das construtoras ou arquitetos responsáveis em
fornecer o material e as informações necessárias ao estudo, foi determinada uma
amostra não probabilística, por acessibilidade, de 22 edifícios, o que equivale a
aproximadamente 25% dos edifícios ou condomínios de edifícios lançados por estas
construtoras no período citado.
4.2 Levantamento de características tipológicas e construtivas
De acordo com Carlo (2008), os parâmetros relacionados ao estudo da
eficiência energética em edificações podem ser classificados em dois grupos: as
características

primárias,

referentes

à

forma,

às

dimensões,

ao

tipo

de

condicionamento de ar, às cargas internas e ao padrão de uso; e as características
secundárias, que se relacionam à envoltória do edifício, sendo as principais o
percentual de abertura na fachada; a absortância solar, a transmitância e a
capacidade térmica das superfícies; o coeficiente de sombreamento e o fator solar
dos elementos translúcidos.
A eficiência energética é, portanto, avaliada a partir da comparação entre
edificações pertencentes a um mesmo grupo tipológico, ou seja, com características
primárias semelhantes, mas com diferentes combinações de características
secundárias, pois estas induzem a um determinado nível de consumo energético e
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são responsáveis pela eficiência energética do edifício dentro deste grupo tipológico
(CARLO, 2008).
Partindo desta premissa, as características levantadas na presente pesquisa
podem ser divididas em primárias, em especial relacionadas à forma, às dimensões e
à organização em planta, a partir das quais se identificou as tipologias predominantes
na amostra de edifícios estudada; e secundárias, com enfoque nos aspectos
construtivos da envoltória destes.
A metodologia utilizada para coleta de dados e construção dos protótipos foi
desenvolvida a partir do estudo realizado por Santana (2006), bem como da própria
metodologia do RTQ-R, partir das quais foram feitas as devidas adaptações para
atender aos objetivos pretendidos nesta dissertação.
A partir da pesquisa documental, que incluiu projetos arquitetônicos, memoriais
descritivos e materiais publicitários, dentre outros, disponibilizados pelas construtoras
ou pelos arquitetos que os projetaram. Realizaram-se, ainda, entrevistas junto às
construtoras, arquitetos e moradores, além de levantamentos fotográficos e visitas in
loco para complementação das informações necessárias. Neste momento, foram
levantadas as dimensões, áreas, formas e organizações espaciais dos edifícios
estudados e de seus respectivos terrenos, bem como as características construtivas
das edificações, conforme sintetiza a Figura 20, adiante.
Os dados foram coletados com o auxilio de fichas técnicas que nortearam sua
posterior classificação, codificação e representação, através da elaboração de tabelas
e gráficos apresentados no Anexo 1. As características estudadas estão
esquematizadas na figura 20, a seguir, segundo a unidade ou tipo de dado levantado
e respectivas variáveis.
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Figura 20 - Diagrama das características levantadas nos edifícios selecionados, 2010.

Fonte: pesquisa direta.
*O FS (fator solar) e o PAF (percentual de abertura nas fachadas) não constam no método do RTQ-R.

99

Quadro 6 - Variáveis relacionadas ao cálculo do nível de eficiência energética da envoltória em
unidades habitacionais autônomas.
Variável
Descrição
Indicador
Área de abertura, desconsiderando caixilhos na parede externa voltada
AAbl
m2
para o Leste
Area de abertura, desconsiderando caixilhos na parede externa voltada
AAbN
m2
para o Norte
Area de abertura, desconsiderando caixilhos na parede externa voltada
AAbO
m2
para o Oeste
Area de abertura, desconsiderando caixilhos na parede externa voltada
AAbS
m2
para o Sul
APambL
Area de parede do ambiente voltada para o Leste
m2
APambN
Area de parede do ambiente voltada para o Norte
m2
APambO
Area de parede do ambiente voltada para o Oeste
m2
APambS
Area de parede do ambiente voltada para o Sul
m2
Area das paredes internas, excluindo as aberturas e as paredes
AparInt
m2
voltadas para o exterior
AUamb
Area util do ambiente analisado
m2
Absortancia da superficie externa da cobertura. O valor deve situar-se
Αcob
entre 0,10 e 0,90 ou 0 (zero) quando a cobertura do ambiente não
adimensional
estiver voltada para o exterior
Absortância externa das paredes voltadas para o exterior. O valor deve
Αpar
adimensional
situar-se entre 0,10 e 0,90
COB
Variavel binaria que define a condicao de cobertura do ambiente
1 ou 0
Variavel binaria que define se as paredes externas dos ambientes são
CTalta
construídas com fechamentos que possuem capacidade térmica alta
1 ou 0
(acima de 368 kJ/m2K)
Variavel binaria que define se as paredes externas dos ambientes sao
CTbaixa
construidas com fechamentos que possuem capacidade termica baixa
1 ou 0
(abaixo de 167 kJ/m2K)
Capacidade termica da cobertura. Deve ser calculada considerando-se
todas as camadas entre o interior e o exterior do ambiente. Se a
CTcob
kJ/(m2K)
cobertura do ambiente nao estiver voltada para o exterior o valor deve
ser 0 (zero)
Capacidade termica das paredes. Deve ser calculada considerando-se
CTpar
kJ/(m2K)
todas as camadas entre o interior e o exterior do ambiente
Caltura
Coeficiente de altura. Pe-direito sobre area util do ambiente
adimensional
Fvent
Fator das aberturas para ventilação (0 a 1)
%
PD
Pe-direito do ambiente analisado
M
Variavel binaria que define o contato externo do piso do ambiente com o
Pil
1 ou 0
exterior atraves de pilotis
Variavel binaria que define o contato do piso do ambiente com o solo
Solo
1 ou 0
(laje de terrapleno)
SomΑparext Somatorio das areas de parede externa
m²
Define a presenca de dispositivos de protecao solar externo às
Somb
%
aberturas (0 a 1)
Ucob
Transmitancia da cobertura
W/(m2K)
Upar
Transmitancia das paredes externas
W/(m2K)
Uvidro
Transmitancia do vidro
W/(m2K)
Vid
Variavel binaria que indica a existencia de vidro duplo na edificacao
1 ou 0
Volume
Volume do ambiente. Pe-direito vezes a area util do ambiente
m3
Fonte: RTQ-R (2010, p. 28 a 30).
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4.3 Determinação dos modelos de análise
Os modelos de análise utilizados nesta pesquisa consistem em protótipos de
pavimentos tipos de edifícios residenciais verticais, elaborados a partir da síntese das
características tipológicas e construtivas predominantes na amostra de edifícios
estudada. Tais características foram identificadas com base na sistematização e
análise dos dados levantados, os quais são representativos das tipologias formais
mais comuns no universo de estudo e dos seus respectivos padrões construtivos.
Foram criados modelos de análise representativos de pelo menos uma de cada
tipologia edilícia verificada, de modo que sintetizassem as soluções construtivas mais
empregadas nos empreendimentos então analisados, sem prejuízo para a análise e
interpretação dos dados no cronograma estabelecido para o desenvolvimento desta
pesquisa.
Os principais critérios utilizados na definição desses modelos foram a forma, as
dimensões e a distribuição (solução em planta) dos ambientes e unidades
habitacionais dentro do pavimento tipo, tendo em vista que estes critérios determinam
a forma do pavimento tipo e, consequentemente, a volumetria do edifício que, por sua
vez, influencia diretamente no desempenho termo-energético da envoltória.
4.4 Procedimentos para classificação da envoltória dos modelos de análise
Os modelos de análise construídos foram submetidos ao método prescritivo
para o cálculo do nível de eficiência energética da envoltória proposta pelo RTQ-R.
Desta forma, foi composto um diagnóstico do desempenho termo-energético da
envoltória dos edifícios residenciais da cidade de Natal, com base nas tipologias
edilícias identificadas na amostra estudada.
Para identificar as características formais e construtivas que mais exercem
influência sobre a eficiência da envoltória, foram realizadas diversas análises
paramétricas através de variações nos modelos de análise com base em diferentes
combinações de características construtivas (secundárias), com destaque para a
orientação, área de abertura, sombreamento e distribuição dos ambientes na planta
baixa.
Estes modelos alternativos também foram submetidos a etiquetagem, pois
conforme a metodologia proposta por Carlo (2008) e adaptada a esta pesquisa, a
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eficiência energética deve ser avaliada a partir da comparação paramétrica entre
edifícios com características primárias semelhantes e características secundárias
diferentes.
Buscou-se atribuir valores às variáveis secundárias nos modelos alternativos
propostos que, necessariamente, refletissem possibilidades recorrentes localmente,
de forma a obter resultados mais favoráveis que pudessem ser, de fato,
compreendidos e assimilados pelos projetistas e demais profissionais relacionados,
bem como incorporados pelo mercado local. Em outras palavras, buscou-se identificar
as soluções formais e construtivas mais adequadas à realidade climática de Natal,
mas também realistas em relação à sua cultura construtiva, que pudessem ser
efetivamente traduzidas na linguagem e na prática projetual.
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5 CARACTERIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS LEVANTADOS
Este capítulo apresenta a sistematização e a análise dos dados coletados de
acordo com a metodologia adotada, bem como os modelos de análise formulados
com base nas características tipológicas e construtivas predominantes na amostra de
edifícios levantada.
5.1 Caracterização tipológica
Como citado no capítulo anterior, a caracterização tipológica realizada teve
como enfoque a forma do pavimento; a distribuição espacial de suas unidades
habitacionais; e a quantificação e distribuição dos ambientes no apartamento,
conforme os itens a seguir.
5.1.1 IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS
Foram analisados 22 empreendimentos cujo alvará de construção foi expedido
entre os anos de 2005 e 2010, compreendendo edifícios isolados ou condomínios de
edifícios com mais de quatro pavimentos e elevador. O
Quadro 7, a seguir, lista os empreendimentos analisados de acordo com a
construtora responsável.

Moura Doubeux

Grupo
Capuche

Quadro 7 - Empreendimentos levantados, 2010.
Empreendimento
Residencial Corais Enseada de ponta
Negra
Residencial Verano de Ponta Negra
Sun gardens
Sun Towers
Edifício Alameda Capim Macio
Edifício Alameda Lagoa Nova
Condomínio Alice Grilo
Edifício Antônio Montenegro
Condomínio Bossa Nova
Edifício Carlos Gondim
Edifício Geraldo Pinho
Edifício Hanna Safieh
Edifício Jardins de Lagoa Nova
Edifício Jerônimo Costa
Condomínio Life
Edifício Moacyr Maia

Projetista

Bairro

Carlos Ribeiro Dantas

Ponta Negra

Carlos Ribeiro Dantas
Costa Neto
Costa Neto
Carlos Ribeiro Dantas
Carlos Fernando Pontual
Carlos Fernando Pontual
Carlos Fernando Pontual
Carlos Fernando Pontual
Carlos Fernando Pontual
Carlos Fernando Pontual
Carlos Fernando Pontual
Carlos Fernando Pontual
Carlos Fernando Pontual
Carlos Fernando Pontual
Carlos Fernando Pontual

Ponta Negra
C. Satélite
C. Satélite
Capim Macio
Lagoa Nova
Lagoa Nova
Tirol
Capim Macio
Tirol
Petrópolis
Tirol
Lagoa Nova
Lagoa Nova
Lagoa Nova
Tirol

Ano

2009

Escol

103

José Carlos de Souza e
Faulkner Melo
Felipe Bezerra e
Flávio Góis

Solar Tirol
Solar dos Mirantes

Ecocil

Condomínio Residencial Spazzio
Senna
Residencial Quatro Estações
Condomínio Residencial Metrópolis
Central Park Condomínio Clube
Fonte: Elaboração da autora.

Tirol
Capim Macio

Felipe Bezerra

Parnamirim

Felipe Bezerra
Felipe Bezerra
Felipe Bezerra

Candelária
Candelária
Neópolis

Observa-se que na maioria dos casos os projetos de cada construtora são
elaborados pelo(s) mesmo(s) projetista(s), em geral, terceirizados, com exceção da
Ecocil, cujo projetista principal é funcionário na empresa, o que pode contribuir para a
repetição de soluções projetuais.
Quanto à localização dos edifícios, a amostra reforça a tendência observada
nas ultimas décadas de concentração nos bairros de Lagoa Nova, Tirol, Petrópolis,
Candelária, Capim Macio e Ponta Negra, mas inclui exemplares em localidades onde
a verticalização é mais recente como os bairros de Neópolis e Cidade Satélite e o
município vizinho Parnamirim (Gráfico 4).

Gráfico 4 - Distribuição
levantados por bairro.

5%

9%

5%

dos

empreendimentos

22%

5%

14%

22%
9%

9%

Tirol
Lagoa Nova
Candelária
Ponta Negra
Capim Macio
Neópolis
Tirol
Cidade Satélite
Parnamirim

Fonte: pesquisa direta, 2010.

5.1.2 IMPLANTAÇÃO
As formas dos lotes em que os empreendimentos estudados se situam são
bastante variadas, predominando aquelas aproximadas do retângulo alongado. É
importante perceber que em todos os casos, inclusive nos lotes mais aproximados da
forma quadrada ou naqueles com formato totalmente irregular, não se verifica
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correspondência com o formato dos edifícios, ao contrário do que foi verificado por
Sousa (2005).
Da amostra de empreendimentos construídos entre as décadas de 1960 e
1990 levantados por aquele autor, 93,3% consistiam em apenas um edifício isolado
no lote. Sousa (2005) verificou, ainda, que até o início da década de 1970 estes
edifícios tendiam a ocupar a totalidade do lote devido à falta de restrições legais. A
partir de meados da década de 1970 até o fim da década de 1990 a ocupação passou
a ser determinada pelo perímetro delimitado pelos recuos mínimos.
Desta forma, a volumetria dos edifícios e sua orientação tinham como principal
condicionante a própria forma do lote, já que as fachadas, em geral, obedeciam ao
paralelismo em relação às testadas. Poucos empreendimentos adotavam um recuo
maior do que o mínimo permitido de forma a utilizar o espaço restante para outras
finalidades, gerando na maioria das vezes edifícios em forma de prismas de base
retangular.
Na amostra estudada na presente pesquisa, 59% dos empreendimentos
levantados constituem-se de dois ou mais edifícios por lote (Gráfico 5). Em todos os
casos, inclusive naqueles em que existe apenas um edifício no lote, os recuos
mínimos deixaram de ser o principal determinante da implantação, na medida em que
os lotes passaram a ter áreas maiores, sobretudo aqueles situados em regiões menos
centrais, e grandes recuos passaram a ser utilizados para a instalação de
equipamentos de lazer e estacionamentos.

Gráfico 5 - Distribuição dos empreendimentos
levantados por número de blocos no lote.
5% 0%

9%

41%

18%

1 bloco
2blocos
3 blocos
4 blocos
mais de 4 blocos

27%

Fonte: pesquisa direta, 2010.

Quanto ás dimensões dos lotes, as áreas são bastante diversas em função da
variação do número de edifícios em cada um. Esta variável foi, portanto, avaliada em
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função da área média de terreno por edifício, que foi de 3.108,82m². Considerando
separadamente a área média de terreno por edifício em função do número de blocos,
no entanto, verificou-se que quanto maior o número de blocos, maior a área de
terreno para cada edifício (Tabela 7).
Tabela 7 - Área média de terreno para cada edifício em
função do número de blocos no lote.
Número de
Área média de
Área média por
blocos
terreno
bloco
1 bloco
2.513,77
2.513,77
2 blocos
6.423,52
3.211,76
3 blocos
10.563,87
3.521,29
4 blocos
16.542,99
4.135,75
8 blocos
59.688,17
7.461,02
Fonte: pesquisa direta, 2010.

Estas mudanças podem ser atribuídas à ascensão do conceito de condomínio
clube, mencionada no capítulo 4. Verificou-se que a área livre para cada edifício nos
empreendimentos estudados era, em média, de 2.786,93m², aproximadamente cinco
vezes maior que a área livre média observada nos empreendimentos levantados por
Sousa (2005). Percebeu-se ainda que quanto maior o numero de blocos, maior o
percentual de área livre nos lotes por bloco e maior o número de unidades
habitacionais por pavimento tipo, o que corrobora com o conceito de condomínio
clube citado.
Em geral verificou-se a tendência à locação centralizada dos edifícios nos
lotes, mantendo-se a distância entre os blocos e entre estes e as testadas do lote. Ao
contrário do observado nas décadas anteriores, quando se preferia aproximar o
edifício da testada principal, atualmente o conforto acústico e a privacidade que o
distanciamento em relação às ruas e entre os blocos proporciona é priorizado.
Na

categorização

de

Schneider

(1998

apud

BRANDÃO,

2002)

os

empreendimentos levantados podem ser classificados quanto à implantação como
torres residenciais. Já naquela adotada por Gobbo e Rossi (2002), pode-se afirmar
que a maioria dos empreendimentos se enquadra na tipologia Residence Club ou
condomínio clube na terminologia adotada por Menescal (2006).
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5.1.3 PAVIMENTO TIPO
De acordo com Ching (1998 apud SOUSA, 2005), toda forma é suscetível de
ser apreendida como uma transformação operada sobre volumetrias primárias como
cubos, paralelepípedos e outros. Através de processos de manipulação das formas
geométricas

básicas

(transformação

aditiva,

transformação

subtrativa

ou

transformação adicional) chega-se a forma final, chamada na arquitetura de forma
volumétrica. Desta forma, ao analisar apenas a forma geométrica básica a qual a
projeção dos edifícios se aproxima, sem considerar os processos de adição,
subtração e adição existentes, puderam ser identificadas algumas tendências
tipológicas predominantes.
Como pode ser observado na maior parte dos casos, a forma dos edifícios
estudados não foi condicionada pela forma dos lotes em que estão situados. Por outro
lado verificou-se uma estreita relação entre a forma e o número de unidades
habitacionais existentes em cada pavimento tipo, cuja distribuição amostral pode ser
verificada no gráfico 6. As tipologias foram, então, investigadas segundo o número de
unidades habitacionais por pavimento tipo, conforme os itens a seguir.

Gráfico 6 - Distribuição dos empreendimentos levantados
por número de unidades habitacionais por pavimento tipo.
1 UH/pav. tipo
10%

0% 5%
29%

19%

2 UH/pav. tipo
3 UH/pav. tipo
4 UH/pav. tipo

37%

mais de 4 UH/pav.
tipo

Fonte: pesquisa direta, 2010.

a) Tipologias do pavimento tipo com duas unidades habitacionais
Diferentemente da classificação adotada por Bonduki (1994), que agrupa os
edifícios com duas unidades habitacionais por pavimento tipo em uma mesma
categoria tipológica, percebeu-se que os edifícios levantados podiam ser classificados
segundo duas formas básicas as quais o pavimento tipo se aproxima: o retângulo
alongado e o quadrado.
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Nas duas tipologias predomina a simetria na solução do pavimento tipo, com a
circulação vertical localizada em seu eixo central, mais ou menos deslocada para fora
do perímetro do prédio, e apartamentos idênticos, porém rebatidos em relação ao
eixo.
A forma alongada ou compacta do pavimento tipo é determinada pela maneira
como a unidade habitacional, em geral de forma retangular, é posicionada no
pavimento. No primeiro caso, ambas as unidades habitacionais tem suas áreas
nobres voltadas para a mesma direção, como demonstra a Figura 21. No segundo
caso, a maior fração de áreas nobres fica voltada para sentidos opostos, indicando
que uma das unidades habitacionais possui uma orientação mais privilegiada que a
outra (Figura 22).

Figura 21 - Esquema do pav. tipo
do Solar dos Mirantes (Escol).

Figura 22 - Esquema do pav. tipo
do Resid. Life (Moura Dubeux).

Fonte: pesquisa direta, 2010.

Fonte: pesquisa direta, 2010.

b) Tipologias do pavimento tipo com três unidades habitacionais
Nos

casos

também

foram

identificadas

duas

formas

predominantes,

denominadas forma em “L”, solução mais frequente na amostra estudada, e retângulo
alongado.
Dos seis exemplares que se enquadram na primeira tipologia, apenas um
possui as três unidades habitacionais diferenciadas. Em todos os demais casos, o
pavimento tipo é composto por duas unidades habitacionais semelhantes e rebatidas,
e uma unidade habitacional diferenciada.
Esta solução se aproxima da tipologia em “H” proposta por Bonduki (1994) na
medida em que ainda se percebe certa simetria em torno de um eixo central. No
entanto, além possuir uma unidade habitacional a menos que naquele modelo, não se
verifica o afastamento contíguo à caixa de escada característico da forma em “H” e o
apartamento diferenciado não é orientado no sentido oposto aos demais. Parte da
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área de circulação comum tende a se deslocar para o lado em que há apenas um
apartamento. Do ponto de vista da eficiência energética, esta solução minimiza o
problema da tipologia em “H” em que um dos lados é prejudicado em relação à
insolação e à ventilação (Figura 23).
O segundo caso se aproxima mais da tipologia em fita proposta por Bonduki
(1994), na medida em que a área de circulação comum do pavimento tipo é mais
alongada para permitir o acesso aos apartamentos dispostos ao longo dela. Em
metade dos casos verificou-se unidades habitacionais diferenciadas. Esta tipologia
permite que todos os apartamentos sejam voltados para a mesma direção, evitando
orientações menos favoráveis (Figura 24).

Figura 23 – Esquema do pav. tipo
2 do Res. Bossa Nova (Escol).

Figura 24 – Esquema do pav. tipo
do Ed. Al. Capim Macio (Escol).

Fonte: pesquisa direta, 2010.

Fonte: pesquisa direta, 2010.

c) Tipologias do pavimento tipo com quatro unidades habitacionais
Novamente foram identificados como formas a básicas predominantes o
quadrado e o retângulo alongado.
O primeiro tipo se aproxima mais ainda da tipologia em H, tendo em vista que
predomina a simetria em relação a um eixo central. Apesar das unidades
habitacionais no pavimento tipo serem idênticas em todos os exemplares levantados,
observa-se a mesma preocupação da tipologia em “L”, de orientar as áreas nobres
dos apartamentos para a fachada principal e para as laterais do edifício, o que
possibilita que se evite a orientação menos favorável (Figura 25).
Por fim, a solução retangular alongada com quatro apartamentos por
pavimento se assemelha àquela com três unidades, na medida em que possibilita que
todas as unidades habitacionais sejam orientadas de forma adequada, com a
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diferença de que a circulação comum é mais longa e o perímetro do edifício maior
(Figura 26).

Figura 25 - Pav. tipo do Res.
Metrópolis (Ecocil).

Figura 26 - Pav. tipo 2 do Res. Verano
Ponta Negra (Capuche).

Fonte: pesquisa direta, 2010.

Fonte: pesquisa direta, 2010.

Considerando o pequeno número de exemplares com uma ou mais de quatro
unidades habitacionais por pavimento tipo, só foram consideradas as tendências
tipológicas nos demais casos com dois, três e quatro unidades por pavimento. Foram
definidas, assim, seis tipologias morfológicas do pavimento tipo baseadas na relação
entre o número de unidades habitacionais por pavimento e a forma geométrica básica
a qual o pavimento se aproxima, sintetizadas e exemplificadas no Quadro 8.

Quadro 8 - tipologias formais do pavimento tipo.
Nº habitações/
pav. tipo

Tipologia morfológica do pav.
tipo

Exemplos

Pavimento tipo com 2 unidades
habitacionais e forma retangular
compacta

Condomínio Life (Moura Dubeux)

2

Pavimento tipo com 2 unidades
habitacionais e forma retangular
alongada

Solar dos Mirantes (Escol)
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Pavimento tipo com 3 unidades
habitacionais e forma de “L”
3
Condomínio Bossa Nova (Moura Doubeux)
Pavimento tipo com 3 unidades
habitacionais e forma retangular
alongada
Alameda Capim Macio (Moura Doubeux)

Pavimento tipo com 4 unidades
habitacionais e forma retangular
compacta

4

Condomínio Residencial Metrópolis (Ecocil)

Pavimento tipo com 4 unidades
habitacionais e forma retangular
alongada

Residencial Verano Ponta Negra (Capuche)
Fonte : pesquisa direta, 2010.

O Gráfico 7, por sua vez, exibe a proporção das formas básicas predominantes
identificadas na amostra, em função do número de unidades habitacionais por
pavimento.
Assim como a forma dos edifícios não segue a forma dos lotes, verificou-se
que em 54% dos casos estudados a orientação também não corresponde à
orientação de nenhuma das testadas dos lotes, a exemplo do verificado no
empreendimento Residencial Metrópolis (Figura 27).
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Gráfico 7 - Distribuição dos empreendimentos levantados por tipologia formal do
pavimento. tipo.
9
8
7
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5
4
3
2
1
0

Outros
em "L"
quadrada
retangular
alongada

1 UH/pav.
tipo

2 UH/pav.
tipo

3 UH/pav.
tipo

4 UH/pav.
tipo

Mais de 4
UH/pav. tipo

Fonte: pesquisa direta, 2010.
Figura 27 - Implantação do Condomínio Residencial Metrópolis

Fonte: Ecocil.

Nos demais casos, o paralelismo observado pode ser atribuído a uma escolha
do projetista, tendo em vista que as dimensões do terreno e a taxa de ocupação
máxima permitiam outras soluções, com exceção de apenas dois casos, em que os
lotes possuíam áreas bem menores em comparação com a média. Isto indica que, ao
contrário do que foi observado por Souza (2005), a forma do lote não influencia mais
na orientação dos edifícios, oferecendo maior liberdade de decisão ao projetista.
Na metodologia adotada pelo RTQ-R, são consideradas apenas as orientações
Norte, Sul, leste e Oeste. Partindo deste principio, verificou-se que em 18 dos 22
empreendimentos levantados, as fachadas principais dos edifícios são orientadas
para a direção Leste (Gráfico 8). Se forem consideradas as orientações secundárias,
nove destes edifícios possuem sua fachada principal voltada para o Leste e nove para
o Sudeste. Entende-se por fachada principal aquela cuja maior parte das áreas mais
valorizadas (dormitórios e salas) é disposta.
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Fonte: pesquisa direta, 2010.

Com base na amostra de edifícios estudada, percebe-se que a forma mais
compacta quadrada ou em “L” foi mais utilizada que a forma retangular alongada,
apesar de a maioria dos autores indicarem esta como preferível para o clima tropical
(OLGYAY, 1963; YEANG, 1963). Mascaró (1985), no entanto, ressalta que a forma
alongada pode receber uma maior carga térmica do que a forma compacta se suas
maiores fachadas forem voltadas para o Leste ou para o Oeste.
Foi verificado que cinco dos sete edifícios com formato alongado possuía suas
maiores fachadas voltadas para o Leste, um para o Nordeste e outro para o Oeste, o
que a princípio se configura como a pior solução bioclimática possível. Em apenas um
dos casos esta decisão projetual parece ter sido condicionada pela forma e
dimensões do lote. Nos demais, considerando a localização destes edifícios (grande
parte se situa em Ponta negra ou Capim macio), percebe-se que a intenção foi ter o
maior número de unidades habitacionais com vista para a praia de Ponta Negra ou
Parque das Dunas, sem considerar o desempenho termo-energético dos edifícios.
Pode-se concluir que a forma dos edifícios foi determinada mais por questões
econômicas, tendo em vista que, segundo Mascaró (1998), formatos mais compactos
possuem circulação interna e perímetro menores, diminuindo o custo da obra. A
incidência dos formatos mais alongados coincide com as situações em que o formato
do lote condiciona esta solução ou quando há a possibilidade lucrativa de tomar
partido de uma vista mais privilegiada.
Do ponto de vista da eficiência energética, estudar estas características se
torna fundamental, na medida em que a independência da implantação, da forma e da
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orientação dos edifícios em relação à geometria do lote permite que se busquem
soluções mais adequadas as especificidades climáticas locais. Ademais, a forma
como os edifícios são dispostos nos lotes determina a influência que um bloco pode
fazer no outro do ponto de vista bioclimático, assim como as edificações situadas fora
do lote.
5.1.4 UNIDADE HABITACIONAL
Seguindo a metodologia proposta por Brandão (2002), as unidades
habitacionais foram avaliadas primeiramente segundo o programa de necessidades,
em especial o numero de dormitórios, suítes, banheiros e a existência de quarto de
serviço. Posteriormente buscou-se identificar padrões de organização espacial.
Percebeu-se que o número de ambientes no apartamento é inversamente
proporcional ao numero de unidades habitacionais por pavimento tipo, ou seja, quanto
mais alto o padrão dos empreendimentos, menor o numero total de unidades
habitacionais e maior o número e a área dos ambientes. Desta forma, as tipologias
investigadas, tanto do ponto de vista do programa de necessidades, quanto da
morfologia, também foram agrupadas segundo o número de unidades habitacionais
por pavimento.
Considerando que alguns empreendimentos possuem mais de uma solução
para o pavimento tipo (torres diferenciadas) ou mais de uma solução de planta de
apartamento num mesmo pavimento tipo, foram identificadas no total, 40 soluções
diferentes para as plantas dos apartamentos. Foram consideradas semelhantes as
plantas rebatidas ou idênticas, mas orientadas para direções diferentes e com
diferenças muito pequenas de áreas e formas.
a) Tipologias do apartamento em pavimentos tipo com duas unidades
habitacionais
Para análise do programa de necessidade, as áreas dos ambientes de cada
apartamento foram coletadas e tabuladas (anexo 2), para que, então, se pudesse
verificar sua frequência no grupo em questão e suas áreas médias. Verificou-se que a
maior parte dos apartamentos deste grupo (66,7%) possui quatro dormitórios,
predominando a combinação de dois quartos simples e duas suítes.
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Quanto ao número de banheiros, considerados por Brandão (2002) como
principal indicador do padrão construtivo em edifícios residenciais, 85,7% dos
apartamentos possui três banheiros sociais, todos possuem banheiro de serviço e
66,7% possui lavabo, somando cinco banheiros por unidade habitacional.
Em todos os casos as salas de jantar e estar estão conjugadas. Percebeu-se
que nos apartamentos com quatro dormitórios a área da sala é consideravelmente
maior que nos apartamentos com apenas três dormitórios. A área média das salas foi,
então, calculada com base apenas nos apartamentos com quatro dormitórios, tendo
em vista que se buscou identificar as soluções mais freqüentes.
Com relação aos demais ambientes, verificou-se que a cozinha e a Área de
serviço também aparecem conjugadas em 66,7% dos apartamentos. Todos os
apartamentos possuem varanda, circulação interna e quarto de serviço. O hall e a
dispensa apareceram em apenas um caso respectivamente.
O Gráfico 9, a seguir, indica a quantidade de vezes que cada ambiente foi
contabilizado. A partir de então, identificou-se o programa de necessidades mais
representativo neste grupo, apresentado na
Tabela 8, com suas respectivas áreas médias. Este programa é representativo
dos apartamentos pertencentes tanto à tipologia quadrada quanto retangular
alongada, pois não foram identificadas diferenças consideráveis de áreas em função
da tipologia formal do pavimento tipo.

Gráfico 9 - Frequência (%) dos ambientes no grupo de apartamentos situados em pavimentos
tipos com duas unidades habitacionais.

Fonte: pesquisa direta, 2010.

115

Tabela 8 - Programa de necessidades representativo do
grupo de apartamentos situados em pavimentos tipos com
duas unidades habitacionais.
Ambiente
Área média m²
Sala
34,01
Varanda
6,01
Circulação
4,68
Quarto 1
9,85
Quarto 2
8,58
Suíte 1
14,30
Suíte 2
10,27
BWC 1
3,69
BWC 2
3,09
BWC 3
3,01
BWC de serviço
2,23
Lavabo
1,81
Cozinha/A.S.
13,05
Dep. empregada
4,69
Área total
114,18
Fonte: pesquisa direta, 2010.

Com relação à organização espacial dos ambientes nos apartamentos,
verificou-se que além da tripartição social-íntimo-serviço, a forma de agrupar esses
setores possui relação direta com a forma do pavimento tipo e com o número de
dormitórios.
Não se pretende aqui sugerir o engessamento de soluções projetuais, mas
considerando tratar-se de um estudo tipológico com intenção de diagnóstico de
desempenho energético, buscou-se identificar a disposição e a geometria mais
recorrente dos setores e ambientes, tendo em vista que organização espacial dos
setores influência diretamente na área de parede externa, variável utilizada no cálculo
da eficiência energética.
No caso dos pavimentos tipo quadrados verificou-se que os setores tendem a
uma geometria mais alongada. O setor íntimo disposto ao longo da lateral do edifício
é distribuído em apenas um dos lados da circulação, enquanto na tipologia retangular
alongada predomina a solução em que o setor íntimo é distribuído dos dois lados da
circulação (Figuras 28 e 29).
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Figura 28 - Distribuição dos setores da habitação no pavimento
tipo quadrado com duas unidades habitacionais.

Fonte: pesquisa direta, 2010.

Figura 29 - Distribuição dos setores da habitação no pavimento tipo retangular alongado com duas
unidades habitacionais.

Fonte: pesquisa direta, 2010.

b) Tipologias do apartamento em pavimentos tipo com três unidades habitacionais
Verificou-se que 17 dos 20 apartamentos deste grupo possuem três
dormitórios. Sete destes são compostos por um quarto simples e duas suítes e dez
por dois quartos simples e uma suíte.
Com relação ao número de banheiros, 55% dos apartamentos possui três
unidades e 40% possui quatro unidades (em geral, nos casos em que existem duas
suítes). Apenas um dos apartamentos incluído nesse grupo não possui quarto de
serviço e nenhum possui lavabo.
Novamente se verificou que nos apartamentos com um quarto e duas suítes a
área da sala é consideravelmente maior que nos apartamentos com dois quartos e
uma suíte. Como esta ultima solução é mais numerosa, a média da área da sala será
calculada com base apenas nesses casos.
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Com relação aos demais ambientes, em apenas dois exemplares a cozinha e a
áreas de serviço constituem ambientes separados. Todos os apartamentos possuem
varanda, circulação interna e apenas um não possui quarto de serviço.
No Gráfico 10, pode ser verificada a frequência com que os ambientes
aparecem na amostra de apartamentos desse grupo, com base na qual foi montado
seu programa de necessidades representativo (Tabela 9) para ambas as tipologias do
pavimento tipo (quadrado e em forma de “L”).
Gráfico 10 - Freqüência (%) dos ambientes no grupo de apartamentos situados em pavimentos
tipos com três unidades habitacionais.

Fonte: pesquisa direta, 2010.

Tabela 9 - Programa de necessidades representativo do
grupo de apartamentos situados em pavimentos tipos com
três unidades habitacionais.
Ambiente
Área média m²
Sala
20,62
Varanda
5,08
Circulação
3,01
Quarto 1
8,24
Quarto 2
8,31
Suíte 1
10,35
BWC 1
2,88
BWC 2
2,85
BWC de serviço
2,36
Cozinha/A.S.
10,53
Dep. empregada
4,11
Área total
78,84
Fonte: pesquisa direta, 2010.

Nos pavimentos tipo em forma de “L” os apartamentos também apresentaram
uma distribuição de ambientes padronizada caracterizada pela área íntima disposta
na face lateral, mas sem ocupar toda a extensão da unidade habitacional. A
geometria dos setores é menos alongada e parte dos ambientes íntimos é locada dos
dois lados da circulação. Nos pavimentos de forma retangular alongada, os ambientes
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são dispostos de forma semelhante aos pavimentos de mesma forma, mas com duas
unidades habitacionais (Figuras 30 e 31).

Figura 30 - Distribuição dos setores da habitação no pavimento tipo em forma de “L” com três
unidades habitacionais.

Fonte: pesquisa direta, 2010.

Figura 31 - Distribuição dos setores da habitação no pavimento tipo retangular alongado com três
unidades habitacionais.

Fonte: pesquisa direta, 2010.

c) Tipologias do apartamento em pavimentos tipo com quatro unidades
habitacionais
A maior parte dos apartamentos deste grupo (75%) possui dois dormitórios,
sendo um quarto simples e uma suíte. Apenas três exemplares possuem dois quartos
e uma suíte.
O número de banheiros, por sua vez, foi dois em quase todos os apartamentos.
Apenas duas unidades habitacionais apresentaram banheiro de serviço e somente em
uma há quarto de serviço.
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Neste caso não se verificou influência do número de dormitórios sobre a área
da sala. Assim como nas demais tipologias, todos os apartamentos possuem sala de
estar e sala de jantar conjugadas, varanda e circulação interna. Em 83,5% dos casos
a cozinha e a área de serviço são conjugadas.
O Gráfico 11 apresenta a frequência com que os ambientes aparecem na
amostra de apartamentos desse grupo, com base na qual foi montado seu programa
de necessidades representativo (tabela 10) para ambas as tipologias do pavimento
tipo (quadrado e retangular alongada).
Gráfico 11 - Freqüência (%) dos ambientes no grupo de apartamentos situados
em pavimentos tipos com quatro unidades habitacionais.

Fonte: pesquisa direta, 2010.

.

Tabela 10 - Programa de necessidades representativo do
grupo de apartamentos situados em pavimentos tipos com
quatro unidades habitacionais.
Ambiente
Área média m²
Sala
14,63
Varanda
3,76
Circulação
2,24
Quarto 1
8,13
Suíte 1
11,21
BWC 1
2,86
BWC 2
2,75
Cozinha/A.S.
8,01
Área total
53,60
Fonte: pesquisa direta, 2010.

Nos pavimentos tipo com forma quadrada os apartamentos também
apresentaram uma distribuição de ambientes padronizada caracterizada pela área
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íntima disposta na face lateral. O agrupamento dos setores é mais compacto e os
ambientes da área íntima são dispostos em apenas um dos lados da circulação
interna. Nos pavimentos de forma retangular alongada, os ambientes são dispostos
de forma semelhante aos pavimentos de mesma forma, mas com duas ou três
unidades habitacionais (Figura 32 e Figura 33).

Figura 32 - Distribuição dos setores da habitação no pavimento tipo de forma
quadrada com quatro unidades habitacionais.

Fonte: pesquisa direta, 2010.

Figura 33 - Distribuição dos setores da habitação no pavimento tipo
com forma retangular alongada e quatro unidades habitacionais.

Fonte: pesquisa direta, 2010.

5.2 Caracterização construtiva
Para efeito de avaliação da eficiência energética, a caracterização construtiva
dos empreendimentos estudados se restringiu às variáveis utilizadas no método
prescritivo do RTQ-R.
Não foram verificadas grandes variações em relação aos materiais construtivos
empregados. Na maioria dos casos, o material mais comum nas paredes internas e
externas é a alvenaria de tijolo cerâmico de oito furos. Entre os pavimentos predomina
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a laje nervurada de 25cm e o forro, instalado a 2,50m do piso, é composto de placas
de gesso liso.
Quanto aos revestimentos, a maioria das paredes internas recebeu gesso em
pó ou reboco, massa corrida e pintura PVA látex, com exceção das áreas molhadas,
que em sua maioria são revestidas por cerâmica do piso ao forro. Os forros também
receberam massa corrida e tinta látex. Os pisos são de revestimento cerâmico com
soleiras em granito no vão das portas.
Nas paredes externas dos edifícios com duas ou três unidades habitacionais
por pavimento tipo predomina o revestimento cerâmico. Já nos pavimentos com
quatro apartamentos as paredes externas são revestidas com massa texturizada.
Percebeu-se que nas fachadas revestidas com cerâmica predomina a cor branca,
enquanto nas fachadas com textura as cores são variadas (Figuras 34 e 35).

Figura 34 - Condomínio Bossa Nova.

Figura 35 - Residencial Metrópolis.

Fonte - http://www.mouradubeux.com.br/

Fonte - http://www.ecocil.com.br/

Quanto às aberturas, o RTQ-R as define da seguinte forma:
Todas as áreas da envoltória do edifício, abertas ou com fechamento
translúcido ou transparente (que permitam a entrada da luz e/ou ar) incluindo,
por exemplo, janelas, painéis plásticos, portas de vidro (com mais da metade
da área de vidro), paredes de blocos de vidro e aberturas zenitais. A área da
abertura exclui os caixilhos.

O método diferencia, ainda, as aberturas para iluminação e para ventilação:
“parcela de área do vão que permite a passagem de luz”, o que exclui os caixilhos; e
aberturas para ventilação: “Parcela de área do vão que permite a passagem de ar”,
compreendendo, assim, apenas a parcela da abertura que quando aberta permite a
passagem do vento.
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Para facilitar a análise, no entanto, as aberturas foram levantadas segundo
suas dimensões médias de largura e altura por ambiente. Em seguida, foram
verificados os sistemas de abertura mais comuns, largura do caixilho e os materiais
empregados.
Na maioria dos casos, os ambientes voltados para o exterior dos apartamentos
possuem uma única abertura (com exceção do tipo retangular com duas unidades
habitacionais por pavimento tipo que possui uma porta de acesso á varanda e uma
janela na sala), cujas áreas variam de acordo com o padrão dos apartamentos e com
a preferência da construtora. A Tabela 11 indica as dimensões mais comuns das
esquadrias nos apartamentos levantados
Tabela 11 - Largura (m) das aberturas nos ambientes por tipologia do pavimento tipo.
2 UH/pav. tipo
3 UH/pav. tipo
4 UH/pav. tipo
AMBIENTE
Quadrado
Retangular
Em “L”
Retangular
Quadrado
Retangular
3,00 x 2,20
Sala
3,00 x 2,10
2,20 x 2,10
2,50 x 2,10
1,90 x 2,20
2,00 x 1,20
/1,50 x 1,20
Quarto 1
1,70 x 1,20
2,40 x 1,20
1,50 x 1,20
1,50 x 1,20
1,40 x 1,20
1,50 x 1,20
Quarto 2
2,40 x 1,20
1,70 x 1,20
1,50 x 1,20
1,50 x 1,20
Suíte 1
2,50 x 1,20
2,40 x 1,20
2,00 x 1,20
1,50 x 1,20
1,40 x 1,20
1,50 x 1,20
Suíte 2
2,50 x 1,20
2,60 x 1,20
BWC 1
0,40 x 1,20
0,60 x 0,60
0,40 x 1,20
0,70 x 0,70
0,40 x 0,60
0,70 x 0,60
BWC 2
0,40 x 1,20
0,60 x 0,60
0,40 x 1,20
0,70 x 0,70
0,40 x 0,60
0.70 x 0,60
BWC 3
0,40 x 1,20
0,60 x 0,60
BWC serv.
0,40 x 1,20
0,60 x 0,60
0,40 x 1,20
0,70 x 0,70
Coz./A.S.
2,60 x 1,20
4,00 x 1,20
1,50 x 1,20
1,40 x 1,20
1,15 x 1,20
1,40 x 1,20
Q. serv.
0,70 x 1,20
0,70 x 1,20
0,60 x 1,20
1,20 x 1,20
-

Fonte: pesquisa direta, 2010.
Observa-se que as dimensões das esquadrias são proporcionais ao padrão
construtivo do edifício: quanto menor o numero de unidades habitacionais por
pavimento e maior a área dos apartamentos, mais amplas são as aberturas externas.
Entre as tipologias formais, os pavimentos retangulares alongados apresentaram
aberturas ligeiramente maiores em comparação àqueles mais compactos e com o
mesmo número de UHs por pavimento.
Aproximadamente 90% das esquadrias possuem área de ventilação de 45%
(valor adotado pelo RTQ-R para as janelas de correr, predominantes nos
apartamentos levantados). Quanto ao material das esquadrias externas, predomina o
alumínio e o vidro fumê ou verde simples, de acordo com as informações constantes
nas especificações dos projetos, memoriais descritivos ou coletadas junto às
construtoras.
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Foram considerados dispositivos de sombreamento horizontal as varandas e as
chamadas “áreas técnicas” destinadas à implantação de equipamentos, observadas
contiguamente às cozinhas e/ou áreas de serviço em aproximadamente 37% dos
exemplares. Em poucos casos verificou-se a presença de balcões ou outros
elementos que pudessem servir de proteção solar horizontal.
Quanto à proteção vertical decorrente da existência de saliências no perímetro
do edifício, observou-se uma maior influência do sombreamento decorrente nos
edifícios com pavimentos tipo mais compactos.
As características tipológicas e construtivas predominantes em cada grupo
tipológico identificado foram sintetizadas nos modelos de análise apresentados no
capítulo a seguir.
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6 ELABORAÇÃO E ETIQUETAGEM DOS MODELOS DE ANÁLISE
Com base nos dados levantados, sistematizados e analisados no capítulo
anterior, foram elaborados seis modelos de análise representativos das principais
tipologias do pavimento tipo identificadas, caracterizados na Tabela 12 abaixo.
Tabela 12 - modelos de análise.
Tipologia
Modelo
formal
Retangular
1
alongado
2

Quadrado

3

Retangular
alongado

4

Forma em
“L”

5

Retangular
alongado

6

Quadrado

Unidades
habitacionais
UH 1A
UH 1B
UH 2A
UH 2B
UH 3A
UH 3B
UH 3C
UH 4A
UH 4B
UH 4C
UH 5A
UH 5B
UH 5C
UH 5D
UH 6A
UH 6B
UH 6C
UH 6D

Fonte: pesquisa direta, 2010.

No item a seguir serão apresentados os modelos de análise formulados e, em
seguida, o processo de etiquetagem de suas envoltórias segundo o método
prescritivo do RTQ-R, compondo, assim, um diagnóstico do desempenho dos
apartamentos em Natal/RN, com base na amostra de empreendimentos levantada.
6.1 Modelos de análise
Os programas de necessidades dos modelos foram compostos pelos
ambientes verificados em, pelo menos, metade dos apartamentos levantados,
segundo o número de unidades habitacionais por pavimento tipo. A organização
espacial destes, por sua vez, foi definida com base na posição mais frequente de
cada ambiente nas plantas baixas estudadas. Foram realizados os devidos ajustes
para que suas dimensões e áreas se aproximassem dos valores médios calculados
no estudo tipológico, sobretudo em relação às áreas de parede externa, tendo em

125

vista a influência desta variável no desempenho da envoltória. Quanto às aberturas,
adotaram-se os valores mais comuns de largura, altura e peitoril verificados na
amostra para cada tipologia.
Considerando que grande parte dos edifícios levantados apresenta a fachada
principal orientada entre 60º e 120º a partir do Norte, ou seja, na direção Leste
inclusive para efeito de cálculo do sombreamento das aberturas (que considera as
orientações intermediárias Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste), optou-se por
orientar os modelos de análise para o azimute de 90º Norte.
Foram adotadas características construtivas semelhantes para todos os
modelos de análise numa primeira análise, de forma a diagnosticar primeiramente a
influência das variáveis primárias no desempenho da envoltória. Posteriormente estes
valores foram modificados sucessivamente em análises paramétricas.
Para todos os casos, foi considerado atendido o pré-requisito geral para
obtenção dos níveis de eficiência A e B, que exige a medição individualizada de
eletricidade e água nos casos em que há mais de uma unidade habitacional por lote
(exceto aquelas construídas antes da publicação do regulamento).
6.1.1 Modelo de análise 1
O modelo 1 (Figura 36), de forma retangular alongada, é composto por duas
unidades habitacionais semelhantes e rebatidas, com a área de circulação comum
posicionada no centro do pavimento. Os ambientes são dispostos no apartamento ao
longo da circulação interna, que é perpendicular ao eixo da circulação comum.
Figura 36 - Modelo de análise 1.

Fonte: Elaboração da autora.
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Em geral, as formas alongadas apresentam maiores áreas de parede externa
se comparadas às soluções mais compactas, o que reduz a necessidade de dispor de
ambientes sem aberturas externas favorecendo, assim, a iluminação e ventilação
natural destes. De fato, o lavabo é o único ambiente do modelo que não apresenta
abertura externa, sendo o banheiro e quarto de serviço ventilados através da área de
serviço, conforme se verificou em 66,7% dos casos levantados.
Esta configuração permite, ainda, que ambas as unidades habitacionais
possam ser orientadas da forma mais favorável do ponto de vista da insolação e da
ventilação natural. Por outro lado, os diversos autores estudados advertem que
grandes áreas de parede externa resultam no aumento da carga térmica, sobretudo
quando as maiores fachadas são orientadas para o Leste ou Oeste, como é o caso
deste modelo de análise.
Observa-se, ainda, que os ambientes situados nas extremidades dos
pavimentos possuem mais de uma parede externa e são, com mais de uma parede
externa, são, na maioria dos empreendimentos levantados e representados neste
modelo, dormitórios, cujo desempenho termo-energético é prejudicado, como se verá
a seguir. Em apenas dois casos este problema foi minimizado posicionando um dos
banheiros nessa posição.
6.1.2 Modelo de análise 2
O modelo de análise 2 (Figura 37), cuja forma se aproxima do quadrado, é
composto por dois apartamentos simétricos, com a área de circulação comum
posicionada no eixo central do pavimento. Ao contrário do modelo anterior, o eixo da
circulação interna dos apartamentos, ao longo do qual seus ambientes se distribuem,
é paralelo ao eixo central do pavimento.
Devido à maior compacidade, grande parte do perímetro do apartamento fica
em contato com a outra unidade habitacional ou com a área de circulação comum e
não com o ambiente exterior, reduzindo assim a área de parede externa e o potencial
de iluminação e ventilação natural.
Neste tipo de solução as maiores fachadas dos apartamentos são
obrigatoriamente orientadas para direções opostas. Desta forma, caso um seja
orientado de forma mais favorável, o outro será, consequentemente, comprometido.
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Figura 37 – Modelo de análise 2.

Fonte - Elaboração da autora.

Apesar das maiores fachadas das unidades habitacionais do modelo estarem
voltadas para o Norte e o Sul, o que é adequado do ponto de vista da insolação, há
que se considerar que em Natal/RN a direção predominante dos ventos é a Sudeste,
comprometendo ventilação natural da UH2A.
Além disso, devido à compacidade do modelo, se for considerado o pavimento
como um todo, as fachadas voltadas para o Leste e Oeste possuem área maior que
as fachadas voltadas para o Norte e Sul.
6.1.3 Modelo de análise 3
O modelo 3 (Figura 38), de forma retangular alongada, é composto por três
unidades

habitacionais

semelhantes,

sendo

uma

rebatida.

Neste

caso

os

apartamentos se distribuem ao longo e nas extremidades do eixo formado pela
circulação horizontal comum do pavimento
Assim como no modelo de análise 1, as unidades habitacionais deste modelo
apresentam um maior percentual de paredes externas em comparação com os
modelos mais compactos, sobretudo aquelas posicionadas na extremidade do
pavimento, favorecendo a iluminação e ventilação natural.
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Figura 38 – Modelo de análise 3

Fonte - Elaboração da autora.

Observa-se, no entanto, que a UH3B, posicionada no centro do pavimento,
possui menor área de parede externa em comparação às demais unidades
habitacionais, já que duas de suas faces são contíguas às unidades vizinhas.
Tendo em vista que no modelo em questão a circulação horizontal comum
consiste em um corredor permanente aberto para o exterior através de um vão livre
(sem esquadria), não caracterizando, assim, um ambiente, de acordo com o
entendimento do RTQ-R, as faces dos ambientes da UH3B contíguos a este corredor
são considerados área de parede externa. Por outro lado, o corredor proporciona
sombreamento a estas paredes e suas aberturas, contribuindo para um melhor
desempenho termo-energético desta unidade habitacional.
6.1.4 Modelo de análise 4
O modelo de análise 4 (Figura 39), em forma de “L”, é composto por três
apartamentos, sendo dois idênticos rebatidos e um com pequenas alterações a fim de
ajustá-lo a planta baixa do pavimento tipo. Neste caso, não se observa a distribuição
clara dos ambientes segundo um eixo específico.
Assim como no modelo 2, a solução espacial impede que todas as unidades
habitacionais sejam orientadas da forma mais favorável do ponto de vista da
insolação e da ventilação natural. Por outro lado, o espaço vazio no perímetro do
pavimento resultante do formato em “L” implica em um maior percentual de parede
externa em comparação com as demais tipologias compactas.
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Figura 39 - Modelo de análise 4.

Fonte - Elaboração da autora.

De modo semelhante ao observado no modelo anterior, as unidades
habitacionais nas extremidades do pavimento tendem a apresentar um pior
desempenho da envoltória devido à maior área de parede voltada para o ambiente
externo.
6.1.5 Modelo de análise 5
O modelo de análise 5 (Figura 40), de forma retangular alongada, é composto
por quatro apartamentos idênticos, sendo dois rebatidos, distribuídos ao longo e na
extremidade da circulação horizontal de uso comum do pavimento. A solução
volumétrica menos compacta contribui para o alto percentual de área de parede
externa. De modo semelhante ao observado no modelo 3, os apartamentos centrais,
contíguos à área de circulação comum, tendem a apresentar melhor desempenho da
envoltória em virtude do sombreamento proporcionado pelo corredor vazado.
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Figura 40 - Modelo de análise 5.

Fonte – Elaboração da autora.

6.1.6 Modelo de análise 6
O modelo 6 (Figura 41), de forma quadrada, é composto por quatro
apartamentos idênticos e rebatidos. Se aproxima das características observadas no
modelo 4, porém, com uma habitação a mais, tem seu percentual de área de parede
externa reduzido. Por outro lado, apenas metade dos apartamentos pode ser
orientada para da forma mais favorável.
Figura 41 - Modelo de análise 6.

Fonte - Elaboração da autora.
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6.2 Classificação da envoltória dos modelos de análise
Os modelos de análise apresentados no item anterior foram submetidos ao
método prescritivo do RTQ-R para determinação do nível de eficiência energética da
envoltória de suas unidades habitacionais. A seguir serão apresentados os resultados
obtidos nas etapas do processo de etiquetagem para cada modelo.
6.2.1 PRÉ-REQUISITOS DA ENVOLTÓRIA
Nos itens a seguir serão apresentados os resultados da análise dos modelos
formulados em relação aos pré-requisitos da envoltória.
6.2.1.1 Transmitância térmica e absortância solar
As paredes externas dos ambientes de permanência prolongada em todos os
modelo de análise são constituídas por alvenaria convencional de tijolos cerâmicos de
8 furos com 9cm de espessura; argamassa de assentamento de 1cm e argamassa de
emboço de 2,5cm; pintura látex PVA na face interna e revestimento cerâmico na cor
branca na face externa.
Com base na NBR 15220-3, foram adotados os valores de 2,43 W/(m²K) para a
transmitância térmica e 0,20 (adimensional) para a absortância solar, atendendo,
assim, aos limites estipulados no RTQ-R apresentados no item 1.3 do capítulo 1. O
não atendimento a este pré-requisito implica em no máximo nível C (EqNum= 3) nos
equivalentes

numéricos

da

envoltória

do

ambiente

para

resfriamento

(EqNumEnvAmbResf), para aquecimento (EqNumEnvAmbA) e para refrigeração
(EqNumEnvAmbRefrig).
As exigências de transmitância térmica e absortância solar não se aplicam às
coberturas dos modelos de análise, pois consistem em pavimentos intermediários e,
portanto, não estão em contato com o ambiente externo.
6.2.1.2 Ventilação natural
a) Percentual de áreas mínimas de abertura para ventilação
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Conforme visto no 1, os ambientes de permanência prolongada de unidades
habitacionais situadas na Zona Bioclimática 8 devem possuir área de abertura para
ventilação equivalente a 10% de sua área útil. O não atendimento a esta exigência
implica em, no máximo, nível C no equivalente numérico da envoltória do ambiente
para resfriamento (EqNumEnvAmbResfr). Deve apresentar, ainda, ventilação natural
em, pelo menos, 50% dos banheiros (com exceção dos lavabos), para que a unidade
habitacional possa alcançar a classificação no nível A.
As aberturas dos ambientes de permanência prolongada nos modelos de
análise possuem esquadrias com duas folhas de correr em vidro e alumínio. O RTQ-R
(BRASIL, 2012) determina que a área de abertura para ventilação neste tipo de
esquadria equivale a 45% da área do vão que a mesma ocupa na fachada.
A Tabela 13, a seguir, indica as áreas úteis dos ambientes (AUamb), as áreas de
abertura para ventilação (Av) e seus respectivos percentuais de abertura para
ventilação (A) em relação à área útil do ambiente, bem como os níveis de eficiência
possíveis de serem alcançados em função do atendimento ao pré-requisito. Observase que as unidades habitacionais de um mesmo modelo de análise possuem
aberturas semelhantes.
Tabela 13 – percentual de áreas mínimas de abertura para ventilação natural.
MODELO DE ANÁLISE 1
Ambiente
AUamb (m²)
Av (m²)
A (%)
Níveis
Sala
22,26
4,18
18,78
A-E
Quarto 1
8,32
1,08
12,98
A-E
Quarto 2
8,32
1,08
12,98
A-E
Suíte 1
10,92
1,30
11,90
A-E
Suíte 2
12,64
1,30
10,28
A-E
Quarto serv.
4,00
0,43
10,75
A-E
MODELO DE ANÁLISE 2
Ambiente
AUamb (m²)
Av (m²)
A (%)
Níveis
Sala
25,39
2,83
11,15
A-E
Quarto 1
8,32
1,08
12,98
A-E
Quarto 2
8,32
1,08
12,98
A-E
Suíte 1
8,84
1,30
14,71
A-E
Suíte 2
12,87
1,30
10,10
A-E
Quarto serv.
4,08
0,43
10,53
A-E
MODELO DE ANÁLISE 3
Ambiente
AUamb (m²)
Av (m²)
A (%)
Níveis
Sala
17,86
2,36
13,21
A-E
Quarto 1
8,32
0,81
9,73
E
Quarto 2
8,32
0,81
9,73
E
Suíte 1
12,87
1,19
9,25
E
Quarto serv.
4,00
0,38
9,50
E
MODELO DE ANÁLISE 4
Ambiente
AUamb (m²)
Av (m²)
A (%)
Níveis
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Sala
Quarto 1
Quarto 2
Suíte 1
Quarto serv.

22,55
8,71
8,64
9,04
4,00

2,36
10,46
0,81
9,30
0,81
9,37
1,19
13,16
0,38
9,50
MODELO DE ANÁLISE 5
Ambiente
AUamb (m²)
Av (m²)
A (%)
Sala
14,14
1,89
13,37
Quarto 1
7,80
0,81
10,38
Suíte 1
10,76
1,08
10,04
MODELO DE ANÁLISE 6
Ambiente
AUamb (m²)
Av (m²)
A (%)
Sala
14,87
1,89
12,71
Quarto 1
8,02
0,81
10,10
Suíte 1
10,21
1,08
10,58
Fonte: Elaboração da autora com base nos dados levantados.

A-E
E
E
A-E
E
Níveis
A-E
A-E
A-E
Níveis
A-E
A-E
A-E

Conforme se observou nos estudos tipológicos, quanto mais elevado o padrão
construtivo do empreendimento, maiores são áreas úteis e as áreas de abertura dos
ambientes. Os empreendimentos com três unidades habitacionais por pavimento,
representados pelos modelos 3 e 4, no entanto, apresentaram uma redução
desproporcional entre as áreas úteis e as áreas de abertura, resultando no não
atendimento a este pré-requisito na maioria de seus ambientes de permanência
prolongada. Pode-se afirmar, assim, que os edifícios referentes a esta categoria, em
Natal, tendem a sub-dimensionar as áreas de abertura para ventilação.
Quanto ao requisito de abertura para ventilação natural nos banheiros, apenas
o modelo de análise 4 não atendeu a esta condição, implicando na classificação
máxima no nível B de suas unidades habitacionais.
Percebe-se que a existência de ambientes sem ventilação natural ou ventilados
através da área de serviço é mais frequente nos modelos mais compactos.
b) Ventilação cruzada
A Tabela 14, a seguir, apresenta os valores calculados de acordo com a
metodologia apresentada no item 1.3 do capítulo 1 para a ventilação cruzada, das
unidades habitacionais de cada modelo de análise, considerando que suas aberturas
são semelhantes. Em todos os casos o resultado foi superior a 0,25, atendendo,
assim ao pré-requisito.

134

Tabela 14 – proporção entre o somatório das aberturas para ventilação situadas na fachada com maior
área de abertura e o somatório das aberturas das demais fachadas.
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
Modelo 4
Modelo 5
Modelo 6
0,62
1,68
0,29
0,89
0,25
0,45
Fonte: Elaboração da autora com base nos dados levantados.

5.2.1.3 Iluminação natural
Conforme visto, a soma das áreas de abertura para iluminação natural nos
ambientes de permanência prolongada deve ser equivalente a no mínimo 12,5% de
sua área útil. O não atendimento a este pré-requisito implica na classificação máxima
no nível C para os equivalentes numéricos da envoltória do ambiente.
Com base na Portaria 18 do RTQ-R (BRASIL, 2012), adotou-se o percentual de
80% para o cálculo da área de abertura para iluminação natural nas janelas. A Tabela
15, a seguir, indica as áreas úteis dos ambientes de permanência prolongada (AUamb),
as áreas de abertura para iluminação natural (Ai) e seus respectivos percentuais de
abertura em relação à área útil (A), bem como os níveis de eficiência possíveis de
serem alcançados pelo ambiente.
Ao contrário do que se observou em relação à área de abertura para ventilação
natural, as esquadrias adotadas nos modelos de análise apresentaram área de
abertura

para

iluminação

natural

suficiente

para

que

este

requisito

não

comprometesse a classificação das unidades habitacionais dos modelos de análise.
Tabela 15 - percentual de áreas mínimas de abertura para iluminação natural.
MODELO DE ANÁLISE 1
Ambiente
AUamb (m²)
Ai (m²)
A (%)
Níveis
Sala
22,26
7,44
33,42
A–E
Quarto 1
8,32
1,92
23,08
A–E
Quarto 2
8,32
1,92
23,08
A–E
Suíte 1
10,92
2,30
21,06
A–E
Suíte 2
12,64
2,30
18,20
A–E
Quarto serv.
4,00
0,77
19,25
A–E
MODELO DE ANÁLISE 2
Ambiente
AUamb (m²)
Ai (m²)
A (%)
Níveis
Sala
25,39
5,04
19,85
A–E
Quarto 1
8,32
1,92
23,08
A–E
Quarto 2
8,32
1,92
23,08
A–E
Suíte 1
8,84
2,30
26,02
A–E
Suíte 2
12,87
2,30
17,87
A–E
Quarto serv.
4,08
0,77
18,87
A–E
MODELO DE ANÁLISE 3
Ambiente
AUamb (m²)
Ai (m²)
A (%)
Níveis
Sala
17,86
4,20
23,52
A–E
Quarto 1
8,32
1,44
17,31
A–E
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Quarto 2
Suíte 1
Quarto serv.

8,32
12,87
4,00

1,44
17,31
2,11
16,39
0,67
16,75
MODELO DE ANÁLISE 4
Ambiente
AUamb (m²)
Ai (m²)
A (%)
Sala
22,55
4,20
18,62
Quarto 1
8,71
1,44
16,53
Quarto 2
8,64
1,44
16,67
Suíte 1
9,04
2,11
23,34
Quarto serv.
4,00
0,67
16,75
MODELO DE ANÁLISE 5
Ambiente
AUamb (m²)
Ai (m²)
A (%)
Sala
14,14
3,36
23,76
Quarto 1
7,80
1,44
18,46
Suíte 1
10,76
1,92
17,84
MODELO DE ANÁLISE 6
Ambiente
AUamb (m²)
Ai (m²)
A (%)
Sala
14,87
3,36
22,60
Quarto 1
8,02
1,44
17,95
Suíte 1
10,21
1,92
18,80
Fonte: Elaboração da autora com base nos dados levantados.

A–E
A–E
A–E
Níveis
A–E
A–E
A–E
A–E
A–E
Níveis
A–E
A–E
A–E
Níveis
A–E
A–E
A–E

6.2.2 DETERMINAÇÃO DOS VALORES ADOTADOS PARA AS VARIÁVEIS
Como citado no capítulo 4, referente aos procedimentos metodológicos, a
planilha desenvolvida pelo Laboratório de Eficiência Energética em Edificações da
Universidade Federal de Santa Catarina (LabEEE/UFSC) foi utilizada como
ferramenta de auxílio para o cálculo do nível de eficiência energética da envoltória das
unidades habitacionais dos modelos de análise.
Nos tópicos a seguir serão apresentados os procedimentos para a
determinação dos valores lançados na planilha para cada ambiente de permanência
prolongada das unidades habitacionais constantes nos modelos de análise, de acordo
com a estrutura apresentada pelo aplicativo.
Observa-se que nem todas as variáveis da equação utilizada para o cálculo do
nível de eficiência da envoltória dos ambientes aparecem na planilha, pois alguns são
automaticamente calculados.
6.2.2.1 Cobertura
São três as variáveis relacionadas à cobertura constantes na planilha:
transmitância térmica da cobertura (Ucob), capacidade térmica da cobertura (CTcob) e
absortância solar da cobertura (αcob).
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Em ambientes cuja cobertura não esta voltada para o exterior, como é o caso
dos modelos de análise, adota-se o valor 0 (zero) para a Ucob; 1 (um) para CTcob e 0
(zero) para αcob, conforme determina o RTQ-R (BRASIL, 2010).
6.2.2.2 Paredes externas
Para a transmitância térmica das paredes externas (Upar), a capacidade térmica
das paredes externas (CTpar) e a absortância solar das paredes externas (αpar), foram
adotados, respectivamente, os valores 2,43 W/(m²K), 152 kJ/m².K e 0,20
(adimensional), correspondentes à especificação descrita no item 5.2 para os
ambientes de permanência prolongada em todos os modelos de análise.
6.2.2.3 Características construtivas
Este item da planilha apresenta duas variáveis binárias: a capacidade térmica
baixa (CTbaixa) e a capacidade térmica alta (CTalta), referentes às paredes externas
dos ambientes. Como a capacidade térmica das paredes externas dos modelos de
análise é maior que 50 kJ/m².K (limite máximo para que seja considerada CTbaixa) e
menor que 250 kJ/m².K (limite mínimo pare que seja considerada CTalta), adotou-se o
valor zero para ambas as variáveis.
6.2.2.4 Situação do piso e cobertura
As variáveis Cob, Solo e Pil, referentes a este item, definem, respectivamente,
se o ambiente possui cobertura voltada para o exterior, piso em contato com o solo e
piso sobre pilotis. Como não se verifica nenhum dos casos nos modelos de análise,
foi adotado o valor 0 (zero) para todas, conforme determina o regulamento.

6.2.2.5 Áreas de paredes externas do ambiente
As variáveis Área de Parede Externa Voltada para o Norte (APambN), Área de
Parede Externa Voltada para o Sul (APambS), Área de Parede Externa Voltada para o
Leste (APambL) e Área de Parede Externa Voltada para o Oeste (APambO) foram
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calculadas para cada ambiente de permanência prolongada das unidades
habitacionais, conforme verificado na Tabela 16, a seguir.
Tabela 16 - APambN, APambS, APambL e APambO dos ambientes de permanência prolongada.
MODELO DE ANÁLISE 1
UH
Ambiente
APambN (m²)
APambS (m²)
APambL (m²)
APambO (m²)
Sala
3,00
6,15
Quarto 1
4,10
Quarto 2
4,10
1A
Suíte 1
10,50
3,62
Suíte 2
5,12
9,87
Quarto serv.
2,82
Sala
3,00
6,15
Quarto 1
4,10
Quarto 2
4,10
1B
Suíte 1
10,50
3,62
Suíte 2
5,12
9,87
Quarto serv.
2,82
MODELO DE ANÁLISE 2
UH
Ambiente
APambN (m²)
APambS (m²)
APambL (m²)
APambO (m²)
Sala
2,07
Quarto 1
2,70
4,36
Quarto 2
8,00
4,36
2A
Suíte 1
3,62
1,87
Suíte 2
3,62
Quarto serv.
3,79
1,37
5,37
Sala
2,07
Quarto 1
2,70
4,36
Quarto 2
8,00
4,36
2B
Suíte 1
3,62
1,87
Suíte 2
3,62
Quarto serv.
1,37
3,79
5,37
MODELO DE ANÁLISE 3
UH
Ambiente
APambN (m²)
APambS (m²)
APambL (m²)
APambO (m²)
Sala
1,32
1,75
8,75
Quarto 1
3,00
4,70
3A
Quarto 2
4,70
Suíte 1
10,50
4,11
Quarto serv.
4,16
Sala
3,00
1,75
7,07
Quarto 1
3,00
4,70
3B
Quarto 2
4,70
Suíte 1
6,25
4,11
Quarto serv.
4,16
Sala
1,32
1,75
8,75
Quarto 1
3,00
4,70
3C
Quarto 2
4,70
Suíte 1
10,50
4,11
Quarto serv.
4,16
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MODELO DE ANÁLISE 4
APambN (m²)
APambS (m²)
3,00
4A
6,20
8,37
3,16
3,00
4B
6,20
8,37
3,16
1,25
4,70
4C
1,37
4,11
3,16
MODELO DE ANÁLISE 5
UH
Ambiente
APambN (m²)
APambS (m²)
Sala
1,32
5A
Quarto 1
3,00
Suíte 1
10,00
Sala
5B
Quarto 1
3,00
Suíte 1
6,25
Sala
5C
Quarto 1
3,00
Suíte 1
6,25
Sala
1,32
5D
Quarto 1
3,00
Suíte 1
10,00
MODELO DE ANÁLISE 6
UH
Ambiente
APambN (m²)
APambS (m²)
Sala
6A
Quarto 1
3,00
Suíte 1
7,25
Sala
6B
Quarto 1
3,00
Suíte 1
7,25
Sala
2,30
6C
Quarto 1
4,20
Suíte 1
6,10
Sala
2,30
6D
Quarto 1
4,20
Suíte 1.
6,10
Fonte: Elaboração da autora com base nos dados levantados.
UH

Ambiente
Sala
Quarto 1
Quarto 2
Suíte 1
Quarto serv.
Sala
Quarto 1
Quarto 2
Suíte 1
Quarto serv.
Sala
Quarto 1
Quarto 2
Suíte 1
Quarto serv.

APambL (m²)
1,25
4,70
4,11
1,25
4,70
4,11
3,00
-

APambO (m²)
1,37
1,37
6,20
8,37
-

APambL (m²)
2,80
4,70
4,10
2,80
4,70
4,10
2,80
4,70
4,10
2,80
4,70
4,10

APambO (m²)
8,75
7,07
7,07
8,75
-

APambL (m²)
2,30
4,20
6,10
2,30
4,20
6,10
3,00
3,00
-

APambO (m²)
7,25
7,25

Nos modelos de análise 1 e 2 as paredes externas possuem dimensões
semelhantes em suas unidades habitacionais, sendo que aquelas voltadas para o
Norte nas UH1A e UH2A, estão voltadas para o Sul nas UH1B e UH2B.
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Nos modelos 4 e 6 observa-se a mesma relação entre as paredes externas das
unidades habitacionais que são rebatidas.
Já nos modelos 3 e 5, de forma retangular alongada, as unidades habitacionais
situadas nas extremidades dos pavimento possuem algumas paredes externas que,
além de orientações opostas, apresentam áreas diferenciadas das demais unidades
em função do deslocamento destas em relação ao perímetro do pavimento, conforme
indica a Figura 42.
Figura 42 - Paredes externas com áreas diferenciadas entre as unidades
habitacionais nos modelos de análise 3 e 5.

Fonte: elaboração da autora.

6.2.2.6 Áreas de aberturas externas
As variáveis Área de Abertura Voltada para o Norte (AAbN), Área de Abertura
Voltada para o Sul (AAbS), Área de Abertura Voltada para o Leste (AAbL) e Área de
Abertura Voltada para o Oeste (AAbO), se referem à soma das áreas de abertura de
um ambiente voltadas para a mesma direção, desconsiderando o caixilho. A Tabela
17, a seguir, apresenta os valores calculados com base no percentual de 80% da área
total da abertura proposto RTQ-R para janelas de correr.
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Tabela 17 - AAbN, AAbS, AAbL e AAbO dos ambientes de permanência prolongada.
MODELO DE ANÁLISE 1
UH
Ambiente
AAbN (m²)
AAbS (m²)
AAbL (m²)
Sala
7,44
Quarto 1
1,92
Quarto 2
1,92
1A
Suíte 1
2,30
Suíte 2
2,30
Quarto serv.
Sala
7,44
Quarto 1
1,92
Quarto 2
1,92
1B
Suíte 1
2,30
Suíte 2
2,30
Quarto serv.
MODELO DE ANÁLISE 2
UH
Ambiente
AAbN (m²)
AAbS (m²)
AAbL (m²)
Sala
5,04
Quarto 1
1,92
Quarto 2
1,92
2A
Suíte 1
2,30
Suíte 2
2,30
Quarto serv.
0,77
Sala
5,04
Quarto 1
1,92
Quarto 2
1,92
2B
Suíte 1
2,30
Suíte 2
2,30
Quarto serv.
0,77
MODELO DE ANÁLISE 3
UH
Ambiente
AAbN (m²)
AAbS (m²)
AAbL (m²)
Sala
4,20
Quarto 1
1,44
3A
Quarto 2
1,44
Suíte 1
2,11
Quarto serv.
Sala
4,20
Quarto 1
1,44
3B
Quarto 2
1,44
Suíte 1
2,11
Quarto serv.
Sala
4,20
Quarto 1
1,44
3C
Quarto 2
1,44
Suíte 1
2,11
Quarto serv.
MODELO DE ANÁLISE 4
UH
Ambiente
AAbN (m²)
AAbS (m²)
AAbL (m²)
Sala
4,20
Quarto 1
1,44
4A
Quarto 2
1,44
Suíte 1
2,11
Quarto serv.
0,67
-

AAbO (m²)
0,77
0,77
AAbO (m²)
AAbO (m²)
0,67
0,67
0,67
AAbO (m²)
-
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Sala
Quarto 1
Quarto 2
Suíte 1
Quarto serv.
Sala
Quarto 1
Quarto 2
Suíte 1
Quarto serv.

4B
1,44
0,67
4,20
1,44
4C
2,11
0,67
MODELO DE ANÁLISE 5
UH
Ambiente
AAbN (m²)
AAbS (m²)
Sala
5A
Quarto 1
Suíte 1
Sala
5B
Quarto 1
Suíte 1
Sala
5C
Quarto 1
Suíte 1
Sala
5D
Quarto 1
Suíte 1
MODELO DE ANÁLISE 6
UH
Ambiente
AAbN (m²)
AAbS (m²)
Sala
6A
Quarto 1
Suíte 1
Sala
6B
Quarto 1
Suíte 1
Sala
3,36
6C
Quarto 1
1,44
Suíte 1
1,92
Sala
3,36
6D
Quarto 1
1,44
Suíte 1.
1,92
Fonte: Elaboração da autora com base nos dados levantados.

4,20
1,44
2,11
-

1,44
-

AAbL (m²)
3,36
1,44
1,92
3,36
1,44
1,92
3,36
1,44
1,92
3,36
1,44
1,92

AAbO (m²)
-

AAbL (m²)
3,36
1,44
1,92
3,36
1,44
1,92
-

AAbO (m²)
-

Observa-se que, de forma análoga às paredes externas, as aberturas de
unidades habitacionais semelhantes e rebatidas apresentam área igual, mas
orientação oposta.
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6.2.2.7 Características das aberturas
a) Fator das Aberturas para Ventilação (Fvent)
Conforme visto no item 1.3 do capítulo 1, a Portaria 18 do RTQ-R (BRASIL,
2012) determina que o percentual de abertura para ventilação natural em janelas de
correr é de 45% da área total do vão ocupado pela abertura. O valor adotado para o
Fvent em todos os ambientes dos modelos de análise foi, portanto, 0,45
(adimensional).
b) Sombreamento das Aberturas (Somb)
A variável Somb define a presença de dispositivos de proteção solar externos
às aberturas. Com base na metodologia proposta pela RTQ-R (BRASIL, 2012) em
seu Anexo I, os valores atribuídos a esta variável foram calculados para cada
ambiente de permanência prolongada.
Primeiramente foi calculado o percentual de sombreamento das aberturas
(sombabertura), resultante da relação entre os ângulos mínimos para proteção solar
recomendados pelo regulamento e os ângulos verificados nas aberturas dos modelos
de análise (ângulos do projeto), através da equação abaixo:
Sombabertura = αp + γep + γdp + βep + βdp
αr + γer + γdr + βer + βdr
Onde:
αr: ângulo de proteção horizontal recomendado;
γer: ângulo de extensão lateral esquerdo da proteção recomendado;
γdr:ângulo de extensão lateral direito da proteção recomendado;
βer:ângulo de proteção vertical esquerdo recomendado;
βdr:ângulo de proteção vertical direito recomendado;
αp: ângulo de proteção horizontal projetado;
γep: ângulo de extensão lateral esquerdo da proteção projetado;
γdp: ângulo de extensão lateral direito da proteção projetado;
βep: ângulo de proteção vertical esquerdo projetado;
βdp: ângulo de proteção vertical direito projetado.

Com relação aos ângulos recomendados, para cada orientação, considerando
as oito direções, são indicados valores específicos para aberturas grandes (com área
superior a 25% da área do piso do ambiente) e para aberturas pequenas (com área
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inferior a 25% da área do piso do ambiente). Os ângulos recomendados adotados são
referentes ao município de Ceara-Mirim, Latitude: 5,39° Sul, tendo em vista ser a
localidade mais próxima a Natal com estes dados disponibilizados.
Quando um ângulo de projeto verificado não tem um ângulo recomendado
correspondente, mas existem outros ângulos recomendados, o ângulo de projeto em
questão deve ser excluído do calculo do sombabertura. Por outro lado, quando não há
nenhum ângulo recomendado e a abertura apresenta algum tipo de sombreamento,
adota-se o valor máximo permitido de 0,75 para o seu sombabertura. Para aberturas
sem nenhum tipo de sombreamento, considera-se somb igual a zero.
A partir dos valores de sombabertura obtidos, foram calculados os valores do
somb das aberturas, aplicando-se a regra de três, considerando que o valor máximo
de 0,75 para o sombabertura equivale ao valor máximo de 0,5 para o somb. Os valores
do somb para os ambientes foram, então, verificados através da ponderação dos
somb das abertura existente em cada ambiente por suas respectivas áreas. Os itens
a seguir apresentam os resultados obtidos para os ambientes de permanência
prolongada dos modelos de análise.
- Cálculo da variável somb para o Modelo de análise 1
As unidades habitacionais do modelo 1 apresentam aberturas sombreadas na
sala e no quarto de serviço, conforme indica a Figura 43 abaixo. Observa-se que a
sala possui, ainda, outra abertura não sombreada.
Figura 43 – Aberturas sombreadas no modelo de análise 1.

Fonte – Elaboração da autora.

As aberturas sombreadas da sala da UH1A e da UH1B, consideradas grandes
por corresponder a mais de 25% da área útil do ambiente, são orientadas para o
Leste e apresentam sombreamento horizontal e vertical em função da cobertura e das

144

paredes laterais de suas varandas. A Figura 44 demonstra, esquematicamente, a
verificação dos ângulos de projeto destas aberturas, considerando que, apesar do
rebatimento, os valores verificados são idênticos para as duas unidades habitacionais.
Figura 44 – verificação dos ângulos de projeto da abertura da sala na UH1A e na
UH1B.

Fonte: Elaboração da autora.

Nestes casos, em que a proteção lateral encontra a proteção horizontal, atribuise o valor máximo de 0,75 aos ângulos γep e γdp, pois se considera a extensão
lateral da proteção horizontal infinita.
A abertura do quarto de serviço, por sua vez, é considerada pequena, pois
equivale a 20% da área útil do ambiente. Em ambas as unidades habitacionais, são
orientadas para a direção Oeste e sombreadas horizontalmente e verticalmente pela
cobertura e paredes laterais das respectivas áreas de serviço. De forma análoga à
varanda, também foi adotado o valor máximo para os ângulos γep e γdp.
Nesse caso, porém, o rebatimento das unidades resultou em ângulos de
projeto diferenciados para as UHs. O valor verificado para os ângulos βep e βdp na
UH1A equivale aos valores identificados para o βdp e βep da UH1B, respectivamente.
As Figuras 45 e 46, a abaixo, indicam os ângulos de projeto verificados para estas
aberturas.
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Figura 45 – verificação dos ângulos de projeto da abertura do quarto de
serviço da UH1A.

Fonte: Elaboração da autora.
Figura 46 – verificação dos ângulos de projeto da abertura do quarto de
serviço da UH1B.

Fonte: Elaboração da autora

Nas Tabela 18 e 19, a seguir, verificam-se os ângulos recomendados e os
ângulos de projeto para as aberturas sombreadas da UH1A e UH1B, bem como os
valores obtidos para as variáveis sombabertura e somb. Para as demais aberturas das
unidades habitacionais, foi adotado o valor de somb igual a zero, pois não
apresentam sombreamento.
Tabela 18 – Sombabertura e somb para as aberturas sombreadas da UH1A.
ABERTURA DA SALA (sombreada)
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
Utilizado
αr = 75º
αp = 30º
30º
βdr = βdp = 22º
Leste
0,67
βer = βep = 22º
γdr = 30º
γdp = 75º
30º
γer = 30º
γep = 75º
30º
ABERTURA DO QUARTO DE SERVIÇO
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
Utilizado
αr = 75º
αp = 44º
44º
βdr = βdp = 55º
Oeste
0,80
βer = βep = 26º
γdr = 40º
γdp = 75º
40º
γer = 40º
γep = 75º
40º
Fonte: Elaboração da autora.

somb

0,45

somb

0,50
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Tabela 19 – Sombabertura e somb para as aberturas sombreadas da UH1B.
ABERTURA DA SALA (VARANDA)
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada
recomendado
projeto
Utilizado
αr = 75º
αp = 30º
30º
βdr = βdp = 22º
Leste
0,67
βer = βep = 22º
γdr = 30º
γdp = 75º
30º
γer = 30º
γep = 75º
30º
ABERTURA DO QUARTO DE SERVIÇO
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada
recomendado
projeto
Utilizado
αr = 75º
αp = 44º
44º
βdr = βdp = 26º
Oeste
0,80
βer = βep = 55º
γdr = 40º
γdp = 75º
40º
γer = 40º
γep = 75º
40º
Fonte: Elaboração da autora.

somb

0,45

somb

0,50

Observa-se que os valores verificados para os ângulos βdp e βep em todas as
aberturas foram desconsiderados no cálculo do sombabertura, pois não existem ângulos
recomendados correspondentes. Em ambas as UHs, os valores calculados do
Sombabertura foram 0,67 para a sala, equivalente ao somb de 0,45 e 0,80 para o quarto
de serviço que, como é superior ao valor máximo de 0,75, adotou-se o valor máximo
para o somb de 0,50.
Tendo em vista que a sala possui mais de uma abertura, a variável somb para
este ambiente foi calculada a partir da média ponderada dos valores encontrados
para o somb de cada abertura pelas respectivas áreas. Considerando o valor obtido
de 0,45 para o somb da abertura analisada e zero para a outra abertura, já que esta
não possui nenhum tipo de sombreamento, o valor resultante para o ambiente foi de
0,30. Com relação ao quarto de serviço, o valor de somb equivale ao valor calculado
para a sua única abertura.
- Cálculo da variável somb para o Modelo de análise 2
As unidades habitacionais do modelo 2 apresentam aberturas sombreadas nos
seguintes ambientes: sala, quarto 1, quarto 2 e quarto de serviço, conforme indica a
Figura 47, abaixo. Estes ambientes apresentam apenas uma abertura cada, e todas
são consideradas pequenas, pois correspondem a menos de 25% da área útil destes.
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Figura 47 – Aberturas sombreadas no modelo de
análise 2.

Fonte – Elaboração da autora.

Em ambas as unidades habitacionais, a abertura da sala é orientada para o
Leste e apresenta sombreamento horizontal e vertical em função da cobertura e das
paredes laterais da varanda. As Figuras 48 e 49, a seguir, indicam os ângulos de
projeto das aberturas em questão.
Figura 48 – verificação dos ângulos de projeto da abertura da sala na UH2A.

Fonte: Elaboração da autora.
Figura 49 – verificação dos ângulos de projeto da abertura da sala na UH2B.

Fonte: Elaboração da autora.
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Assim como foi observado na abertura da varanda e quarto de serviço do
modelo 1, deve-se adotar o valor máximo para os ângulos γep e γdr para esta
abertura de 0,75.
Na UH2A, as aberturas do quarto 1 e do quarto 2, também orientadas para o
Leste, são sombreadas verticalmente do lado direito pela parede existente entre as
varandas das unidades habitacionais. Na UH2B, o sombreamento destas aberturas se
dá pelo lado esquerdo, devido ao rebatimento das unidades. As figuras 50 e 51
demonstram a verificação do ângulo de projeto destas aberturas.
Figura 50 – verificação dos ângulos de projeto das aberturas dos quartos 1
e 2 da UH2A.

Fonte: Elaboração da autora.

Figura 51 – verificação dos ângulos de projeto das aberturas dos quartos 1
e 2 da UH2B.

Fonte: Elaboração da autora.

A abertura do quarto de serviço, por sua vez, é orientada para o Norte na
UH2A e para o Sul na UH2B. Na primeira há sombreamento vertical pelo lado direito
proporcionado pela parede que divide este ambiente do banheiro da suíte 2. Na
segunda, este sombreamento ocorre pelo lado esquerdo, devido ao rebatimento das
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unidades habitacionais. A Figura 52, abaixo, demonstra a verificação dos ângulos de
projeto para estas aberturas.
Figura 52 – verificação dos ângulos de projeto da
abertura do quarto de serviço da UH2A e da
UH2B.

Fonte: Elaboração da autora.

As Tabelas 20 e 21, a seguir, apresentam os ângulos recomendados e os
ângulos de projeto verificados, bem como os valores calculados para o sombabertura e
para o somb das aberturas das UH2A e UH2B.
Tabela 20 – Sombabertura e somb para as aberturas sombreadas da UH2A.
ABERTURA DA SALA
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
αr = αp = 42º
βdr = βdp = 30º
Leste
βer = βep = 22º
γdr = γdp = 75º
γer = γep = 75º
ABERTURA DO QUARTO 1
Orientação Orientação da
Orientação
Ângulo
Orientação
da fachada
fachada
da fachada
utilizado
da fachada
αr = αp = βdr = βdp = 6º
Leste
βer = βep = γdr = γdp = γer = γep = ABERTURA DO QUARTO 2
Orientação Orientação da
Orientação
Ângulo
Orientação
da fachada
fachada
da fachada
utilizado
da fachada
αr = αp = βdr = βdp = 4º
Leste
βer = βep = γdr = γdp = γer = γep = -

somb

0,50

Orientação
da fachada
0,50

Orientação
da fachada
0,50
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ABERTURA DO QUARTO DE SERVIÇO
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
recomendado
projeto
utilizado
αr = 30º
αp = βdr = βdp = 33º
Norte
0,00
βer = 20º
βep = γdr = γdp = γer = γep = Fonte: Elaboração da autora.
Orientação
da fachada

Tabela 21 – Sombabertura e somb para as aberturas sombreadas da UH2B.
ABERTURA DA SALA
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
αr = αp = 42º
βdr = βdp = 22º
Leste
βer = βep = 30º
γdr = γdp = 75º
γer = γep = 75º
ABERTURA DO QUARTO 1
Orientação Orientação da
Orientação
Ângulo
Orientação
da fachada
fachada
da fachada
utilizado
da fachada
αr = αp = βdr = βdp = Leste
βer = βep = 6º
γdr = γdp = γer = γep = ABERTURA DO QUARTO 2
Orientação Orientação da
Orientação
Ângulo
Orientação
da fachada
fachada
da fachada
utilizado
da fachada
αr = αp = βdr = βdp = Leste
βer = βep = 4º
γdr = γdp = γer = γep = ABERTURA DO QUARTO DE SERVIÇO
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
αr = 20º
αp = βdr = 25º
βdp = Sul
0,00
βer = βep = 33º
γdr = γdp = γer = 10º
γep = Fonte: Elaboração da autora.

somb

0,00

somb

0,50

Orientação
da fachada
0,50

Orientação
da fachada
0,50

somb

0,00

Como não há recomendação de ângulos para proteção solar de aberturas
pequenas voltadas para o Leste, mas há sombreamento nas aberturas da sala e dos
quartos em ambas as unidades habitacionais, foi adotado o valor máximo para somb
destas aberturas.
Nos quartos de serviço, por outro lado, observa-se que existem ângulos
recomendados tanto para a fachada Norte, quanto para a fachada Sul. Os ângulos de

151

projeto verificados, no entanto, não correspondem a nenhum dos ângulos
recomendados em ambas as unidades. Desta forma, foi adotado o valor zero para o
somb destas aberturas.
Como cada ambiente analisado possui apenas uma abertura, seus valores de
somb correspondem aos calculados para as aberturas.
- Cálculo da variável somb para o Modelo de análise 3
O modelo de análise 3 possui aberturas sombreadas em todos os ambientes
de permanência prolongada da UH3A e UH3C, e na sala e quarto de serviço da
UH3B, como indica a Figura 53, abaixo. Todas as aberturas são consideradas
pequenas.
Figura 53 – Aberturas sombreadas no modelo de análise 3.

Fonte – Elaboração da autora.

Com relação à UH3A, a abertura da sala, orientada para o Leste, possui
sombreamento horizontal e vertical proporcionado pela cobertura e paredes laterais
da varanda, como demonstra a Figura 54, a seguir.
Figura 54 – verificação dos ângulos de projeto da abertura da sala na UH3A.

Fonte: Elaboração da autora.
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As aberturas do quarto 1, quarto 2 e suíte 1 desta UH, também orientadas para
o Leste, são sombreadas verticalmente pela parede que separa a UH3A da UH3B. A
Figura 55, abaixo, mostra a verificação dos ângulos de projeto destas aberturas.
Figura 55 – verificação dos ângulos de projeto das aberturas dos quartos 1 e
2 e da suíte 1da UH3A.

Fonte: Elaboração da autora.

A abertura do quarto de serviço desta mesma UH, por sua vez, é orientada
para oeste e sombreada verticalmente do lado esquerdo pela caixa de escada do
pavimento. A Figura 56, abaixo, demonstra a verificação dos ângulos de projeto
existentes.

Figura 56 – verificação dos ângulos de projeto da abertura do quarto de serviço da UH3A.

Fonte: Elaboração da autora.
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A Tabela 22, a seguir, apresenta os ângulos recomendados e os ângulos de
projeto verificados, bem como os valores obtidos para o sombabertura e o somb das
aberturas da UH3A.
Tabela 22 – Sombabertura e somb para as aberturas sombreadas da UH3A.
ABERTURA DA SALA
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
αr = αp = 33º
βdr = βdp = 45º
Leste
βer = βep = 27º
γdr = γdp = 75º
γer = γep = 75º
ABERTURA DO QUARTO 1
Orientação Orientação da
Orientação
Ângulo
Orientação
da fachada
fachada
da fachada
utilizado
da fachada
αr = αp = βdr = βdp = 15º
Leste
βer = βep = γdr = γdp = γer = γep = ABERTURA DO QUARTO 2
Orientação Orientação da
Orientação
Ângulo
Orientação
da fachada
fachada
da fachada
utilizado
da fachada
αr = αp = βdr = βdp = 9º
Leste
βer = βep = γdr = γdp = γer = γep = ABERTURA DA SUÍTE 1
Orientação Orientação da
Orientação
Ângulo
Orientação
da fachada
fachada
da fachada
utilizado
da fachada
αr = αp = βdr = βdp = 4º
Leste
βer = βep = γdr = γdp = γer = γep = ABERTURA DO QUARTO DE SERVIÇO
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
αr = 75º
αp = βdr = βdp = Oeste
0,00
βer = βep = 15º
γdr = 40º
γdp = γer = 40º
γep = Fonte: Elaboração da autora.

somb

0,50

Orientação
da fachada
0,50

Orientação
da fachada
0,50

Orientação
da fachada
0,50

somb

0,00

Como não há recomendação de ângulos para proteção solar de aberturas
pequenas voltadas para o Leste, mas há algum tipo de sombreamento nesses
ambientes, foi adotado o valor máximo para o somb de 0,50. Para o quarto de serviço
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há recomendação para os ângulos α, γe e γd, porém, o único ângulo de projeto
existente é o βe, resultando, nesse caso, no valor de somb igual a 0 (zero).
Quanto à UH3B, apenas as aberturas da sala e do quarto de serviço são
sombreadas. Estas aberturas são idênticas e orientadas da mesma forma que as
aberturas da UH3A, mas a posição do apartamento no pavimento e em relação às
demais unidades resulta em ângulos de projeto diferenciados.
A abertura da sala possui sombreamento horizontal através da cobertura da
varanda, mas, diferentemente da UH3A, é sombreada verticalmente apenas pelo lado
esquerdo, conforme se verifica na Figura 57.
Figura 57 – verificação dos ângulos de projeto da abertura da sala na UH3B.

Fonte: Elaboração da autora.

A abertura do quarto de serviço, com dimensões e orientação semelhantes à
da UH3A, apresenta sombreamento horizontal e vertical proporcionado pela área de
circulação comum do pavimento e pela caixa de escada. A Figura 58, abaixo,
demonstra a verificação de seus ângulos de projeto.
Figura 58 – verificação dos ângulos de projeto da abertura do quarto de serviço da UH3B.

Fonte: Elaboração da autora.

155

A Tabela 23, a seguir, apresenta os ângulos recomendados e os ângulos de
projeto verificados, bem como os valores obtidos para o sombabertura e o somb das
aberturas da UH3B.
Tabela 23 – Sombabertura e somb para as aberturas sombreadas da UH3B.
ABERTURA DA SALA
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
αr = αp = 33º
βdr = βdp = Leste
0,75
βer = βep = 27º
γdr = γdp = 75º
γer = γep = 8º
ABERTURA DO QUARTO DE SERVIÇO
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
44º
αr = 75º
αp = 44º
βdr = βdp = 27º
Oeste
0,80
βer = βep = 51º
40º
γdr = 40º
γdp = 75º
γer = 40º
γep = 75º
40º
Fonte: Elaboração da autora.

somb

0,50

somb

0,50

Como não há recomendação de ângulos para a abertura da sala, mas há
algum tipo de sombreamento no ambiente, foi adotado o valor máximo para o
sombabertura e somb. Para o quarto de serviço há recomendação para os ângulos αr,
γer e γdr, portanto, os ângulos βdp e βep foram excluídos do cálculo do somb. O valor
resultante para o sombabertura do quarto de serviço foi 0,80, correspondente ao somb
de 0,50.
Por fim, a UH3C, com aberturas semelhantes às das demais unidades
habitacionais, também apresenta ângulos de projeto diferenciados.

A

abertura

da sala é sombreada pela cobertura e paredes laterais da varanda, conforme indica a
Figura 59.
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Figura 59 – verificação dos ângulos de projeto da abertura da sala na UH3C.

Fonte: Elaboração da autora.

As aberturas do quarto 1, quarto 2 e suíte 1, por sua vez, são sombreadas
verticalmente do lado esquerdo pela parede entre o quarto 1 e a sala da UH3B. Não
há sombreamento horizontal e nem vertical pelo lado direito. A Figura 60 apresenta
seus ângulos de projeto.
Figura 60 – verificação dos ângulos de projeto das aberturas dos quartos 1 e 2 e da suíte 1 da UH3C.

Fonte: Elaboração da autora.

A abertura do quarto de serviço da UH3C, por fim, é sombreada verticalmente do lado
direito, pela caixa de escada. A Figura 61, abaixo, demonstra a verificação de seus
ângulos de projeto.
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Figura 61 – verificação dos ângulos de projeto da abertura do quarto
de serviço da UH3C.

Fonte: Elaboração da autora.

A Tabela 24 apresenta os ângulos recomendados e os ângulos de projeto
verificados, bem como os valores obtidos para o sombabertura e o somb da UH3C.
Tabela 24 – Sombabertura e somb para as aberturas sombreadas da UH3C.
ABERTURA DA SALA
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
αr = αp = 33º
βdr = βdp = 27º
Leste
0,75
βer = βep = 27º
γdr = γdp = 75º
γer = γep = 75º
ABERTURA DO QUARTO 1
Orientação Orientação da
Orientação
Ângulo
Orientação
da fachada
fachada
da fachada
utilizado
da fachada
αr = αp = βdr = βdp = Leste
βer = βep = 10º
0,75
γdr = γdp = γer = γep = ABERTURA DO QUARTO 2
Orientação Orientação da
Orientação
Ângulo
Orientação
da fachada
fachada
da fachada
utilizado
da fachada
αr = αp = βdr = βdp = Leste
βer = βep = 6º
0,75
γdr = γdp = γer = γep = ABERTURA DA SUÍTE 1
Orientação Orientação da
Orientação
Ângulo
Orientação
da fachada
fachada
da fachada
utilizado
da fachada
αr = αp = βdr = βdp = Leste
βer = βep = 5º
0,75
γdr = γdp = γer = γep = -

somb

0,50

Orientação
da fachada
0,50

Orientação
da fachada
0,50

Orientação
da fachada
0,50
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Orientação
da fachada

Ângulo
recomendado
αr = 75º
βdr = Oeste
βer = γdr = 40º
γer = 40º
Fonte: Elaboração da autora.

ABERTURA DO QUARTO DE SERVIÇO
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
projeto
utilizado
αp = βdp = 24º
0,00
βep = γdp = γep = -

somb

0,00

Como não há recomendação de ângulos para a fachada Leste, mas há
sombreamento nas aberturas da sala, quarto 1, quarto 2 e suíte, foi adotado o valor
máximo para as variáveis sombabertura e somb destas aberturas.
Para o quarto de serviço há recomendação para os ângulos αr, γer e γdr. Como
o sombreamento da abertura não atende a esta exigência, considerou-se somb igual
a zero.
- Cálculo da variável somb para o Modelo de análise 4
Figura 62 – Aberturas sombreadas no modelo de
análise 4.

Fonte – Elaboração da autora.

O modelo de análise 4 apresenta sombreamento horizontal e vertical nas
aberturas da sala e do quarto de serviço em suas três unidades habitacionais,
conforme demonstra a Figura 62.
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Na UH4A, a abertura da sala, equivalente a 18,62% de sua área útil, é
orientada para o Leste e sombreada pela cobertura e paredes laterais da varanda.
Seus ângulos de projeto estão indicados na Figura 63 a seguir.
Figura 63 – verificação dos ângulos de projeto da abertura da sala na UH4A.

Fonte: Elaboração da autora.

A abertura do quarto de serviço da UH4A, por sua vez, é orientada para o
Norte e sombreada horizontalmente e verticalmente pelas paredes laterais da área
técnica contígua à este ambiente, conforme indica a Figura 64, abaixo.
Figura 64 – verificação dos ângulos de projeto das aberturas do quarto
de serviço da UH4A.

Fonte: Elaboração da autora.

A Tabela 25, a seguir, apresenta os ângulos recomendados e os ângulos de
projeto verificados, bem como os valores obtidos para o sombabertura e o somb das
aberturas sombreadas da UH4A.
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Tabela 25 – Sombabertura e somb para as aberturas sombreadas da UH4A.
ABERTURA DA SALA
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
αr = αp = 33º
βdr = βdp = 26º
Leste
βer = βep = 29º
γdr = γdp = 75º
γer = γep = 75º
ABERTURA DO QUARTO DE SERVIÇO
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
30º
αr = 30º
αp = 30º
βdr = βdp = 33º
14º
Norte
0,88
βer = 20º
βep = 14º
γdr = γdp = 75º
γer = γep = 75º
Fonte: Elaboração da autora.

somb

0,50

somb

0,50

Como não há recomendação de ângulos para proteção solar de aberturas
pequenas voltadas para o Leste, mas há sombreamento na sala, foi adotado o valor
máximo para o somb de 0,50.
Para o quarto de serviço há recomendação apenas para os ângulos αr e βer,
portanto, os ângulos βdp, γdp e γep verificados foram desconsiderados para o cálculo
do somb da abertura. O valor calculado do sombabertura foi de 0,88. Neste caso, adotase o limite máximo de 0,75, correspondente ao somb de 0,50.
Na UH4B, a abertura da sala é idêntica à da UH4A, porém rebatida. Desta
forma, a orientação e o ângulo αp apresentam os mesmos valores, mas os ângulos
βdp, βep,γdp e γep possuem valores opostos (Figura 65). A abertura do quarto de
serviço, por sua vez, possui também a orientação oposta, sendo direcionada para o
Sul (Figura 66).
Figura 65 – verificação dos ângulos de projeto da abertura da sala na UH4B.

Fonte: Elaboração da autora.

161

Figura 66 – verificação dos ângulos de projeto da abertura do quarto de
serviço da UH4B.

Fonte: Elaboração da autora.

A Tabela 26, a seguir, apresenta os ângulos recomendados e os ângulos de
projeto verificados, bem como os valores obtidos para o sombabertura e o somb das
aberturas da UH4B.
Tabela 26 – Sombabertura e somb para as aberturas sombreadas da UH4B.
ABERTURA DA SALA
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
αr = αp = 33º
βdr = βdp = 29
Leste
βer = βep = 26º
γdr = γdp = 75º
γer = γep = 75º
ABERTURA DO QUARTO DE SERVIÇO
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
20º
αr = 20º
αp = 30º
14º
βdr = 25º
βdp = 14º
Sul
0,62
βer = βep = 33º
γdr = γdp = 75º
γer = 10º
γep = 75º
10º
Fonte: Elaboração da autora.

somb

0,50

somb

0,41

O valor obtido para o sombabertura e somb da abertura da sala foi o mesmo
daquele calculado para a UH4A pois, apesar dos valores dos ângulos βdp e βep
serem opostos devido ao rebatimento, a inexistência de ângulos recomendados e a
existência do sombreamento implica na adoção dos valores máximos possíveis.
Quanto ao quarto de serviço, o valor calculado para o sombabertura foi de 0,62,
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equivalente ao somb de 0,41. Os valores de somb para as aberturas equivalem aos
somb dos ambientes, pois estes possuem apenas uma abertura.
A UH4C não é rebatida em relação às outras unidades habitacionais, mas
apresenta aberturas com dimensões semelhantes. A abertura da sala, orientada para
a direção norte, também é sombreada através varanda. Na abertura da área de
serviço, orientada para o Sul, por outro lado, o sombreamento é apenas vertical e
decorre da forma do prédio e não da presença de área técnica como nas outras
unidades. A Figura 67 e a Figura 68, a seguir indicam os ângulos de projeto para
estas aberturas.
Figura 67 – verificação dos ângulos de projeto da abertura da sala na UH4C.

Fonte: Elaboração da autora.
Figura 68 – verificação dos ângulos de projeto da abertura do
quarto de serviço da UH4C.

Fonte: Elaboração da autora.
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Na Tabela 27, a seguir, observam-se os ângulos recomendados e os ângulos
de projeto verificados, bem como os valores obtidos para o sombabertura e o somb das
aberturas da UH4C.
Tabela 27 – Sombabertura e somb para as aberturas sombreadas da UH4C.
ABERTURA DA SALA
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
30º
αr = 30º
αp = 33º
βdr = βdp = 31º
Norte
20º
1,0
βer = 20º
βep = 31º
γdr = γdp = 75º
γer = γep = 75º
ABERTURA DO QUARTO DE SERVIÇO
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
αr = 20º
αp = βdr = 25º
βdp = Sul
0,00
βer = βep = 55º
γdr = γdp = γer = 10º
γep = Fonte: Elaboração da autora.

somb

0,50

somb

0,00

Como o os ângulos de projeto da proteção solar da sala foram superiores
aqueles recomendados, adotou-se os valores recomendados. Os demais ângulos
sem recomendação foram desconsiderados. O resultado do sombabertura foi

1,0,

equivalente ao somb máximo de 0,50.
O valor do sombabertura e do somb verificado para a abertura da área de serviço,
por outro lado, foi zero, pois não há ângulo de projeto correspondente aos ângulos
recomendados.
Para as demais aberturas foi atribuído o valor zero ao somb, tendo em vista
que não se verificam dispositivos de sombreamento.
- Cálculo da variável somb para o Modelo de análise 5
No modelo de análise 5, todas as aberturas dos ambientes de permanência
prolongada são sombreadas nas UH5A e UH5D, e nas demais unidades
habitacionais, há sombreamento apenas nas aberturas das salas, conforme indica a
Figura 69. Todas as aberturas são orientadas para o Leste.
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Figura 69 – Aberturas sombreadas no modelo de análise 5.

Fonte – Elaboração da autora.

Na UH5A, a abertura da sala apresenta sombreamento horizontal e vertical
proporcionados pela cobertura e paredes laterais da varanda, respectivamente. Seus
ângulos de projeto estão indicados na Figura 70 a seguir.
Figura 70 – verificação dos ângulos de projeto da abertura da sala na UH5A.

Fonte: Elaboração da autora.

As aberturas do quarto 1 e da suíte 1, por sua vez, são sombreadas
verticalmente do lado direito pela parede que separa a UH5A da UH5B (Figura 71)
Figura 71 – verificação dos ângulos de projeto das aberturas do quarto 1 e da
suíte 1 da UH5A.

Fonte: Elaboração da autora.
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A Tabela 28, a seguir, apresenta os ângulos recomendados e os ângulos de
projeto verificados, bem como os valores obtidos para o sombabertura e o somb das
aberturas sombreadas da UH5A.
Tabela 28 – Sombabertura e somb para as aberturas sombreadas da UH5A.
ABERTURA DA SALA
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
αr = αp = 33º
βdr = βdp = 48º
Leste
0
βer = βep = 29º
γdr = γdp = 75º
γer = γep = 75º
ABERTURA DO QUARTO 1
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
αr = αp = βdr = βdp = 15º
Leste
0
βer = βep = γdr = γdp = γer = γep = ABERTURA DA SUÍTE 1
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
αr = αp = βdr = βdp = 8º
Leste
0
βer = βep = γdr = γdp = γer = γep = Fonte: Elaboração da autora.

somb

0,50

somb

0,50

somb

0,50

Foi adotado o adotado o valor máximo para o somb de 0,50 em todos os
ambientes, pois possuem sombreamento, sem que haja ângulos recomendados.
Nas UH5B e UH5C, apenas a abertura da sala é sombreada. As Figuras 72 e
73 apresentam os ângulos de projeto destas aberturas.
Figura 72 – verificação dos ângulos de projeto da abertura da sala na UH5B.

Fonte: Elaboração da autora.
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Figura 73 – verificação dos ângulos de projeto da abertura da sala na UH5C.

Fonte: Elaboração da autora.

As Tabela 29 e Tabela 30, a seguir, apresentam os ângulos recomendados e
os ângulos de projeto verificados, bem como os valores obtidos para o sombabertura e o
somb das aberturas sombreadas das UH5B e UH5C.
Tabela 29 – Sombabertura e somb para as aberturas sombreadas da UH5B.
ABERTURA DA SALA
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
αr = αp = 33º
βdr = βdp = 29º
Leste
βer = βep = 29º
γdr = γdp = 75º
γer = γep = 75º
Fonte: Elaboração da autora.
Tabela 30 – Sombabertura e somb para as aberturas sombreadas da UH5C.
ABERTURA DA SALA
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
αr = αp = 33º
βdr = βdp = 29º
Leste
βer = βep = 29º
γdr = γdp = 75º
γer = γep = 75º
Fonte: Elaboração da autora.

somb

0,50

somb

0,50

Da mesma forma da UH anterior, foi adotado o adotado o valor máximo para o
somb de 0,50 nestes ambientes, pois possuem sombreamento, sem que haja ângulos
recomendados.
Na UH5D, as aberturas e sombreamentos são semelhantes aos verificados na
UH5A, porém rebatidos. Assim, os valores dos ângulos Bep e Bdp verificados nos
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ambientes da UH1A equivalem aos ângulos Bdp e Bep da UH5D, respectivamente
(Figuras 74 e 75).
Figura 74 – verificação dos ângulos de projeto da abertura da sala na UH5D.

Fonte: Elaboração da autora.
Figura 75 – verificação dos ângulos de projeto das aberturas do quarto 1 e da
suíte 1 da UH5D.

Fonte: Elaboração da autora.

A Tabela 31, a seguir, apresenta os ângulos recomendados e os ângulos de
projeto verificados, bem como os valores obtidos para o sombabertura e o somb das
aberturas sombreadas da UH5D.
Tabela 31 – Sombabertura e somb para as aberturas sombreadas da UH5D.
ABERTURA DA SALA
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
αr = αp = 33º
βdr = βdp = 29º
Leste
βer = βep = 48º
γdr = γdp = 75º
γer = γep = 75º
-

somb

0,50
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ABERTURA DO QUARTO 1
Ângulo do
Ângulo
projeto
utilizado
αp = βdp = Leste
βep = 15º
γdp = γep = ABERTURA DA SUÍTE 1
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
da fachada recomendado
projeto
utilizado
αr = αp = βdr = βdp = Leste
βer = βep = 8º
γdr = γdp = γer = γep = Fonte: Elaboração da autora.
Orientação
da fachada

Ângulo
recomendado
αr = βdr = βer = γdr = γer = -

Sombabertura

somb

-

0,50

Sombabertura

somb

-

0,50

Como não há recomendação de ângulos para proteção solar de aberturas
pequenas voltadas para o Leste, mas há algum sombreamento nos três ambientes, foi
adotado o valor máximo para o somb de 0,50 em todos.
- Cálculo da variável somb para o Modelo de análise 6
No modelo de análise 6, apenas a abertura da sala é sombreada em todas as
unidades habitacionais. Estas aberturas, de dimensões idênticas, são consideradas
pequenas, pois equivalem apenas a 22,60% da área útil do piso destes ambientes. A
figura 76 indica a posição das aberturas sombreadas na planta baixa do modelo.
Figura 76 – Aberturas sombreadas no modelo
de análise 6.

Fonte – Elaboração da autora.
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Nas UH6A e UH6B a abertura esta orientada para o Leste; na UH6C para o
Norte e na UH6D para o Sul. Todas possuem sombreamento horizontal e vertical
decorrente da cobertura e paredes laterais das respectivas varandas. As Figuras 77 a
80 indicam os ângulos de projeto verificados para estas aberturas.
Figura 77 – verificação dos ângulos de projeto da abertura da sala na UH6A.

Fonte: Elaboração da autora.
Figura 78 – verificação dos ângulos de projeto da abertura da sala na UH6B.

Fonte: Elaboração da autora.
Figura 79 – verificação dos ângulos de projeto da abertura da sala
na UH6C.

Fonte: Elaboração da autora.
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Figura 80 – verificação dos ângulos de projeto da abertura da sala
na UH6D.

Fonte: Elaboração da autora.

As tabelas 32 a 35, por sua vez, indicam os ângulos recomendados e os
ângulos de projeto verificados, bem como os valores obtidos para o sombabertura e o
somb destas aberturas.
Tabela 32 – Sombabertura e somb para as aberturas sombreadas da UH6A.
ABERTURA DA SALA
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
αr = αp = 33º
βdr = βdp = 30º
Leste
βer = βep = 30º
γdr = γdp = 75º
γer = γep = 75º
Fonte: Elaboração da autora.
Tabela 33 – Sombabertura e somb para as aberturas sombreadas da UH6B.
ABERTURA DA SALA
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
αr = αp = 33º
βdr = βdp = 30º
Leste
βer = βep = 30º
γdr = γdp = 75º
γer = γep = 75º
Fonte: Elaboração da autora.
Tabela 34 – Sombabertura e somb para as aberturas sombreadas da UH6C.
ABERTURA DA SALA
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
30º
αr = 30º
αp = 33º
βdr = βdp = 30º
Norte
1,00
20º
βer = 20º
βep = 30º
γdr = γdp = 75º
γer = γep = 75º
Fonte: Elaboração da autora.

somb

0,50

somb

0,50

somb

0,50
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Tabela 35 – Sombabertura e somb para as aberturas sombreadas da UH6C.
ABERTURA DA SALA
Orientação
Ângulo
Ângulo do
Ângulo
Sombabertura
da fachada recomendado
projeto
utilizado
20º
αr = 20º
αp = 33º
25º
βdr = 25º
βdp = 30º
Sul
1,00
βer = βep = 30º
γdr = γdp = 75º
γer = 10º
γep = 75º
10º
Fonte: Elaboração da autora.

somb

0,50

No caso das UH6A e UH6B, para as quais não há ângulo recomendado para a
abertura da sala, mas há sombreamento, foi adotado o valor máximo do somb para o
ambiente em questão. Para as demais unidades habitacionais, cuja orientação das
aberturas possui ângulos de sombreamento recomendados, calculou-se o sombabertura.
Em ambos os casos, o valor resultante foi superior ao limite máximo de 0,75,
implicando na adoção do somb máximo de 0,50.
A tabela Tabela 36, a seguir, apresenta os valores do somb verificados para os
ambientes de permanência prolongada dos modelos de análise.
Tabela 36 – Somb dos ambientes de permanência prolongada.
MODELO DE ANÁLISE 1
MODELO DE ANÁLISE 2
UH
Ambiente
Somb
UH
Ambiente
Somb
Sala
0,45
Sala
0,50
Quarto 1
Quarto 1
0,50
Quarto 2
Quarto 2
0,50
1A
2A
Suíte 1
Suíte 1
Suíte 2
Suíte 2
Quarto serv.
0,50
Quarto serv.
0,00
Sala
0,45
Sala
0,50
Quarto 1
Quarto 1
0,50
Quarto 2
Quarto 2
0,50
1B
2B
Suíte 1
Suíte 1
Suíte 2
Suíte 2
Quarto serv.
0,50
Quarto serv.
0,00
MODELO DE ANÁLISE 3
MODELO DE ANÁLISE 4
UH
Ambiente
Somb
UH
Ambiente
Somb
Sala
0,50
Sala
0,50
Quarto 1
0,50
Quarto 1
3A
4A
Quarto 2
0,50
Quarto 2
Suíte 1
0,50
Suíte 1
Quarto serv.
0,00
Quarto serv.
0,50
Sala
0,50
Sala
0,50
Quarto 1
Quarto 1
3B
4B
Quarto 2
Quarto 2
Suíte 1
Suíte 1
Quarto serv.
0,50
Quarto serv.
0,41
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Sala
0,50
Quarto 1
0,50
3C
Quarto 2
0,50
Suíte 1
0,50
Quarto serv.
0,00
MODELO DE ANÁLISE 5
UH
Ambiente
Somb
Sala
0,50
5A
Quarto 1
0,50
Suíte 1
0,50
Sala
0,50
5B
Quarto 1
Suíte 1
Sala
0,50
5C
Quarto 1
Suíte 1
Sala
0,50
5D
Quarto 1
0,50
Suíte 1.
0,50
Fonte: Elaboração da autora.

4C

UH
6A

6B

6C
6D

Sala
0,50
Quarto 1
Quarto 2
Suíte 1
Quarto serv.
0,00
MODELO DE ANÁLISE 6
Ambiente
Somb
Sala
0,50
Quarto 1
Suíte 1
Sala
0,50
Quarto 1
Suíte 1
Sala
0,50
Quarto 1
Suíte 1
Sala
0,50
Quarto 1
Suíte 1.
-

Com base nos resultados da análise do somb, percebe-se que os modelos com
mais saliências no perímetro do pavimento tendem a apresentar mais aberturas
sombreadas, em função do sobreamento vertical.
6.2.2.8 Características gerais
Este item se refere às variáveis Área de Parede Interna (Aparint); Pé-direito
(PD) e Coeficiente de Altura (Caltura). A primeira é calculada por ambiente de
permanência prolongada, desconsiderando as aberturas (internas) e as paredes e
aberturas externas. A Tabela 37, a seguir, indica os valores verificados nos modelos.
Tabela 37 – Aparint dos ambientes de permanência prolongada.
MODELO DE ANÁLISE 1
MODELO DE ANÁLISE 2
UH
Ambiente
Aparint
UH
Ambiente
Aparint
Sala
26,88
Sala
39,37
Quarto 1
21,03
Quarto 1
18,33
Quarto 2
21,03
Quarto 2
13,03
1A
2A
Suíte 1
15,77
Suíte 1
21,03
Suíte 2
16,40
Suíte 2
34,53
Quarto serv.
14,25
Quarto serv.
8,12
Sala
26,88
Sala
39,37
Quarto 1
21,03
Quarto 1
18,33
Quarto 2
21,03
Quarto 2
13,03
1B
2B
Suíte 1
15,77
Suíte 1
21,03
Suíte 2
16,40
Suíte 2
34,53
Quarto serv.
14,25
Quarto serv.
8,12
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MODELO DE ANÁLISE 3
Ambiente
Somb
Sala
24,00
Quarto 1
18,03
3A
Quarto 2
21,03
Suíte 1
24,28
Quarto serv.
15,00
Sala
24,00
Quarto 1
18,03
3B
Quarto 2
21,03
Suíte 1
27,27
Quarto serv.
15,00
Sala
24,00
Quarto 1
18,03
3C
Quarto 2
21,03
Suíte 1
24,28
Quarto serv.
15,00
MODELO DE ANÁLISE 5
UH
Ambiente
Somb
Sala
18,50
5A
Quarto 1
17,03
Suíte 1
14,77
Sala
18,50
5B
Quarto 1
17,03
Suíte 1
18,52
Sala
18,50
5C
Quarto 1
17,03
Suíte 1
18,52
Sala
18,50
5D
Quarto 1
17,03
Suíte 1.
14,77
Fonte: Elaboração da autora.
UH

UH

4A

4B

4C

UH
6A

6B

6C
6D

MODELO DE ANÁLISE 4
Ambiente
Somb
Sala
43,76
Quarto 1
18,78
Quarto 2
18,65
Suíte 1
12,39
Quarto serv.
12,27
Sala
43,76
Quarto 1
18,78
Quarto 2
18,65
Suíte 1
12,39
Quarto serv.
12,27
Sala
43,76
Quarto 1
18,78
Quarto 2
18,65
Suíte 1
12,39
Quarto serv.
12,27
MODELO DE ANÁLISE 6
Ambiente
Somb
Sala
30,89
Quarto 1
18,28
Suíte 1
14,14
Sala
30,89
Quarto 1
18,28
Suíte 1
14,14
Sala
30,89
Quarto 1
18,28
Suíte 1
14,14
Sala
30,89
Quarto 1
18,28
Suíte 1.
14,14

Com relação ao pé-direito, foi adotado o valor de 2,50m para todos os
ambientes dos modelos de análise.
O Caltura, referente à relação entre o PD e a área útil do ambiente, é calculado
automaticamente pela planilha.
6.2.3 CLASSIFICAÇÃO DAS ENVOLTÓRIAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS
De acordo com o que foi visto no Capítulo 1, O primeiro passo para a
determinação do desempenho térmico da envoltória das unidades habitacionais,
indicado pelos seus respectivos equivalentes numéricos (EqNumEnv), é verificar o
indicador de graus-hora para resfriamento de cada ambiente de permanência
prolongada. Para tanto, foram lançados os valores adotados para as variáveis
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envolvidas no calculo, apresentados no item 6.2.2, na planilha de auxilio referente à
equação da Zona Bioclimática 8.
Com os valores do GHR fornecidos pela planilha para cada ambiente, foram
obtidos os equivalentes numéricos da envoltória dos ambientes (EqNumEnvAmb),
através das faixas estabelecidas pelo regulamento apresentadas no item 1.3 do
Capítulo 1.
Por fim, os equivalentes numéricos da envoltória das UHs (EqNumEnv) foram
determinados através da ponderação dos valores obtidos para os EqNumEnvAmb
pelas áreas de seus respectivos ambientes avaliados. Os itens a seguir apresentam
os resultados obtidos para cada modelo de análise.
6.2.3.1 Classificação da envoltória das UHs do modelo de análise 1
A Tabela 38, a seguir, indica os valores fornecidos pela planilha para o GHR
dos ambientes de permanência prolongada das UH1A e UH1B e seus respectivos
EqNumEnvAmb.
Tabela 38 – GHR e EqNumEnvAmb por ambiente da UH1A e UH1B.
UH1A
UH1B
Ambiente GHR EqNum GHR EqNum
Imagem
(ºC.h) EnvAmb (ºC.h) EnvAmb
Sala
6357
4
8791
3
Quarto 1
8196
4
8196
4
Quarto 2
8196
4
8196
4
Suíte 1
10417
3
8868
3
Suíte 2
10552
3
8988
3
Q. serv.
8886
3
8886
3
Fonte: Elaboração da autora.

Observa-se que foram atribuídos os mesmos valores para as variáveis dos
ambientes das duas UHs, com exceção daqueles que possuíam paredes voltadas
para o Norte ou Sul (sala e suítes), já que as paredes orientadas para o Norte na
UH1A são orientadas para o Sul na UH1B, devido ao rebatimento das unidades.
Nestes casos, os valores atribuídos às variáveis APambN numa unidade equivalem
aqueles verificados para a APambS na outra e vice-versa.
A sala da UH1B, cuja parede que a divide da lateral da varanda é voltada para
o Norte, apresentou um GHR 27,69% maior do que a sala da UH1A, onde a parede
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correspondente é voltada para o Sul. Esta diferença foi suficiente para que as salas
obtivessem EqNumEnvAmb distintos, como se verá a seguir.
Da mesma forma, as suítes 1 e 2 da UH1A, com paredes voltadas para o
Norte, apresentaram, respectivamente, valores de GHR 14,87% e 14,82% maiores que
aqueles verificados nos mesmos ambientes na UH1B, cujas paredes correspondentes
são orientadas para o Sul. Nos demais ambientes, os valores verificados para o GHR
são iguais nas duas UHs (Gráfico 12).
Gráfico 12 - GHR por ambiente da UH1A e UH1B.
12000
10000
8000
UH 1A

6000

UH 1B

4000
2000
0
Sala

Quarto 1 Quarto 2

Suíte 1

Suíte 2

Q. serv.

Fonte: Elaboração da autora.

Observou-se que a equação considera que paredes externas voltadas para o
Norte implicam em pior desempenho do ambiente do que paredes voltadas para o
Sul, bem como os ambientes com mais de uma parede externa tendem a obter
classificações mais baixas da envoltória.
Além disso, verificou-se que, apesar da parede rebatida nas salas possuir área
de 3,00m², enquanto as paredes rebatidas nas suítes 1 e 2 possuem área de 10,50m²
e 5,12m², respectivamente, o percentual de aumento do GHR foi maior na sala,
indicando que este diferencial não é determinado pela área das paredes em questão.
A etapa seguinte, esquematizada na Tabela 39, consistiu em ponderar os
EqNumEnvAmb obtidos pelas áreas úteis de seus respectivos ambientes, a fim de
verificar o EqNumEnv de cada UH. O resultado para a UH1A foi 3,6, correspondente
ao nível B e para a UH1B foi 3,2, equivalente ao nível C (Figura 81).
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Tabela 39 - Cálculo do EqNumEnv da UH1A e UH1B.
UH1A
Área
Ambiente
AUamb (m²)
EqNumEnvAmb
ponderada (m²)
Sala
22,26
0,33
4
Quarto 1
8,32
0,11
4
Quarto 2
8,32
0,11
4
Suíte 1
10,92
0,15
3
Suíte 2
12,64
0,17
3
Quarto serv.
4,00
0,05
3
UH1B
Área
Ambiente
AUamb (m²)
EqNumEnvAmb
ponderada (m²)
Sala
22,26
0,33
3
Quarto 1
8,32
0,11
4
Quarto 2
8,32
0,11
4
Suíte 1
10,92
0,15
3
Suíte 2
12,64
0,17
3
Quarto serv.
4,00
0,05
3
Fonte - Elaboração da autora.

EqNumEnv

3,6

EqNumEnv

3,2

Figura 81 – Classificação da envoltória da UH1A e UH1B.

Fonte - Elaboração da autora.

Apesar da UH1A apresentar maior área de paredes externas orientada para o
Norte, sua classificação foi superior a da UH1B, em função da classificação C da sala
desta. Observa-se, no entanto, que a parede da sala da UH2B voltada para o Norte,
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responsável por sua classificação no nível C, possui uma área mínima, além de ser
sombreada.
O fato do regulamento não considerar a área da parede nestes casos e nem o
sombreamento pode ser considerado uma limitação, na medida em que origina
resultados aparentemente incoerentes como neste, o que indica a necessidade de
revisão do método.
6.2.3.2 Classificação da envoltória das UHs do modelo de análise 2
Os valores adotados para as variáveis dos ambientes da UH2A e da UH2B são
iguais, exceto as áreas de parede externa, tendo em vista que as paredes externas
voltadas para o Norte na UH2A estão voltadas para o Sul na UH2B. A Tabela 40, a
seguir, indica o GHR e EqNumEnvAmb de cada ambientes de permanência prolongada
das UH2A e UH2B.
Tabela 40 – GHR e EqNumEnvAmb por ambiente da UH2A e UH2B.
UH2A
UH2B
Ambiente GHR EqNum GHR EqNum
Imagem
(ºC.h) EnvAmb (ºC.h) EnvAmb
Sala
5311
4
5311
4
Quarto 1
6356
4
8825
3
Quarto 2
8430
3
6586
4
Suíte 1
10565
3
8824
3
Suíte 2
9177
3
7436
4
Q. serv.
12780
2
13883
2
Fonte: Elaboração da autora.

Assim como no modelo 1, este rebatimento resultou em EqNumEnvAmb distintos
para ambientes correlatos nas UH2A e UH2B. Neste caso, porém, grande parte das
paredes externas é orientada para estas direções, assim, apenas as salas
apresentaram GHR semelhantes.
Em geral, os ambientes voltados para o Norte apresentaram valores para o
GHR superiores àqueles semelhantes, mas orientados para o sul, com exceção do
quarto de serviço que, em ambas as unidades, apresenta paredes externas
orientadas para o Norte, Oeste e Sul, conforme indica o Gráfico 13.
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Gráfico 13 - GHR e por ambiente da UH2A e UH2B.
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Fonte: Elaboração da autora.

Na Tabela 41 observa-se os valores calculados para os EqNumEnv da UH2A e
da UH2B, a partir da ponderação dos EqNumEnvAmb, pelas respectivas áreas dos
ambientes.
Tabela 41 - Cálculo do EqNumEnv da UH2A e UH2B.
UH2A
Área
Ambiente
AUamb (m²)
EqNumEnvAmb
ponderada (m²)
Sala
25,39
0,37
4
Quarto 1
8,32
0,11
4
Quarto 2
8,32
0,11
3
Suíte 1
8,84
0,11
3
Suíte 2
12,87
0,17
3
Quarto serv.
4,08
0,05
2
UH2B
Área
Ambiente
AUamb (m²)
EqNumEnvAmb
ponderada (m²)
Sala
25,39
0,37
4
Quarto 1
8,32
0,11
3
Quarto 2
8,32
0,11
4
Suíte 1
8,84
0,11
3
Suíte 2
12,87
0,17
4
Quarto serv.
4,08
0,05
2
Fonte: Elaboração da autora.

EqNumEnv

3,4

EqNumEnv

3,6

Ao contrário do que se observou no modelo 1, a UH2A, com maior número de
paredes externas voltadas para o Norte, recebeu classificação C, enquanto a UH2B,
com as respectivas paredes voltadas para o Sul recebeu a classificação B, conforme
indica a Figura 82, a seguir.
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Figura 82 – Classificação da envoltória da UH2A e UH2B.

Fonte - Elaboração da autora.

6.2.3.3 Classificação da envoltória das UHs do modelo de análise 3
Neste modelo, além do rebatimento das paredes voltadas para o Norte e Sul,
as UHs apresentam valores diferenciados para outras variáveis como o somb e a
Aparint, em função da configuração espacial do pavimento, resultando em indicadores
de desempenho bastante diferenciados para ambientes correspondentes, como se
observa na Tabela 42.
Tabela 42 – GHR e EqNumEnvAmb por ambiente da UH3A, UH3B e UH3C.
UH3A
UH3B
UH3C
Ambiente
GHR EqNum GHR EqNum GHR EqNum
(ºC.h) EnvAmb (ºC.h) EnvAmb (ºC.h) EnvAmb
Sala
7786
4
7929
4
10418
3
Quarto 1
6360
4
8635
3
8795
3
Quarto 2
5890
4
8165
4
5890
4
Suíte 1
8349
4
10910
3
6800
4
Q. serv.
11321
3
8963
3
11321
3
Fonte: Elaboração da autora.

Imagem

Ao comparar o desempenho das salas, observa-se uma pequena diferença
entre os GHR das UH3A e UH3B, devido à área de parede externa voltada para o Sul
ser um pouco menor na primeira, tendo em vista que foram atribuídos valores
semelhantes às demais variáveis. Já a sala da UH3C, apresentou um GHR da sala
muito superior em comparação com as demais UHs, resultando numa classificação
inferior da envoltória do ambiente, apesar de também terem sido adotados valores
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semelhantes para todas as variáveis. A única diferença é que a parede contígua à
área de circulação comum, com 1,32m² de área, é orientada para o Sul na UH3A e
para o Norte na UH3C, devido ao rebatimento desta.
Ao atribuir diversos valores para a área desta parede, percebeu-se que, de
fato, a variação do GHR é mínima, ou seja, a queda no desempenho da UH3C decorre
da simples existência de uma parede voltada para o Norte, independente de sua área.
Esta pode ser considerada uma limitação do método prescritivo, tendo em vista que,
na prática, o aumento da carga térmica proporcionada por uma parede muito pequena
como esta não teria uma influência tão expressiva no GHR.
Com relação aos dormitórios, observa-se que nas UH3A e UH3C os GHR são
inferiores àqueles observados na UH3B. Neste caso, a diferença decorre do
sombreamento vertical das aberturas das UH3A e UH3C decorrente do deslocamento
da UH3B em relação ao perímetro do pavimento. Apenas o quarto 1, da UH3C,
apresenta valor superior de GHR em comparação à UH3B, devido à existência de uma
parede voltada para o Norte.
O quarto de serviço, por fim, apresenta melhor desempenho na UH3B em
função do sombreamento de sua abertura, inexistente nos quartos de serviço das
demais unidades. No Gráfico 14, são comparados os resultados obtidos nos
ambientes correlatos das unidades habitacionais.
Gráfico 14 - GHR por ambiente nas UH3A, UH3B e UH3C.
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Fonte: Elaboração da autora.

Na Tabela 43 observa-se os valores calculados para os EqNumEnv das UHs, a
partir da ponderação dos EqNumEnvAmb, pelas respectivas áreas dos ambientes. Na
Figura 83, é esquematizado o processo de classificação das envoltórias das unidades
habitacionais do modelo.
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Tabela 43 - Cálculo do EqNumEnv nas UH3A, UH3B e UH3C.
UH3A
Área
Ambiente
AUamb (m²)
EqNumEnvAmb
ponderada (m²)
Sala
17,86
0,35
4
Quarto 1
8,32
0,15
4
Quarto 2
8,32
0,15
4
Suíte 1
12,87
0,23
4
Quarto serv.
4,00
0,07
3
UH3B
Área
EqNumEnvAmb
Ambiente
AUamb (m²)
ponderada (m²)
Sala
17,86
0,35
4
Quarto 1
8,32
0,15
3
Quarto 2
8,32
0,15
4
Suíte 1
12,87
0,23
3
Quarto serv.
4,00
0,07
3
UH3C
Área
Ambiente
AUamb (m²)
EqNumEnvAmb
ponderada (m²)
Sala
17,86
0,35
3
Quarto 1
8,32
0,15
3
Quarto 2
8,32
0,15
4
Suíte 1
12,87
0,23
4
Quarto serv.
4,00
0,07
3
Fonte: Elaboração da autora.
Figura 83 – Classificação da envoltória da UH3A, UH3B e UH3C.

Fonte - Elaboração da autora.

EqNumEnv

3,9

EqNumEnv

3,4

EqNumEnv

3,4
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Conforme indicado na Figura 83, a UH3A obteve a classificação B para sua
envoltória, enquanto as UHs 3B e 3C receberam a classificação C. Apesar do
considerável incremento no desempenho da envoltória de alguns ambientes das
UH3A e UH3C proporcionado pelo sombreamento das aberturas, a classificação C da
sala da UH3C novamente predominou sobre os demais ambientes de áreas mais
reduzidas na ponderação dos EqNumEnvamb pelas áreas dos ambientes para
obtenção do EqnumEnv, comprometendo a classificação da unidade habitacional.
6.2.3.4 Classificação da envoltória das UHs do modelo de análise 4
A Tabela 44, abaixo aponta os valores obtidos para o GHR e os respectivos
EqNumEnvAmb dos ambientes de permanência prolongada das unidades habitacionais
UH4A, UH4B e UH4C, referentes ao modelo de análise 4.
Tabela 44 – GHR e EqNumEnvAmb por ambiente da UH4A, UH4B e UH4C.
UH4A
UH4B
UH4C
Ambiente
Imagem
GHR
EqNum
GHR
EqNum
GHR
EqNum
(ºC.h) EnvAmb (ºC.h) EnvAmb (ºC.h) EnvAmb
Sala
5697
4
5697
4
6977
4
Quarto 1
8598
3
11032
3
10442
3
Quarto 2
11055
3
9729
3
10438
3
Suíte 1
10557
3
8756
3
10825
3
Q. serv.
8071
4
6591
4
8679
3
Fonte: Elaboração da autora.

Assim como foi observado nos modelos anteriores, os ambientes com mais de
uma parede externa tendem a obter uma classificação mais baixa. No caso deste
modelo, em especial, a configuração do pavimento, com várias saliências em relação
ao seu perímetro, resulta em valores altos de GHR para a maioria dos ambientes.
Apenas as salas em todas as unidades e os quartos de serviço das UHs 4A e 4B
obtiveram o nível B, em função do sombreamento de suas aberturas.
Com relação às UH4A e UH4B, observa-se o comportamento semelhante
verificado nos modelos 1 e 2, cujas diferenças de desempenho nos ambientes se
devem ao rebatimento das paredes voltadas para o Norte e Sul. Na UH4C, por sua
vez, as paredes orientadas para o Leste e para o Norte/Sul nas demais unidades,
estão voltadas para o Norte e Oeste, respectivamente.
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A partir do Gráfico 15, percebe-se que a UH4A, com a maioria das paredes
externas voltadas para o Leste e Norte e a UH4C, com as respectivas paredes
voltadas para o Norte e Oeste apresentam desempenho inferiores em seus ambientes
se comparados à UH4B, cujas paredes externas são predominantemente voltadas
para o Leste e Sul. A exceção é o quarto 1, cujas paredes externas são voltadas para
o Leste e Sul na UH4A e para o Leste e Norte nas demais unidades.
A sala, por sua vez, apresentou o pior desempenho na UH4C, pois o método
considera que um ambiente com a parede externa orientada para o Norte apresenta
pior desempenho que outro semelhante com a parede orientada para o Leste.
Gráfico 15 - GHR por ambiente nas UH4A, UH4B e UH4C.
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Fonte: Elaboração da autora.

A Tabela 45 indica os EqNumEnv das UHs, obtidos a partir da ponderação dos
EqNumEnvAmb, pelas respectivas áreas dos ambientes.
Tabela 45 - Cálculo do EqNumEnv nas UH4A, UH4B e UH4C.
UH4A
Área
Ambiente
AUamb (m²)
EqNumEnvAmb
ponderada (m²)
Sala
24,91
0,45
4
Quarto 1
8,71
0,16
3
Quarto 2
8,64
0,16
3
Suíte 1
9,04
0,16
3
Quarto serv.
4,00
0,07
4
UH4B
Área
Ambiente
AUamb (m²)
EqNumEnvAmb
ponderada (m²)
Sala
24,91
0,45
4
Quarto 1
8,71
0,16
3
Quarto 2
8,64
0,16
3
Suíte 1
9,04
0,16
3
Quarto serv.
4,00
0,07
4

EqNumEnv

3,5

EqNumEnv

3,5
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Ambiente

AUamb (m²)

Sala
24,91
Quarto 1
8,71
Quarto 2
8,64
Suíte 1
9,04
Quarto serv.
4,00
Fonte: Elaboração da autora.

UH4C
Área
ponderada (m²)
0,45
0,16
0,16
0,16
0,07

EqNumEnvAmb

EqNumEnv

4
3
3
3
3

3,4

Figura 84 – Classificação da envoltória da UH4A, UH4B e UH4C.

Fonte - Elaboração da autora

A UHs 4A e 4B receberam a classificação B, enquanto a UH4C recebeu a
classificação C, devido à falta de sombreamento na abertura do quarto de serviço.
6.2.3.5 Classificação da envoltória das UHs do modelo de análise 5
Neste modelo as UHs 5A e 5D são idênticas, porém rebatidas, assim com as
UHs 5B e 5C. Nas duas primeiras as salas apresentam paredes externas voltadas
para o Sul e para Norte, respectivamente, onde se localiza a porta de acesso ao
apartamento. Nas UHs 5B e 5C esta parede inexiste, pois a porta de entrada se
localiza na parede voltada para o Oeste, o que, por sua vez, implica na redução da
área desta parede. Ademais todas as salas apresentaram o valor de somb máximo.
A Tabela 46 aponta os valores obtidos para o GHR e os respectivos
EqNumEnvAmb dos ambientes de permanência prolongada das unidades habitacionais
UH5A, UH5B, UH5C e UH5D, referentes ao modelo de análise 4.
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Tabela 46 – GHR e EqNumEnvAmb por ambiente da UH5A, UH5B, UH5C e UH5D.
UH5A
UH5B
Ambiente
GHR
EqNum
GHR
EqNum
(ºC.h) EnvAmb (ºC.h) EnvAmb
Sala
7801
4
7286
4
Quarto 1
6421
4
8696
3
Suíte 1
8057
4
10643
3
UH5C
UH5D
Ambiente
GHR
EqNum
GHR
EqNum
(ºC.h) EnvAmb (ºC.h) EnvAmb
Sala
7286
4
10433
3
Quarto 1
11130
3
8855
3
Suíte 1
8592
3
6448
4
Fonte: Elaboração da autora.

As salas das UHs 5B e 5C apresentaram os menores valores de GHR, em
relação às outras. A UH5D, por sua vez, apresentou o pior desempenho devido à
pequena área de parede voltada para o Norte, recebendo a classificação C.
Com relação aos dormitórios, nas UHs 5A e 5D, o sombreamento vertical
decorrente das paredes laterais das UHs do centro do pavimento elevou o nível de
eficiência da envoltória destes ambientes para o nível B, com exceção do quarto 1 da
UH5D, devido à existência da parede externa orientada para o Norte.

Caso

não

fossem sombreados, estes dormitórios apresentariam GHR superiores aos das demais
unidades, tendo em vista que possuem áreas de parede externa maiores. Os
dormitórios das UHs 5B e 5C, sem sombreamento nas aberturas e com mais de uma
parede externa obtiveram o nível C. (Gráfico 16).
Gráfico 16 - GHR por ambiente nas UH5A, UH5B, UH5C e UH5D.
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Fonte: Elaboração da autora.

A Tabela 47 indica os EqNumEnv das unidades habitacionais, obtidos a partir
da ponderação dos EqNumEnvAmb, pelas respectivas áreas dos ambientes.
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Tabela 47 - Cálculo do Equivalente Numérico da Envoltória das UHs 5A.
UH5A
Área
Ambiente
AUamb (m²)
EqNumEnvAmb
ponderada (m²)
Sala
14,14
0,43
4
Quarto 1
7,8
0,22
4
Suíte 1
10,76
0,30
4
UH5B
Área
Ambiente
AUamb (m²)
EqNumEnvAmb
ponderada (m²)
Sala
14,14
0,43
4
Quarto 1
7,8
0,22
3
Suíte 1
10,76
0,30
3
UH5C
Área
Ambiente
AUamb (m²)
EqNumEnvAmb
ponderada (m²)
Sala
14,14
0,43
4
Quarto 1
7,8
0,22
3
Suíte 1
10,76
0,30
3
UH5D
Área
Ambiente
AUamb (m²)
EqNumEnvAmb
ponderada (m²)
Sala
14,14
0,43
3
Quarto 1
7,8
0,22
3
Suíte 1
10,76
0,30
4
Fonte - Elaboração da autora.

EqNumEnv
3,7

EqNumEnv
3,4

EqNumEnv
3,4

EqNumEnv
3,3

Observa-se que apenas a UH5A obteve o nível B para sua envoltória. Mais
uma vez, verifica-se que uma parede externa de dimensões pouco significativas
reduziu de forma desproporcional o desempenho da sala da UH5D, devido à sua
orientação para o Norte, tendo em vista que às demais variáveis foram atribuídos
valores semelhantes aos da UH5A.
A Figura 85, a seguir, esquematiza o processo de obtenção dos EqNumEnv
das unidades habitacionais deste modelo.
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Figura 85 – Classificação da envoltória da UH5A, UH5B, UH5C e UH5D.

Fonte - Elaboração da autora

6.2.3.6 Classificação da envoltória das UHs do modelo de análise 6
A Tabela 48, a seguir, aponta os valores obtidos para o GHR e os respectivos
EqNumEnvAmb dos ambientes de permanência das UHs 6A, 6B, 6C e 6D.
Tabela 48 – GHR e EqNumEnvAmb por ambiente da UH6A, UH6B, UH6C e UH6D.
UH6A
UH6B
Ambiente
GHR
EqNum
GHR
EqNum
(ºC.h) EnvAmb (ºC.h) EnvAmb
Sala
5545
4
5545
4
Quarto 1
8701
3
11135
3
Suíte 1
10520
3
8587
3
UH6C
UH6D
Ambiente
GHR
EqNum
GHR
EqNum
(ºC.h) EnvAmb (ºC.h) EnvAmb
Sala
6562
4
5052
5
Quarto 1
10570
3
9008
3
Suíte 1
10660
3
9260
3
Fonte: Elaboração da autora.
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Assim como nos modelos anteriores, as diferenças de desempenho entre as
unidades habitacionais do modelo 6 se devem às diferentes orientações das paredes
externas das UHs. O apartamento C, cujas faces são voltadas para o Norte e para o
Oeste, apresentou o pior desempenho. Já o apartamento B, voltado para o Leste e
para o Sul, apresentou o melhor desempenho dos quatro.
Analisando apenas as salas, percebe-se que, apesar de terem obtido a mesma
classificação, a da UH6C, com a parede externa voltada para o Norte, apresenta pior
desempenho do que aquelas cuja parede é voltada para o Leste. A sala da UH6D, por
sua vez, apresenta melhor desempenho que as demais, por ser orientada para o Sul.
Quanto aos quartos, todos obtiveram classificação C, tendo em vista que
possuem mais de uma parede externa e nenhum sombreamento. O Gráfico 17, a
seguir, compara os valores obtidos para o GHR dos ambientes de permanência
prolongada das unidades habitacionais em questão.
Gráfico 17 - GHR por ambiente nas UH6A, UH6B, UH6C e UH6D.
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Fonte: Elaboração da autora.

A Tabela 49, por sua vez, indica os EqNumEnv das unidades habitacionais,
obtidos a partir da ponderação dos EqNumEnvAmb, pelas respectivas áreas dos
ambientes. Observa-se que todas as envoltórias obtiveram o nível C, exceto a UH6D,
devido à classificação mais alta da sala, no nível A. A Figura 86, em seguida,
esquematiza o processo de classificação das envoltórias.
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Tabela 49 - Cálculo do Equivalente Numérico da Envoltória das UH6A, UH6B, UH6C e UH6D
Área
Ambiente
AUamb (m²)
EqNumEnvAmb
EqNumEnv
ponderada (m²)
Sala
17,87
0,45
4
Quarto 1
8,00
0,24
3
3,4
Suíte 1
10,20
0,31
3
Área
Ambiente
AUamb (m²)
EqNumEnvAmb
EqNumEnv
ponderada (m²)
Sala
17,87
0,45
4
Quarto 1
8,00
0,24
3
3,4
Suíte 1
10,20
0,31
3
Área ponderada
Ambiente
AUamb (m²)
EqNumEnvAmb
EqNumEnv
(m²)
Sala
17,87
0,45
4
Quarto 1
8,00
0,24
3
3,4
Suíte 1
10,20
0,31
3
Área
Ambiente
AUamb (m²)
EqNumEnvAmb
EqNumEnv
ponderada (m²)
Sala
17,87
0,45
5
Quarto 1
8,00
0,24
3
3,9
Suíte 1
10,20
0,31
3
Fonte - Elaboração da autora.

Figura 86 – Classificação da envoltória da UH5A, UH5B, UH5C e UH5D.

Fonte - Elaboração da autora

6.3 Comparação entre os modelos de análise
Todos os modelos, independentemente da forma, tiveram sua envoltória
analisada com a fachada principal orientada para a direção Leste, tendo em vista que
esta situação foi recorrente na amostra de edifícios levantada. Neste caso, entende-
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se por fachada principal, aquela em que se situa a entrada de acesso ao edifício e na
qual se concentram ambientes de permanência prolongada.
Desta forma, nos modelos alongados (1, 3 e 5), as maiores fachadas das
unidades habitacionais ficaram orientadas para o Leste e Oeste. No modelo de
análise 2, de forma compacta e com duas unidades habitacionais, observa-se o
oposto: as maiores fachadas dos apartamentos estão direcionadas para o Norte e
Sul. No modelo 4, por sua vez, as faces das UHs voltadas para o exterior possuem
proporções aproximadas e, no modelo 6, duas de suas UHs possuem a maior
fachada orientada para o Leste e as outras duas para o Norte e para Sul,
respectivamente, como pode ser observado no Quadro 9, a seguir.
Quadro 9 - Comparação entre os desempenhos dos modelos de análise.
Modelo
Classificação
Modelo

1

2

3

4

5

6

Classificação

Fonte - Elaboração da autora.

Independentemente da forma do pavimento, foram observadas algumas
tendências na avaliação da envoltória dos ambientes pela equação para a Zona
Bioclimática 8.
Os ambientes sem sombreamento nas aberturas e com apenas uma parede
externa orientada para o Leste ou para o Sul obtiveram o nível B, como é o caso dos
quartos 1 e 2 nas UHs 1A e 1B, do quarto 2 nas UHs do modelo 3 e da suíte 2 da
UH2B, conforme destacado na Figura 87.

191

Figura 87 – Ambientes com uma parede externa orientada para

Fonte - Elaboração da autora.

Aqueles ambientes sem sombreamento e com apenas uma parede externa
orientada para o Norte e para o Oeste, por sua vez, obtiveram nível C, a exemplo do
quarto de serviço nas UHs 3A e 3C do modelo 3 e a suíte 2 da UH 2B do modelo 2
(Figura 88).
Figura 88 – Ambientes com uma parede externa orientada para

Fonte - Elaboração da autora.

Em casos semelhantes, mas com a presença de sombreamento nas aberturas,
a maioria dos ambientes teve sua classificação elevada para um nível acima daqueles
sem sombreamento, como se verifica em quase todas as salas dos modelos de
análise, com exceção dos quartos de serviço das UHs 3B e 4B, que permaneceram
classificados nos níveis C e B, respectivamente.
Os ambientes com duas paredes externas apresentaram classificação C em
todos os casos, independentemente da orientação dessas paredes. Nos casos em
que uma das paredes era orientada para Norte ou para o Oeste, verificaram-se
valores mais altos no GHR. O único ambiente classificado no nível D foi o quarto de
serviços do modelo de análise 2, que apresenta três paredes externas.
Conforme foi ressaltado nos itens anteriores, a influência das paredes externas
na classificação dos ambientes independe da área destas. Assim, nos ambientes
rebatidos, aqueles com paredes orientadas para o Norte, por menor que estas
fossem, apresentaram desempenho significativamente inferior ao dos ambientes
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semelhantes, mas com a parede orientada para o Sul, a exemplo das salas das UHs
1B, 3C e 5D; e os quartos 1 nas UHs 3C e 5D, conforme indica a Figura 89 abaixo.
Figura 89 – Ambientes com uma parede externa orientada para

Fonte - Elaboração da autora.

Observa-se que nos casos ilustrados acima, apesar de haver mais de uma
parede externa nos ambientes destacados, o sombreamento proporcionado pelas
unidades habitacionais salientes ao perímetro do pavimento elevou o nível daqueles
em que a parede externa apontada na imagem está voltada para o Sul, o que não
ocorreu com os demais, cuja parede é orientada para o Norte.
Caso a equação levasse em consideração a área destas paredes,
provavelmente os ambientes em questão das UHs 1B, 3C e 5D teriam obtido a
mesma classificação dos ambientes espelhados nas demais UHs.
Observa-se ainda que, em boa parte dos casos, a maioria dos dormitórios das
unidades habitacionais tiveram suas envoltórias classificadas no nível C. Apesar
disso, o peso da área da sala na ponderação dos EqNumEnvamb para verificação do
nível de eficiência da envoltória da UH resultou no nível B.
Do ponto de vista do regulamento, concentrar esforços no ambiente com maior
área, em geral a sala, poderia ser considerada uma estratégia para obtenção de uma
boa classificação. No caso de Natal, isto já ocorre, tendo em vista que praticamente
todos os edifícios levantados possuem varandas, que funcionam como proteção solar
para a sala.
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Questiona-se, no entanto, se do ponto de vista do consumo energético, a
edificação classificada no nível B ou A, quando todos os seus dormitórios obtiveram
nível C realmente pode ser considerada eficiente. Desta forma, aponta-se a
possibilidade de determinar uma área máxima a ser atribuída a variável AUamb da
sala, assim como foi feito em relação aos dormitórios no tocante aos pré-requisitos de
ventilação e iluminação natural. Ainda assim, nenhuma das unidades habitacionais
obteve o nível A para a envoltória.
A análise qualitativa das variáveis envolvidas na etiquetagem, apresentada no
item a seguir, aponta soluções para a obtenção de níveis mais altos de eficiência, a
partir da compreensão do comportamento daquelas com influência mais expressiva
sobre o desempenho da envoltória.
6.4 Considerações sobre a influência das variáveis no desempenho da
envoltória
Com base nos resultados obtidos, concluiu-se que a forma e a orientação do
pavimento, o número e a orientação das paredes externas e aberturas, bem como o
sombreamento destas e a distribuição espacial dos ambientes na planta do
apartamento são características com grande influência sobre o desempenho da
envoltória das unidades habitacionais e também com considerável potencial de
melhoramento. Percebeu-se também que detalhes como o número de paredes
externas, a princípio considerados irrelevantes, podem comprometer a classificação
da envoltória.
Partindo do principio de que o método prescritivo do RTQ-R, apesar de suas
limitações, identifica soluções mais eficientes para as edificações, buscou-se apontar
algumas estratégias simples que podem ser adotadas para a obtenção de níveis mais
altos de eficiência, como se verá nos itens a seguir.
6.4.1 FORMA E ORIENTAÇÃO DO PAVIMENTO TIPO

Foi visto no capítulo 2 que, em geral, a forma alongada é considerada pelos
autores estudados a mais adequada para os edifícios no clima quente e úmido
quando suas maiores fachadas são orientadas para as direções Norte e Sul. Por outro
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lado, quando orientadas para o Leste e Oeste, edifícios com esta forma tenderiam a
apresentar um pior desempenho termo-energético se comparados a edifícios com
formas mais compactas.
Não se pretende, no entanto, apontar soluções rígidas para obtenção de níveis
mais altos de eficiência energética. Muitas vezes fatores limitantes como a forma do
terreno ou a adoção de uma determinada orientação a fim de valorizar uma paisagem
implicam em soluções diversas. Ademais o projetista deve ter a liberdade de escolha
na adoção das soluções projetuais, contanto que conheça o rebatimento dessas
escolhas no desempenho da edificação e saiba mitigar os aspectos negativos das
mesmas.
Desta forma, tanto os edifícios compactos podem apresentar níveis altos de
eficiência para a envoltória quando o projeto desta é direcionado para tal, quanto os
edifícios alongados orientados para o Leste e Oeste também podem ter seu
desempenho melhorado através da adequação da envoltória a esta situação.
Na classificação dos modelos de análise, apresentada no capítulo anterior,
todos os modelos haviam tido sua fachada principal orientada para a direção Leste. A
fim de verificar a resposta das tipologias em estudo às demais orientações,
classificou-se a envoltória de cada unidade habitacional novamente, considerando as
demais orientações. O quadro a seguir compara os resultados obtidos referentes aos
modelos 1 e 2.
Quadro 10 – Classificação da envoltória dos modelos de análise 1 e 2 de acordo com a orientação.
Orientação
MODELO 1
MODELO 2

Norte

Sul
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Leste

Oeste

Fonte - Elaboração da autora.

Tinha sido observado anteriormente, que os ambientes com apenas uma
parede externa voltada para o Leste e Sul, apresentam classificação B; quando estas
paredes estão direcionadas para o Norte ou Oeste, o ambiente recebe classificação
C; e nos casos em que há mais de uma parede externa recebe classificação C. A
análise das demais orientações demonstrou que, neste ultimo caso, quando as
paredes externas estão orientadas para o Norte e Oeste, o ambiente recebe pode
receber classificação C ou D.
Em geral, estes modelos apresentaram melhor desempenho quando orientados
para a direção Sul e Leste e pior quando orientados para o Oeste.
Quadro 11 - Classificação da envoltória dos modelos de análise 3 e 4, de acordo com a orientação.
Orientação
MODELO 3
MODELO 4

Norte

Sul
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Leste

Oeste

Fonte - Elaboração da autora.

O modelo 3, por outro lado, foi melhor avaliado quando orientado para a
direção Leste do que para o Sul. Tendo em vista que quase todos os ambientes deste
modelo possuem mais de uma parede externa, independentemente da orientação,
eles tendem a obter a classificação máxima no nível C quando não sombreados.
Observa-se, no entanto, que todos os ambientes de permanência prolongada
da UH3A e da UH3B são sombreados verticalmente pela saliência no perímetro
resultante do deslocamento da UH3B. Este sombreamento mínimo praticamente não
interferiu no desempenho dos ambientes para todas as orientações, com exceção
exatamente da direção Leste.
Isto se deve ao fato do regulamento determinar que, quando não existirem
ângulos de sombreamento recomendados, mas a abertura apresenta algum tipo de
sombreamento, deve-se adotar o valor máximo do somb igual a 0,50. Como não
existem ângulos recomendados para aberturas pequenas em fachadas orientadas
para o Leste, foi atribuído o valor de 0,5 ao somb dos ambientes das UHs 3A e 3B do
modelo orientado para o Leste. Nos demais casos, o valor calculado do somb foi
bastante inferior a este.
De acordo com Alice Ruck9, consultora do Laboratório de Conforto Ambiental
da UFRN (Labcom/UFRN), a atribuição do valor máximo ao somb no caso de
fachadas sem ângulos recomendados deveria apresentar um peso nulo no
desempenho do ambiente, justificando esta determinação. Os resultados obtidos, no
9

Resposta à consulta formulada pela autora desta dissertação à Arquiteta Alice Ruck em 20 de novembro de 2011.
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entanto, demonstram que, ao menos para a Equação 8, esta afirmativa não é
verdadeira. Caso o valor atribuído para o somb tivesse sido zero nas fachadas
orientadas para o Leste, a classificação dos ambientes seria mais aproximada
daquela observada em relação à orientação sul e todas as unidades habitacionais
teriam obtido a classificação C.
No modelo 4, a classificação dos ambientes se mostrou coerente com as
tendências observadas. Para todas as orientações, os dormitórios receberam
classificação C ou D devido à existência de mais de uma parede externa, com
exceção do quarto de serviço, que além de possuir apenas uma parede externa
apresenta sombreamento na abertura.
Diferentemente do modelo 3, a sala do modelo 4 possui apenas uma parede
externa, que é sombreada, obtendo o nível A quando orientada para o Sul e B para as
demais orientações. Considerado o peso da área da sala na ponderação para
obtenção dos equivalentes numéricos, apenas as unidades habitacionais com a maior
fachada orientada para o Oeste não recebeu a classificação B.
Quadro 12 - Classificação da envoltória dos modelos de análise 5 e 6 de acordo com a orientação.
Orientação
MODELO 1
MODELO 2

Norte

Sul

Leste
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Oeste

Fonte - Elaboração da autora.

Os modelos de análise 5 e 6, por fim, apresentaram o mesmo comportamento
observado nos modelos 3 e 4 para a classificação de suas envoltórias em relação às
orientações analisadas.
6.4.2 ÁREA, ORIENTAÇÃO E SOMBREAMENTO DAS ABERTURAS
Para analisar a influencia do sombreamento das aberturas na envoltória das
edificações, foram selecionados dois modelos de análise representativos do
comportamento observado nos demais (modelos 5 e 6), e as envoltórias de suas
unidades habitacionais foram novamente classificadas para cada orientação,
considerando três situações: a) com o sombreamento verificado no modelo; b) com o
sombreamento máximo em todas as aberturas e c) sem sombreamento nas
aberturas.
O quadro 13, a seguir, aponta os resultados obtidos para o modelo de análise
6. As aberturas que já possuíam o sombreamento máximo permaneceram com a
mesma

classificação

na

situação

“b”,

assim

como

aquelas

sem

nenhum

sombreamento, na situação “c”.
Quadro 13 - Comparação entre os desempenhos dos modelos de análise.
MODELO 5

Sul

Norte

Somb verificado

Somb máximo

Somb nulo

Oeste

Leste
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Fonte - Elaboração da autora.

Somb nulo

Oeste

Leste

Sul

Norte

Quadro 14 - Comparação entre os desempenhos dos modelos de análise.
MODELO 5
Somb verificado
Somb máximo

Fonte - Elaboração da autora.

Observa-se que na primeira situação, referente aos modelos tal qual
foram concebidos, algumas aberturas são sombreadas e outras não. Na segunda, foi
atribuído o valor de somb igual a 0,50 para todos os ambientes, como se todas as
aberturas possuíssem dispositivos de sombreamento que atendessem as exigências
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dos ângulos de sombreamento recomendados para a orientação de cada fachada.
Na terceira foi atribuído o valor zero para o somb de todas as aberturas,
desconsiderando-se, inclusive, o sombreamento vertical decorrente das saliências no
perímetro do pavimento.
Foi possível estabelecer, desta forma, algumas relações entre o número de
paredes externas, o sombreamento das aberturas e o desempenho dos ambientes.
Na maioria dos casos, os ambientes sombreados aumentaram em um nível a
classificação em função do sombreamento.
A exceção foram aqueles com apenas uma parede externa orientada para o
Leste, que manteve a mesma pontuação com ou sem sombreamento, indicando que,
de fato, a influência do sombreamento nesta fachada sem ângulos de sombreamento
recomendados, é menor do que nas demais fachadas, mas não é insignificante, pois
nos casos em que se verifica a existência de duas paredes externas, o sombreamento
da abertura na fachada Leste foi suficiente para aumentar a classificação em um
ponto.
Ambientes com duas paredes externas orientadas para o Oeste e Norte ou
Oeste e Leste mantiveram a mesma classificação aumentaram um ponto na
classificação apenas nos casos em que a abertura não estava orientada para o Norte.
Para que um ambiente apresente o valor de somb máximo, é preciso atender
aos ângulos de sombreamento recomendados. O quadro 15, a seguir, apresenta as
dimensões mínimas para os dispositivos de sombreamento que atendem a estas
exigências para uma abertura de 2,00m de largura, 1,20m de altura e 0,90m de
peitoril, com caixilhos de 7cm de largura. Os anteparos foram colocados a 20cm de
altura da abertura, e a 15cm de distancia lateral.

Quadro 15 – Dimensões das proteções solares para atendimento dos ângulos de sombreamento
recomendados.
Orientação da
Ângulo
α
β
γ
fachada
recomendado
αr = 30º
βdr = βer = 20º
Norte
γdr = γer = -
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Sul

αr = 20º
βdr = 25º
βer = γdr = γer = 10º

Leste

Oeste

αr = βdr = βer = γdr = γer = αr = 75º
βdr = βer = γdr = 40º

-

-

-

-

γer = 40º

Nordeste

Sudeste

αr = βdr = βer = γdr = γer = αr = 20º
βdr = βer = γdr = 25º

-

-

-

-

γer = 5º

Noroeste

αr = 50º
βdr = βer = 60º
γdr = -

-

γer = -

Sudoeste

αr = 35º
βdr = 70º
βer = γdr = γer = 5º

Fonte - Elaboração da autora.

Observa-se que os ângulos recomendados para o sombreamento horizontal da
abertura direcionada para o Oeste e vertical para aberturas orientadas para o
Noroeste e Sudoeste indicam protetores solares posicionados paralelamente à
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abertura, como venezianas, já que dispositivos horizontais teriam grandes dimensões.
Ainda assim, os ambientes nesta situação que foram analisados considerando-se o
sombreamento máximo obtiveram classificações baixas quando havia mais de uma
parede externa. Neste caso, é preferível locar a abertura na outra parede externa.
Conhecendo as exigências de sombreamento de cada fachada, pode-se tirar
partido de protetores solares, varandas, caixas de escada e ambientes de
permanência não prolongada salientes ao perímetro do edifício para obtenção do
sombreamento horizontal e vertical mínimo exigido.
Observa-se, no entanto, que mesmo adotando valores máximos para o
sombreamento, nenhuma das unidades habitacionais atingiu o nível A. A equação é
sensível ao sombreamento, mas exige que esta solução seja combinada a outras
para classificações em níveis mais altos.
Foram realizadas, ainda, outras análises relacionadas à influência das
aberturas no desempenho dos ambientes. Em geral, o aumento das áreas das
aberturas provocou alterações inexpressivas no desempenho destes. Por outro lado,
alguns ambientes passaram a um nível superior quando se considerou a existência de
duas aberturas no ambiente.
6.4.3 POSIÇÃO DOS AMBIENTES NA PLANTA BAIXA DO APARTAMENTO
Em geral, edifícios residenciais verticais apresentam saliências e recortes em
relação ao seu perímetro que, do ponto de vista da metodologia do RTQ-R, tanto
podem gerar efeitos positivos na classificação das unidades habitacionais, quanto
pode comprometê-la.
Quando a saliência é formada por um ambiente de permanência prolongada
destacado da fachada do edifício, observa-se a existência de mais de uma parede
externa neste ambiente que, conforme visto nas análises realizadas, foi um dos
maiores problemas na classificação da envoltória destes.
Por outro lado, quando a saliência é formada por ambientes de permanência
não prolongada, como varandas e banheiros, pela caixa de escada do edifício, por
elementos estéticos existentes na fachada ou até mesmo pelo deslocamento de uma
unidade habitacional em relação à outra, pode funcionar como dispositivo de proteção
solar vertical, melhorando o desempenho dos ambientes, dependendo da fachada em
que sua abertura se encontre.

203

Da mesma forma, os recuos em relação à fachada podem resultar em
ambientes de permanência prolongada com mais de uma parede externa quando
situados de forma contígua a estes. Este problema pode ser eliminado posicionando
um ambiente de permanência não prolongada neste local.
No caso dos modelos analisados, verificou-se que a grande maioria tem a
varanda alinhada à fachada do edifício. Tendo em vista que o RTQ-R não considera a
varanda aberta como um ambiente, pode-se dizer que ela forma um recuo no
perímetro do apartamento, gerando uma parede externa a mais no ambiente vizinho
que, em todos os casos consistia em um dormitório.
Com exceção da varanda e da caixa de escada, os modelos de forma
alongada apresentaram poucos recortes em seu perímetro. Por outro lado, nos
modelos 3 e 5, verificou-se o deslocamento das unidades habitacionais localizadas no
centro do pavimento para a acomodação da circulação horizontal de uso comum.
Assim, os apartamentos na extremidade do pavimento ficaram com uma parede
externa a mais onde se localiza a porta de acesso.
Como visto anteriormente, esta parede mínima foi suficiente para reduzir um
ponto na classificação destes ambientes, tendo em vista que o método faz pouca
distinção entre paredes grandes e pequenas nestes casos.
Os modelos 2 e 4, por sua vez, apresentaram vários recortes em seu
perímetro, sempre em decorrência da saliência de ambientes de permanência
prolongada, fazendo com que quase praticamente todos apresentassem mais de uma
parede externa.
No modelo 6, por sua vez, não se verifica nenhum tipo de saliência no
perímetro. Até mesmo a sua caixa de escada esta dentro do alinhamento da fachada
e seu único recuo é a varanda e a área técnica contígua à área de serviço, que não
compromete nenhum ambiente de permanência prolongada.
Com relação às variáveis relacionadas às características construtivas,
transmitância térmica, absortância solar e capacidade térmica, observou-se pouca
influência sobre o desempenho da envoltória dos ambientes.
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6.5 Reformulação dos modelos de análise
Com base no que foi visto sobre a orientação das paredes externas, o
sombreamento das aberturas, a posição dos ambientes na planta baixa e a forma do
pavimento tipo, foram propostas modificações em três dos modelos de análise
formulados, a fim de melhorar o desempenho de suas envoltórias, de acordo com a
orientação para a qual estiver direcionado.
Os tópicos, a seguir, apresentam os resultados obtidos para os modelos de
análise reformulados.
6.5.1 REFORMULAÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE 1
O principal problema do Modelo 1 havia sido o posicionamento de dois
dormitórios na extremidade do pavimento, fazendo com que ambos tivesse duas
paredes externas. O recuo da sala ocupado pela varanda, por sua vez, apesar de
sombrear uma das aberturas deste ambiente, aumentou seu percentual de parede
externa, comprometendo a classificação para as orientações Leste e Oeste.
O quadro 10, a seguir compara o modelo 1, elaborado conforme as
características dos edifícios levantados, com o modelo 1 reformulado e aponta as
modificações propostas.
Quadro 16 – Reformulação do modelo de análise 1 de acordo com a orientação da fachada principal.
MODELO 1
Orientação
Original
Modificado

Norte

Sul
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Leste

Oeste

Fonte - Elaboração da autora.

Com relação à orientação Norte, o sombreamento da abertura da varanda
havia atendido a exigência dos ângulos recomendados para o sombreamento
horizontal e vertical, mesmo sem sombreamento na outra abertura da sala. Assim, o
deslocamento da varanda para fora do perímetro do edifício melhorou o desempenho
do ambiente, mas não foi suficiente para elevar sua classificação, pois como foi visto
anteriormente, ambientes orientados para o Norte obtêm classificação máxima no
nível B, mesmo com sombreamento máximo nas aberturas.
Figura 90 – Reposicionamento da varanda nas UH1A e UH1B.

Fonte: http://www.labcon.ufsc.br/anexosg/148.pdf

Os quartos 1 e 2, por sua vez, tiveram seu nível de eficiência elevado de C
para B, com a adoção do brise misto, esquematizado na figura 91, para atender aos
ângulos recomendados de proteção horizontal e vertical do lado esquerdo, indicados
no Quadro 15.
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Figura 91 – Brise misto.

Fonte: http://www.labcon.ufsc.br/anexosg/148.pdf

A proteção, no entanto, não foi suficiente para melhorar a classificação da suíte
1 da UH1A, tendo em vista que uma de suas paredes externas é orientada para o
Oeste, enquanto a mesma suíte na UH2A, passou para o nível B. A utilização de uma
segunda abertura par ventilação cruzada também não foi suficiente para aumentar o
nível destes ambientes além do indicado.
A suíte 2, por sua vez, melhorou consideravelmente seu desempenho em
ambas as UHs, a partir do reposicionamento do banheiro na extremidade do
pavimento. Assim, eliminaram-se as paredes externas voltadas para o Oeste na
UH1A e Leste na UH1B, conforme indica a Figura 92, a seguir.
Figura 92 – Relocação do banheiro da suíte 2 na UH1A.

Fonte – Elaboração da autora.

Apesar do regulamento não fazer impor áreas mínimas aos ambientes,
observa-se que em nenhuma situação o quarto de serviço obteve classificação A,
mesmo quando orientado para o Sul e com sombreamento máximo na abertura por
ter dimensões muito reduzidas para um ambiente de permanência prolongada no
entender do regulamento.
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Só foi possível classificá-lo no nível A, aumentando sua área de 4,00m² para
8,00m². Como esta solução é de difícil adoção devido aos interesses comerciais
preponderantes e o peso do ambiente é inexpressivo na ponderação dos equivalentes
numérico pelas áreas, não foi considerada uma solução a ser proposta.
Os resultados para a orientação Sul foram os mais positivos. A relocação da
varanda resultou na classificação A da sala, na medida em que eliminou as paredes
contíguas a lateral da varanda, voltadas para o Oeste na UH1A e Leste na UH1B. Os
quartos permaneceram com a mesma classificação, tendo em vista que a adoção do
sombreamento máximo não modificou o nível de eficiência destes.
A suíte 1 da UH1A, por sua vez, obteve a classificação A com a adoção do
brise misto, em atendimento á exigência de sombreamento horizontal e vertical,
combinada à implantação de uma nova abertura com 0,50m² de área para iluminação
na fachada Leste. Na UH2A a nova abertura não produziu este efeito, tendo em vista
que a fachada parede lateral deste ambiente é voltado para o Oeste.
Com relação à suíte 2, foi adotada a mesma solução da orientação anterior
(Figura 91), elevando-se o nível de C para B em ambas as UHs.
Para a orientação Leste, foi adotada a mesma estratégia para as salas
levando-as da classificação B e C, respectivamente, para A em ambas as unidades
habitacionais.
Os quartos 1 e 2, por outro lado, mantiveram a classificação B, mesmo
considerando o somb máximo decorrente do sombreamento vertical proporcionado
pela varanda, considerando que como não há ângulos recomendados para a fachada
Leste.
Foram mantidas as configurações espaciais originais na suíte 2, tendo em vista
que o desempenho do ambiente foi melhor mantendo as duas paredes externas e
sombreando a abertura, do que as posicionando na fachada Oeste mesmo com
sombreamento máximo. Foram adotados brises mistos, face a exigência de
sombreamento horizontal e vertical para as fachadas Norte e Sul.
Para a orientação Oeste, por fim, os ambientes atingiram a classificação B
mediante os novos posicionamentos da varanda e do banheiro da suíte 2,
demonstrados nas figuras 90 e 92, além do sombreamento de todas as aberturas. No
que se refere àquelas posicionadas na fachada Oeste, foram propostas janelas com
venezianas, tendo em vista a alta exigência de sombreamento.
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6.5.2 REFORMULAÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE 5
Os modelos de análise 3 e 5, de comportamento semelhante, obtiveram os
piores resultados, tal como foram elaborados, em função do alto percentual área de
parede externa, decorrente de sua forma pouco compacta.
No modelo 5, especificamente, todos os ambientes de permanência prolongada
apresentam mais de uma parede externa, com destaque para a sala que possui três
paredes externas nas UHs da extremidade do pavimento.
O quadro 17, a seguir, apresenta a propostas para mitigar as limitações deste
modelo quanto à classificação em eficiência energética.
Quadro 17 – Reformulação do modelo de análise 5 de acordo com a orientação da fachada principal.
MODELO 5
Orientação
Original
Modificado

Norte

Sul

Leste

Oeste

Fonte - Elaboração da autora.

Com relação à sala, foi adotada a mesma solução para as UHs 5A e 5D para
as quatro orientações, tendo em vista que o número de paredes externas existente
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comprometia a classificação deste ambiente em todos os casos. A parede de acesso
ao apartamento foi deslocada em direção à área de circulação comum, formando um
pequeno hall que não computado como área da sala, de acordo com o regulamento.
Assim, a parede de acesso ao apartamento deixa de ser considerada parede externa
da sala. Apenas esta modificação levou as salas destas UHs do nível C para o nível B
nas quatro situações.
Da mesma forma, o reposicionamento do banheiro junto à varanda, eliminando,
assim, uma das paredes externas do quarto 1, levou este ambiente do nível C para o
nível B nas orientações Sul e Leste. Nas demais orientações, esta medida teve de
ser combinada ao sombreamento da abertura para que o ambiente atingisse o nível
B. Ambas as modificações no posicionamento dos ambientes estão indicadas na
Figura 93, abaixo.
Figura 93 – Relocação do banheiro na UH5A.

Fonte – Elaboração da autora.

Com relação à suíte, foram adotados dispositivos de sombreamento que
atendessem aos ângulos de sombreamento recomendados para cada fachada.
Apenas nos casos em que este ambiente possuía paredes externas voltadas para o
Norte e Oeste, o nível de eficiência permaneceu C.
Outra opção para esta tipologia seria considerar o corredor de circulação
horizontal comum um ambiente fechado. Neste caso, seriam eliminadas as paredes
externas das salas contíguas a este, melhorando a classificação destes ambientes.
Por outro lado, as unidades habitacionais localizadas no centro do pavimento não
atenderiam ao pré-requisito de ventilação cruzada, implicando na classificação destas
no máximo no nível B.
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6.5.3 REFORMULAÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE 6
O modelo de análise 6, de forma compacta, apresenta a vantagem de possuir
menor número de paredes externas em relação aos modelos reformulados nos itens
anteriores. Por outro lado, com unidades habitacionais orientadas para três direções
diferentes, apresenta menos possibilidade de receber a etiqueta A para todos os
apartamentos.
Apesar da compacidade, havia sido verificado que seus dois dormitórios
possuíam mais de uma parede externa, tendo em vista que um estava contíguo a
varanda e o outro na extremidade do pavimento.
O quadro 18, a seguir, indica os resultados obtidos para o modelo de análise
em questão
Quadro 18 - Comparação entre os desempenhos dos modelos de análise.
MODELO 1
Orientação
Original
Modificado

Norte

Sul

Leste
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Oeste

Fonte - Elaboração da autora.

A relocação da varanda fora do alinhamento da fachada, conforme esquema
apresentado na Figura 94, eliminou uma das paredes externas do quarto 1 e resultou
em sombreamento vertical para as aberturas dos dois dormitórios. Assim como se
observou nos demais estudos, para cada orientação das fachadas esta medida
apresentou um impacto diferente, tendo em vista que as exigências de sombreamento
são distintas.
Figura 94 – Relocação do banheiro na UH5A.

Fonte – Elaboração da autora.

As salas permaneceram com a mesma classificação, tendo em vista que já
eram sombreadas, porém, o aumento da sua área útil resultante do deslocamento do
varanda, fez com que a classificação desta predominasse sobre a classificação dos
demais ambientes na ponderação dos equivalentes numéricos pelas áreas. Desta
forma, nos casos em que a envoltória da sala recebeu a classificação A, toda a
unidade habitacional recebeu a mesma classificação.
Quanto aos dormitórios, apenas a eliminação de sua parede externa lateral, em
função do relocamento da varanda, levou o quarto 1 da classificação C para B quando
orientados para o Leste ou Sul. Nas demais orientações, este efeito foi obtido a partir
da combinação desta medida com a proteção solar da abertura.
A suíte 1, por fim, obteve classificação B quando considerado atendido o
sombreamento máximo exigido para a fachada em questão, com exceção daquelas
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com uma parede externa voltada para o Oeste e outra para o Norte. Nestes casos, a
abertura do ambiente estava voltada para o Oeste, locar uma nova abertura na
parede Norte, elevou o nível do ambiente para B juntamente com o sombreamento da
abertura. Nos casos em que a abertura estava voltada para o Norte, porém, locar a
segunda abertura na parede Oeste não melhorou o desempenho ambiente.
Conforme visto nos exemplos apresentados, a partir da compreensão da
resposta do regulamento às tipologias estudadas, puderam ser identificadas as
variáveis com maior potencial de melhoramento do desempenho da envoltória a partir
da sua modificação.
Tendo em vista que os modelos analisados representam uma realidade
construtiva consolidada, buscou-se propor soluções simples que, ao mesmo tempo,
produzissem resultados satisfatórios e mantivessem as características básicas dos
modelos.
Algumas mudanças, no entanto, se fazem necessárias, como a priorização da
orientação Sul em detrimento à orientação Leste, mais utilizada em Natal e a
promoção do uso do sombreamento nas aberturas, tendo em vista que numa cidade
com altos índices de insolação, não cabe a construção de edifícios com grandes
aberturas envidraçadas, sem proteções solares, conforme indicou os resultados das
análises da envoltória realizados.
Como resultado, as envoltórias das unidades habitacionais, classificadas em
sua maioria no nível C, passaram predominantemente para o nível B com a adoção
das medidas propostas.

Apesar do incremento no desempenho, no entanto,

nenhum modelo de análise teve todas as suas unidades habitacionais classificadas
no nível A.
Não se pode afirmar que as medidas propostas encerram as possibilidades de
melhoramento das envoltórias, pois variáveis relacionadas aos materiais construtivos
não foram analisados em profundidade, tendo em vista que sua influência foi pequena
diante das análises paramétricas simplificadas às quais foram submetidas. Outras
variáveis como a área útil dos ambientes e pé direito, não passaram por análises
paramétricas, tendo em vista que se relacionam a questões mercadológicas difíceis
de serem modificadas em comparação às outras. Pode-se afirmar, no entanto, que as
variáveis as quais estas medidas se relacionam apresentaram maior peso nos
resultados obtidos.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo contribuir para o preenchimento de três
lacunas fundamentais: a primeira refere-se a estudos sobre tipologias residenciais
verticais em Natal/RN, sobretudo aquelas relacionadas à eficiência energética; a
segunda está relacionada à necessidade de novas pesquisas sobre adequação de
estratégias projetuais às especificidades climáticas e construtivas locais; e, a terceira,
refere-se à importância da difusão do regulamento para etiquetagem de edifícios
residenciais (RTQ-R) como ferramenta para obtenção de níveis mais elevados de
eficiência energética.
A partir do levantamento e análise de 22 edifícios, foram identificadas as
características tipológicas e construtivas predominantes neste setor em Natal, bem
como orientações dos edifícios em relação à posição do sol. Foram identificadas duas
tipologias básicas quanto á forma do pavimento tipo: o edifício retangular alongado e
o quadrado compacto, com a variação da forma em “L” para aqueles com três
unidades habitacionais por pavimento.
O primeiro tipo apresentou como características principais, no que se refere ao
estudo do desempenho da envoltória, a possibilidade de orientação favorável de
todas as unidades habitacionais em relação à insolação e à ventilação natural e o alto
percentual de área de parede externa. No segundo tipo a área de parede externa é
mais reduzida. No entanto, verifica-se a presença de unidades habitacionais voltadas
para direções opostas, impedindo que todas sejam orientadas da forma mais
favorável.
Quanto às soluções projetuais e construtivas, verificou-se que os edifícios
construídos em Natal seguem modelos adotados para outros climas, apresentando
características divergentes das recomendações projetuais para o clima quente e
úmido. Assim, verificou-se a predominância de tipologias formais compactas e
orientadas para o Leste, em detrimento ao que aponta a maioria dos autores
estudados, além da utilização de grandes janelas envidraçadas sem proteção solar.
A partir da amostra de edifícios levantada, foram formulados modelos de
análise representativos dos edifícios residenciais verticais de Natal que, submetidos
ao método prescritivo para a avaliação de suas envoltórias, levaram a várias
conclusões tanto a respeito da relação entre as tipologias identificadas e a eficiência
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energética, quanto do ponto de vista da pertinência dos resultados fornecidos pelo
regulamento.
Desta forma, foram identificadas as variáveis com maior influência sobre o
desempenho da envoltória, do ponto de vista do regulamento. Observou-se que a
forma e a orientação do pavimento, o número e a orientação das paredes externas e
aberturas, bem como o sombreamento destas e a distribuição espacial dos ambientes
na planta do apartamento são características que, além de apresentarem maior peso
na equação para classificação da envoltória, possuem potencial de melhoramento em
nível de projeto.
Tendo em vista que os modelos analisados representam uma realidade
construtiva consolidada, buscou-se focar em soluções simples que, ao mesmo tempo
produzissem resultados satisfatórios e mantivessem as características básicas dos
modelos.
Por outro lado, algumas mudanças mais profundas precisaram ser propostas,
como a priorização da orientação Sul e Sudeste em detrimento à orientação Leste,
mais utilizada em Natal, e a promoção do uso do sombreamento nas aberturas, tendo
em vista que numa cidade com altos índices de insolação, não cabe a construção de
edifícios com grandes aberturas envidraçadas sem proteções solares, conforme
indicaram os resultados das análises da envoltória. Estas soluções são, a priori,
direcionadas para o incremento da eficiência energética e do conforto ambiental dos
usuários. No entanto, foram identificadas algumas peculiaridades nos resultados
fornecidos pelo método prescritivo que, consideradas limitações ou não, podem ser
trabalhadas para a obtenção de níveis mais altos de eficiência.
Um exemplo é a forma como a equação responde ao numero de paredes
externas. Independentemente da área que esta parede ocupe, o nível de eficiência do
ambiente avaliado diminui. Assim, mesmo que na prática a existência de uma parede
externa de dimensões muito reduzidas não provoque nenhum impacto no
desempenho

do

ambiente,

a

eliminação

desta

parede

pode

melhorar

consideravelmente a sua classificação na aplicação do método prescritivo.
O regulamento determina, também, que se atribua o valor máximo à variável
referente ao sombreamento das aberturas nas fachadas para as quais não há
recomendação de sombreamento (Leste e Nordeste), no caso de haver algum
sombreamento, mesmo que este seja irrelevante. Na teoria, esta medida não deveria
ter rebatimento na classificação do ambiente, pois se não há recomendação, é porque
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a existência deste sombreamento não seria capaz de melhorar o desempenho do
ambiente. Através de análises paramétricas, no entanto, verificou-se que ambientes
localizados na fachada Leste com sombreamento máximo tendem a aumentar um
ponto no seu equivalente numérico para a envoltória.
Considerando estas questões, foram propostas as seguintes modificações nos
modelos de análise, com vistas à obtenção de níveis mais altos de eficiência da
envoltória dos ambientes de permanência prolongada através do método prescritivo
do RTQ-R:
• Orientação da fachada principal do edifício preferivelmente para o Sul e
Sudeste, com o devido sombreamento;
• Redistribuição de ambientes na planta baixa para minimizar o número de
paredes externas nos ambientes de permanência prolongada;
• Utilização de dispositivos de proteção solar nas aberturas em atendimento às
exigências de sombreamento para cada orientação;
• Utilização consciente de recuos e saliências no perímetro do pavimento para
que se tome partido do sombreamento vertical, sem implicar no aumento de
paredes externas nos ambientes de permanência prolongada;
• Adoção de aberturas maiores nas tipologias que não atenderam aos prérequisitos de ventilação e iluminação natural do método prescritivo do RTQ-R;
• Utilização de uma segunda abertura em ambientes de permanência prolongada
com mais de uma parede externa, contanto que não esteja voltada para o
Oeste.
A adoção de uma ou mais medidas citadas foi suficiente para mitigar os
problemas identificados na fase de diagnístico e resultou no aumento da classificação
em um ou dois níveis nos ambientes. Assim, grande parte das unidades habitacionais,
que haviam obtido classificação C da forma como os modelos de análise haviam sido
elaborados, passou para o nível B. Em um número menor, mas considerável, algumas
atingiram o nível A.
Observa-se que, como o número de paredes externas teve grande influência
nestes resultados, e está diretamente relacionado à compacidade do pavimento, do
ponto de vista do RTQ-R, os modelos mais compactos são mais passíveis de
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obtenção de classificações mais altas do que os modelos mais alongados, em
detrimento das principais recomendações para o clima quente e úmido de acordo com
os diversos autores estudados (OLGYAY, 1963; MASCARO, 1985; GIVONI, 1994;
YEANG, 1999; PEDRINI E LAMBERTS, 2003).
Mesmo que alguns destes autores afirmem que uma envoltória bem planejada
pode tornar edifícios compactos adequados ao clima em questão, aponta-se para a
possibilidade de que, ao considerar praticamente apenas o número de paredes
externas no ambiente, sem levar em conta a sua área, o regulamento pode vir a
estimular esta solução que, do ponto de vista da ventilação natural, compromete parte
das unidades habitacionais, já que as tipologias alongadas tendem a apresentar maior
número de paredes externa.
É importante ressaltar que este estudo não encerra o conjunto de soluções
possíveis, nem pretende impor as estratégias identificadas como regra, mas indicar
aquelas cuja variável relacionada apresenta maior peso na equação e que são
passíveis de melhoramento mediante a adoção de soluções simplificadas.
Apesar das limitações apontadas, a implementação do RTQ-R, através do
estabelecimento de níveis mínimos de eficiência energética, deverá, em médio e
longo prazo, contribuir para retirar do mercado edifícios residenciais energeticamente
ineficientes e promover a construção de edificações adequadas às especificidades
climáticas regionais. Quando o regulamento tiver aplicação compulsória, o avanço
tecnológico necessário para atender à suas determinações deverá promover o
desenvolvimento de pesquisas direcionadas para o tema, bem como transformações
no mercado.
Dado o caráter pioneiro desta dissertação e a relevância do tema para o
aumento da eficiência energética em edificações residenciais verticais, recomenda-se
a realização de novas pesquisas que possibilitem a revisão do regulamento estudado;
a análise e compreensão do método de simulação, que não foi abordado na presente
pesquisa, e a formulação de manuais operacionais com especificações técnicas
voltadas para a etiquetagem em eficiência energética.
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APÊNDICES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Central Park Condomínio Clube
Construtora: Ecocil Incorporações
Lançamento: 2010 (não construído)
Projetista: Felipe de Araújo Bezerra
Endereço: Rua Lúcia Viveiros (marginal da BR 101), nº. 255, Neópolis, Natal/RN
IMAGENS

Figura 1: Implantação.
Fonte: http://www.ecocil.com.br/

Figura 3: Pavimento tipo A (torres 1, 2, 3, 5 e 7).
Fonte: Projeto arquitetônico (elaboração da autora).

Figura 2: Maquete eletrônica.
Fonte: http://www.ecocil.com.br/
Forma lote: retangular (alongado)
Nº blocos: 8
Nº total pav/torre: 19
Nº apto/pav. tipo: 6
Área pav. tipo A (m²): 470,00
Área pav. tipo B (m²): 494,00

Figura 4: Pavimento tipo B (torres 4, 6 e 8).
Fonte: Projeto arquitetônico (elaboração da autora).
IMPLANTAÇÃO
Área lote (m²): 59.688,17
Orientação: Sul
Nº pav. Tipo/torre: 18
Outros pavs: térreo
Forma pav. Tipo A: retangular
Forma pav. Tipo B: retangular

AMBIENTE
Hall
Sala
Varanda
Circ.
Quarto
Suíte
BWC 1
BWC 2
Coz./A.S.
AMBIENTE
Sala
Varanda
Circ.
Quarto
Suíte
BWC 1
BWC 2
Coz./A.S.
AMBIENTE
Hall
Sala
Varanda
Circ.
Quarto 1
Quarto 2
Suíte
BWC 1
BWC 2
Coz./A.S.
AMBIENTE
Hall
Sala
Varanda
Circ.
Quarto 1
Quarto 2
Suíte
BWC 1
BWC 2
BWC serv.
Coz./A.S.
Dep. Emp.

PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO 1 – 62,64m²
Abertura externa
L. Parede
Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
2,71
16,52
2,65 1 1,60x2,20
3,52
0,5
1
Correr
4,70
1,08
8,10 2,60/0,80 1 1,35x1,10
1,48
0,5
0
Correr
11,23 2,75/4,10 1 1,35x1,10
1,48
0,5
0
Correr
3,12 1,65/1,65 1 0,60x0,60
0,36
0,5
0
Correr
3,05
0,30 1 0,30x1,10
0,33
0,5
1
Basc.
8,88
2,15 1 1,20x1,10
1,32
0,5
1
Correr
APTO TIPO 2 – 61,24m²
Abertura externa
L. Parede
Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
16,02
2,65 1 1,60x2,20
3,52
0,5
1
Correr
6,37
1,24
8,09 2,60/0,80 1 1,35x1,10
1,48
0,5
0
Correr
11,20
2,75 1 1,35x1,10
1,48
0,5
0
Correr
3,42
3,01
8,53
1,25
APTO TIPO 3 – 70,65m²
Abertura externa
L. Parede
Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
2,33
15,75
2,65
1,60x2,20
3,52
0,5
1
Correr
4,16
2,23
8,00 2,60/0,80
1,35x1,10
1,48
0,5
0
Correr
8,31 2,70/3,10
1,35x1,10
1,48
0,5
0
Correr
19,96 3,15x3,50
1,00x1,10 1,10
0,5
0
Correr
2,55
0,60x0,60
0,36
0,5
1
Correr
2,42
0,60x0,60
0,36
0,5
1
Correr
9,78
1,65
1,20x1,10
1,32
0,5
1
Correr
APTO TIPO 4 – 82,00m²
Abertura externa
L. Parede
Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
2,33
2,80
1,60x2,20
3,52
0,5
1
Correr
16,10
5,13
3,50
8,10 2,60/0,80
1,35x1,10
1,48
0,5
0
Correr
2,60
1,35x1,10
1,48
0,5
0
Correr
8,16
1,35x1,10
1,48
0,5
0
Correr
11,26 2,70/4,10
3,14 1,65/2,00
0,60x0,60
0,36
0,5
0
Correr
2,90
1,81
0,60x0,60
0,36
0,5
0
Correr
2,37
0,38
0,30x1,10
0,33
0,5
1
Basc.
9,82
1,60
1,20x1,10
1,32
0,5
1
Correr
3,96
0,45x1,10 0,50
0,5
1
Correr

Vidro
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê

Vidro
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê
-

Vidro
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê

Vidro
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê

Revestimento

Material

CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,67
Altura PE: 3,17
Altura forro: 2,50
Proteção solar: Varandas e áreas técnicas
Paredes internas: tijolos cerâmicos 10cm
Paredes externas: blocos de cimento e areia 16cm
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 25cm
Forro: placas de gesso liso
Paredes internas: gesso em pó ou reboco, massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex
Paredes externas: revestimento texturizado
Lajes entre pavimentos: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Áreas molhadas: revest. cerâmico (até 70cm acima da bancada na cozinha) e tinta acrílica

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Condomínio Residencial Metrópolis
Construtora: Ecocil Incorporações
Lançamento: 2008
Projetista: Felipe de Araújo Bezerra
Endereço: Alameda das Mansões, 218, Candelária – Natal/RN
IMAGENS

Figura 5: Implantação.
Fonte: maquete eletrônica (Ecocil).

Figura 6: Vista das torres.
Fonte: http://www.ecocil.com.br/

Figura 7: pavimento tipo
Fonte: projeto arquitetônico
(Ecocil) adaptado pela autora.
IMPLANTAÇÃO
Forma lote: retangular (alongado)
Área lote (m²): 16.545,20
Nº blocos: 4
Orientação: Leste
Nº total pav/torre: 21
Nº pav. Tipo/torre: 20
Nº apto/pav. tipo: 4
Outros pavs: térreo
Área pav. tipo (m²): 264,07
Forma pav. Tipo: quadrado
PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO – 52,18m²
Abertura externa
L. parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Sala
13,77
2,40 1 2,00x2,10 4,12
0,5
1
Correr
Varanda
2,90
Circ.
2,36
Quarto
7,84
2,40/1,00 1 1,36x1,46 1,98
0,5
0
Correr
Suíte
10,10
3,50/2,76 1 1,36x1,46 1,98
0,5
0
Correr
BWC 1
2,45
2,12/1,05 1 1,00x0,30 0,30
0,5
0
Correr
BWC 2
2,45
- 1 1,00x0,30 0,30
0,5
1
Correr
Cozinha/AS
7,27
1,13 1 1,00x1,20 1,20
0,5
0
Correr

Vidro
Temp. fumê
Temp. fumê
Temp. fumê
Temp. transp.
Temp. transp.
Temp. fumê

Revestimento

Material

CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,67
Altura PE: 3,17
Altura forro: 2,50
Proteção solar: Varanda
Paredes internas: tijolos cerâmicos 10cm
Paredes externas: blocos de cimento e areia 16cm
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 25cm
Forro: placas de gesso liso
Paredes internas: gesso em pó ou reboco, massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex
Paredes externas: revestimento texturizado
Lajes entre pavimentos: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Áreas molhadas: revest. cerâmico (até 70cm acima da bancada na cozinha) e tinta acrílica

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Residencial Quatro Estações
Construtora: Ecocil Incorporações
Lançamento: 2008
Projetista: Felipe de Araújo Bezerra
Endereço: Av. Brancas Dunas, s/n, Candelária – Natal/RN
IMAGENS

Figura 8: implantação.
Fonte: maquete eletrônica (Ecocil)

Figura 9: vista das torres.
Fonte: http://www.ecocil.com.br/

Figura 10: pavimento tipo
Fonte: projeto arquitetônico (Ecocil)
adaptado pela autora.
IMPLANTAÇÃO
Forma lote: Quadrado
Área lote (m²): 16.540,77
Nº blocos: 4
Orientação: Leste
Nº total pav/torre: 20
Nº pav. Tipo/torre: 19
Nº apto/pav. tipo: 4
Outros pavs: térreo
Área pav. tipo (m²): 264,07
Forma pav. tipo: quadrado
PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO – 52,18m²
Abertura externa
L. Parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Sala
14,17
2,47 1 2,00x2,10 4,12
0,5
1
Correr
Varanda
2,69
Circ.
2,50
Quarto
7,58 2,34/1,00 1 1,36x1,46 1,98
0,5
0
Correr
Suíte
10,09 3,53/2,76 1 1,36x1,46 1,98
0,5
0
Correr
BWC 1
2,45 2,12/1,06 1 1,00x0,30 0,30
0,5
0
Correr
BWC 2
2,45
- 1 1,00x0,30 0,30
0,5
1
Correr
Cozinha/AS
7,27
1,13 1 1,00x1,00 1,00
0,5
0
Correr

Vidro
Temp. fumê
Temp. fumê
Temp. fumê
Temp. transp.
Temp. transp.
Temp. fumê

Revestimento

Material

CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,67
Altura PE: 2,92
Altura forro: 2,50
Proteção solar: Varanda
Paredes internas: tijolos cerâmicos 10cm
Paredes externas: blocos de cimento e areia 16cm
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 25cm
Forro: placas de gesso liso
Paredes internas: gesso em pó ou reboco, massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex
Paredes externas: revestimento texturizado
Lajes entre pavimentos: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Áreas molhadas: revest. cerâmico (até 70cm acima da bancada na cozinha) e tinta acrílica

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Condomínio Residencial Spazzio Senna Construtora: Ecocil Incorporações
Lançamento: 2009
Projetista: Felipe de Araújo Bezerra
Endereço: Av. Ayrton Senna, s/n – Parnamirim/RN
IMAGENS

Figura 11: implantação.
Fonte: maquete eletrônica (Ecocil)

Figura 12: Vista das torres.
Fonte: http://www.ecocil.com.br/

Figura 13: pavimento tipo (torres 1, 2 e 3).
Fonte: projeto arquitetônico (Ecocil) adaptado pela autora.

IMPLANTAÇÃO
Forma lote: Irregular (alongado)
Área lote (m²): 10.226,47
Nº blocos: 3
Orientação: Sudeste
Nº total pav/torre:17
Nº pav. Tipo/torre: 16
Nº apto/pav. tipo: 4
Outros pavs: térreo
Área pav. tipo (m²): 264,07
Forma pav. Tipo: quadrado
PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO – 52,18m²
Abertura externa
L. parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Sala
14,17
2,37 1 2,00x2,10 4,12
0,5
1
Correr
Varanda
2,69
Circ.
2,50
Quarto
7,58 2,34/1,00 1 1,20x2,00 2,40
0,5
0
Correr
Suíte
10,09 3,53/2,76 1 2,00x1,20 2,40
0,5
0
Correr
BWC 1
2,45 2,12/1,06 1 1,00x0,30 0,30
0,5
0
Correr
BWC 2
2,45
- 1 1,00x0,30 0,30
0,5
1
Correr
Cozi./A.S.
7,27
1,12 1 1,00x1,20 1,20
0,5
0
Correr

Vidro
Temp. fumê
Temp. fumê
Temp. fumê
Temp. transp.
Temp. transp.
Temp. fumê

Revestimento

Material

CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,67
Altura PE: 2,92
Altura forro: 2,50
Proteção solar: Varanda
Paredes internas: tijolos cerâmicos 10cm
Paredes externas: blocos de cimento e areia 16cm
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 25cm
Forro: placas de gesso liso
Paredes internas: gesso em pó ou reboco, massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex
Paredes externas: revestimento texturizado
Lajes entre pavimentos: Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Áreas molhadas: revest. cerâmico (até 70cm acima da bancada na cozinha) e tinta acrílica

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Solar dos Mirantes
Construtora: Escol Engenharia
Lançamento:
Projetista: Felipe Bezerra e Flávio Góis
Endereço: Rua Abraham Tahim, 1464, Capim Macio – Natal/RN
IMAGENS

Figura 14: vista das torres 1 e 2
Fonte: http://www.escolengenharia.com.br/

Figura 15: vista das torres 1 e 2
Fonte: Projeto arquitetônico (Escol)
adaptado pela autora

Material

IMPLANTAÇÃO
Forma lote: retangular (alongado)
Área lote (m²): 3.601,68
Nº blocos: 2
Orientação: Leste
Nº total pav/torre:19
Nº pav. Tipo/torre: 18
Nº apto/pav. tipo: 2
Outros pavs: térreo
Área pav. tipo (m²): 221,86
Forma pav. Tipo: retangular alongado
PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO – 89,00m²
Abertura externa
L. parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
2,00x2,10
4,20
0,5
1
Correr Temp. fumê
3,00/1,20/
Sala
2
21,92
2,80
1,20x1,20 1,44
0,5
0
Correr Temp. fumê
Varanda
2,95
Circ.
3,57
Quarto 1
8,77
2,55 1 1,20x1,20 1,44
0,5
0
Correr Temp. fumê
Quarto 2
10,55 2,80/3,95 1 1,20x1,20 1,44
0,5
0
Correr Temp. fumê
Suíte
10,27 3,85/2,80 1 1,20x1,20 1,44
0,5
0
Correr Temp. fumê
BWC 1
3,40
1,00 1 0,60x0,60 0,36
0,5
0
Basc. Temp. transp.
BWC 2
3,54
1,00 1 0,60x0,60 0,36
0,5
0
Basc. Temp. transp.
BWC serv.
2,06
- 1 0,60x0,60 0,36
0,5
1
Basc. Temp. transp.
1,50x0,60 0,90
0,5
0
Correr Temp. fumê
Coz./A.S.
12,04
5,40 2
1,50x1,20 1,80
1,0
0
Vão aberto
Dep. Emp.
- 1 0,60x1,00 0,60
0,5
1
Correr Temp. fumê
4,00
CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,55
Altura PE: 2,80
Altura forro: 2,35 (apenas nos BWCs)
Proteção solar: Varanda e balcão em 3 pav. tipo
Paredes internas: tijolos cerâmicos (11cm)
Paredes externas: blocos de cimento e areia (16cm)
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 25cm
Forro: gesso (apenas nos banheiros)

Revestimento

Paredes internas: reboco com massa corrida e tinta PVA branca
Paredes externas: revestimento externo ibratin
Lajes entre pavimentos: gesso liso com pintura PVA branca
Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: pintura PVA branca
Áreas molhadas: cerâmica nos pisos e paredes

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Solar Tirol
Construtora: Escol Engenharia
Lançamento:
Projetista: José Carlos de Souza e Faulkner Melo
Endereço: Rua Des. Hemetério Fernandes, s/n, Tirol - Natal/RN
IMAGENS

Figura 16: implantação.
Fonte: projeto arquitetônico adaptado pela autora.

Figura 17: pavimento tipo.
Fonte: projeto arquitetônico adaptado pela autora.

Figura 18: vista da torre.
Fonte: http://www.escolengenharia.
com.br

IMPLANTAÇÃO
Forma lote: irregular
Área lote (m²): 1.254,19
Nº blocos: 1
Orientação: Leste
Nº total pav/torre: 9
Nº pav. Tipo/torre: 7
Nº apto/pav. tipo: 2
Outros pavs: térreo, subsolo e apto. de cobertura
Área pav. tipo (m²): 345,00
Forma pav. Tipo: retangular alongado
PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO – 89,00m²
Abertura externa
L. parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Hall
2,81
Sala
22,52
4,30 1 4,20x2,10 8,82
0,5
1
Correr Temp. transp.
Varanda
5,81
Circ.
8,91
Suíte 1
10,50
2,90 1 1,70x1,30 2,21
0,5
0,5 Correr Temp. transp.
Suíte 2
10,50
2,90 1 1,70x1,30 2,21
0,5
0,5 Correr Temp. transp.
1,70x1,30 2,21
0,5
0
Correr Temp. transp.
Suíte 3
16,69 3,20/4,75 2
0,40x1,30 0,56
0,5
0
Basc. Temp. transp.
Lavabo
1,68 1,20/1,30 1 0,60x0,60
0,36
0,5
0
Basc. Temp. transp.
BWC 1
4,65 3,09/1,50 1 0,60x0,60
0,36
0,5
0
Basc. Temp. transp.

BWC 2
BWC 3
BWC serv.
Closet
Cozinha
Despensa
A.S
Dep. Emp.

Material

1,20 1 0,60x0,60
0,36
0,5
0
Basc.
0,80 1 0,60x0,60
0,36
0,5
0
Basc.
1,20 1 0,60x0,60
0,36
0,5
0
Basc.
1,55 2 0,60x0,60
0,36
0,5
0
Basc.
4,80 1 4,80x0,50 2,40
0,5
0
Basc.
1,35/1,05 1 2,40x0,50 1,20
0,5
0
Basc.
3,45 1 3,00x0,50 1,50
0,5
0
Basc.
3,35 4 0,60x0,60
0,36
0,5
0
Basc.
CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,55
Altura PE: 2,80
Altura forro: 2,35 (apenas nos BWCs)
Proteção solar: Varanda e balcão
Paredes internas: tijolos cerâmicos (15cm)
Paredes externas: blocos de cimento e areia (15 / 25cmm)
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 25cm
Forro: gesso (apenas nos banheiros)
Paredes internas: reboco com massa corrida e tinta PVA branca
Paredes externas: revestimento externo ibratin
Lajes entre pavimentos: gesso liso com pintura PVA branca
Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: pintura PVA branca
Áreas molhadas: cerâmica nos pisos e paredes

Revestimento

2,94
2,94
2,40
4,81
17,06
1,89
7,15
8,08

Temp. transp.
Temp. transp.
Temp. transp.
Temp. transp.
Temp. transp.
Temp. transp.
Temp. transp.
Temp. transp.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Edifício Alameda Capim Macio
Construtora: Moura Dubeux
Lançamento: 2010
Projetista: Carlos Ribeiro Dantas
Endereço: Rua Aldo de Melo Freire, s/nº, Capim Macio - Natal/RN
IMAGENS

Figura 19: implantação.
Fonte: projeto arquitetônico (Moura Dubeux).

Figura 20: vista da torre.
Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/

Figura 21: pavimento tipo.
Fonte: projeto arquitetônico (Moura Dubeux) adaptado pela autora.
IMPLANTAÇÃO
Forma lote: triangular
Área lote (m²): 2.356,00
Nº blocos: 1
Orientação: Leste
Nº total pav/torre: 21
Nº pav. Tipo/torre: 19
Nº apto/pav. tipo: 3
Outros pavs: térreo e apto. de cobertura
Área pav. tipo (m²): 213,66
Forma pav. Tipo: retangular alongado
PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO – 51,90m²
Abertura externa
L. Parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
12,05
2,60 1 2,40x2,10 5,04
0,5
1
Correr Temp. transp.
Varanda
2,93
Circ.
1,57
Quarto
8,10 2,70/1,20 1 1,50x1,40 2,10
0,5
0
Correr Temp. transp.
Suíte
11,79 2,90/4,00 1 1,50x1,40 2,10
0,5
0
Correr Temp. transp.
BWC 1
2,81 1,20/2,40 1 0,75x0,60 0,45
0,5
0
Basc. Temp. transp.
BWC 2
2,76
1,90 1 0,75x0,60 0,45
0,5
0
Basc. Temp. transp.
Coz./A.S
5,89 4,00/1,65 1 1,50x1,40 2,10
1,0
1
Sem fecham.

Revestimento

Material

CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,63
Altura PE: 2,88
Altura forro: 2,50
Proteção solar: Varanda
Paredes internas: tijolos cerâmicos (15cm)
Paredes externas: tijolos cerâmicos (15cm)
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 12cm
Forro: placas de gesso liso
Paredes internas: massa corrida e pintura em tinta PVA látex
Paredes externas: revestimento cerâmico
Lajes entre pavimentos: Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Áreas molhadas: revest. cerâmico

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Edifício Alameda Lagoa Nova
Construtora: Moura Dubeux
Lançamento:
Projetista: Carlos Fernando Falcão Pontual
Endereço: Rua Francisco Borges de Oliveira, s/nº, Lagoa Nova - Natal/RN
IMAGENS

Figura 22: implantação.
Fonte: projeto arquitetônico (Moura Dubeux)

Figura 23: pavimento tipo.
Fonte: projeto arquitetônico (Moura
Dubeux) adaptado pela autora.

Figura 24: vista da torre.
Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/

IMPLANTAÇÃO
Forma lote: quadrado
Área lote (m²): 2.250,90
Nº blocos: 1
Orientação: Sudeste
Nº total pav/torre: 23
Nº pav. Tipo/torre: 20
Nº apto/pav. tipo: 3
Outros pavs: térreo, sub-solo, pav. vaz. e cob.
Área pav. tipo (m²): 313,85
Forma pav. Tipo: forma em “L”
PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO 1 – 104,86
Abertura externa
L. parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
30,00
2,60 1 2,20x2,20 4,84
0,5
1
Correr 4mm verde
Varanda
7,70
-

Circ.
Quarto
Suíte 1
Suíte 2
BWC 1
BWC 2
BWC 3
BWC serv.
Coz./A.S
Dep. Emp.

Material

1 2,20x2,20 4,84
0,5
1
Correr 4mm verde
1 2,20x1,10 2,42
0,5
0
Correr 4mm verde
1 1,40x1,10 1,54
0,5
0
Correr 4mm verde
1 0,40x1,10 0,44
0,5
0
Basc. 4mm verde
1 0,40x1,10 0,44
0,5
0
Basc. 4mm verde.
1 0,40x1,10 0,44
0,5
0
Basc. 4mm verde
1 1,45x1,10 1,60
1
1
Vão livre
1 1,20x1,10 1,32
0,5
1
Correr 4mm verde
APTO TIPO 2 – 80,37m²
Abertura externa
L. Parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
19,79
3,00 1 2,20x2,20 4,84
0,5
1
Correr 4mm verde
Varanda
3,00
Circ.
1,98
Quarto 1
8,04 2,40/1,20 1 1,20x2,20 2,64
0,5
1
Correr 4mm verde
Quarto 2
8,00
2,50 1 2,00x1,10 2,20
0,5
0
Correr 4mm verde
Suíte 2
10,90 3,20/3,00 1 3,00x1,10 3,30
0,5
0
Correr 4mm verde
BWC 1
2,58
1,20 1 0,40x1,10 0,44
0,5
0
Basc. 4mm verde
BWC 2
2,49
1,20 1 0,40x1,10 0,44
0,5
0
Basc. 4mm verde
BWC serv.
2,35
Coz./A.S
10,86
2,10 1 2,10x1,10 2,31
1
0
Vão livre
Dep. Emp.
4,05 1,80/2,25 1 1,20x1,10 1,32
0,5
0
Correr 4mm verde
APTO TIPO 3 – 83,84m²
Abertura externa
L. parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
23,17
4,60 1 2,20x2,20 4,84
0,5
1
Correr 4mm verde
Varanda
4,92
Circ.
2,47
Quarto 1
8,00 2,50/1,00 1 2,20x1,10 2,42
0,5
0
Correr 4mm verde
Quarto 2
8,19 2,60/3,20 1 2,20x1,10 2,42
0,5
0
Correr 4mm verde
Suíte 2
8,32 3,20/0,80 1 2,20x1,10 2,42
0,5
0
Correr 4mm verde
BWC 1
2,58
4mm verde
BWC 2
2,58
1,20 1 0,40x1,10 0,44
0,5
0
Basc. 4mm verde
BWC serv.
2,20
Coz./A.S
11,41
1,45 1 1,45x1,10 1,60
1
1
Vão livre
Dep. Emp.
2,00 1 1,20x1,10 1,32
0,5
1
Correr 4mm verde
4,00
CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,63
Altura PE: 2,88
Altura forro: 2,50
Proteção solar: Varanda e área técnica
Paredes internas: tijolos cerâmicos (15cm)
Paredes externas: tijolos cerâmicos (15cm)
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 25cm
Forro: placas de gesso liso
Paredes internas: massa corrida e pintura em tinta PVA látex
Paredes externas: revestimento cerâmico
Lajes entre pavimentos: Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Áreas molhadas: revest. cerâmico

Revestimento

2,70
8,04
8,04
12,11
2,83
2,83
2,30
2,00
11,98
4,00

2,40/1,20
2,40/3,35
2,40/2,10
1,20
1,20
1,20
1,45x1,10
2,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Condomínio Alice Grilo
Construtora: Moura Dubeux
Lançamento:
Projetista: Carlos Fernando Falcão Pontual
Endereço: Av. Nascimento de Castro, s/nº, Lagoa Nova - Natal/RN
IMAGENS

Figura 25: implantação.
Fonte: http://www.caiofernandes.com.br

Figura 26: pavimento tipo.
Fonte: projeto arquitetônico adaptado pela autora.

Figura 27: vista da torre.
Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/

IMPLANTAÇÃO
Forma lote: retangular
Área lote (m²): 6.687,14
Nº blocos: 2
Orientação: Sudeste
Nº total pav/torre: 28
Nº pav. tipo/torre: 26
Nº apto/pav. tipo: 2
Outros pavs: térreo e apto. de cobertura
Área pav. tipo (m²): 346,00
Forma pav. tipo: quadrado
PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO 1 – 149,18m²
Abertura externa
L. parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
33,29
3,50 1 3,00x2,30
6,9
0,5
1
Correr 4mm verde
Varanda
11,20
Circ.
6,16
Quarto
9,88 2,60/0,60 1 2,40x1,20 2,88
0,5
0
Correr 4mm verde
Suíte 1
14,23 3,00/5,25 1 2,80x1,20 3,36
0,5
0
Correr 4mm verde
Suíte 2
10,27 2,60/1,30 1 2,40x1,20 2,88
0,5
0
Correr 4mm verde

Suíte 3
BWC 1
BWC 2
BWC 3
BWC serv.
Lavabo
Cozinha/A.S
Dep. Emp.

Material

2,60 1 2,40x1,20 2,88
0,5
0
Correr 4mm verde
1,40/0,55 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm verde
1,30 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm verde
2,20/1,80 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm verde
- 1 1,50x0,50 0,75
0,5
1
Basc. 4mm verde
4,15 1 3,95x1,20 4,74
1
1
Vão livre
2,00 1 1,20x1,20 1,44
0,5
0
Correr 4mm verde
CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,63
Altura PE: 2,88
Altura forro: 2,50
Proteção solar: Varanda e área técnica
Paredes internas: tijolos cerâmicos (15cm)
Paredes externas: tijolos cerâmicos (15cm)
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 25cm
Forro: placas de gesso liso
Paredes internas: massa corrida e pintura em tinta PVA látex
Paredes externas: revestimento cerâmico
Lajes entre pavimentos: Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Áreas molhadas: revest. cerâmico

Revestimento

14,14
3,50
3,17
3,82
1,50
2,22
17,71
4,40

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Edifício Antônio Montenegro
Construtora: Moura Dubeux
Lançamento:
Projetista: Carlos Fernando Falcão Pontual
Endereço: Rua Jundiaí, s/n°, Tirol - Natal/RN
IMAGENS

Figura 28: implantação.
Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/

Figura 29: pavimento tipo.
Fonte: projeto arquitetônico adaptado pela autora.

Figura 30: vista da torre.
Fonte: http://www.mouradubeux.
com.br/

IMPLANTAÇÃO
Forma lote: irregular
Área lote (m²): 2.339,07
Nº blocos: 1
Orientação: Leste
Nº total pav/torre: 28
Nº pav. tipo/torre: 24
Nº apto/pav. tipo: 2
Outros pavs: 2 sub-solos, térreo e apto. cobert.
Área pav. tipo (m²): 317,90
Forma pav. tipo: retangular alongado
PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO 1 – 137,66m²
Abertura externa
L. parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
0,5
0
Correr 4mm verde
7,65/1,77/ 1 4,00x2,10 8,40
Sala
34,90
1,20/1,20 1 3,00x2,10 6,30
0,5
1
Correr 4mm verde
Varanda
5,67
Circ.
5,29
Quarto 1
8,32 2,75/0,70 1 2,40x1,20 2,88
0,5
0
Correr 4mm verde
Quarto 2
8,27 2,60/1,40 1 2,40x1,20 2,88
0,5
0
Correr 4mm verde
Suíte 1
8,97 2,60/0,50 1 1,60x1,20 1,92
0,5
0
Correr 4mm verde

Suíte 2
BWC 1
BWC 2
BWC 3
BWC serv.
Lavabo

Material

1 2,40x1,20 2,88
0,5
0
Correr 4mm verde
1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm verde
1 0,40x1,20 0,48
0,5
1
Basc. 4mm verde
1 0,50x1,20 0,60
0,5
0
Basc. 4mm verde
1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm verde
1 4,00x1,20 4,80
0,5
1
Correr 4mm verde
Coz./A.S.
7,27
19,33
1 2,65x1,20 3,18
1
1
Vão livre
Dep. Emp
4,07
- 1 0,20x2,10 0,42
0,5
1
Basc. 4mm verde
CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,63
Altura PE: 2,88
Altura forro: 2,50
Proteção solar: Varanda e área técnica
Paredes internas: tijolos cerâmicos (15cm)
Paredes externas: tijolos cerâmicos (15cm)
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 25cm
Forro: placas de gesso liso
Paredes internas: massa corrida e pintura em tinta PVA látex
Paredes externas: revestimento cerâmico
Lajes entre pavimentos: Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Áreas molhadas: revest. cerâmico

Revestimento

17,47
3,52
2,69
3,00
2,42
1,63

2,75/4,50
1,60
1,20
1,20/2,50
1,10/0,70
-

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Condimínio Bossa Nova
Construtora: Moura Dubeux
Lançamento:
Projetista: Carlos Fernando Falcão Pontual
Endereço: R. Américo Soares Wanderley, s/n°, Capim Macio - Natal/RN
IMAGENS

Figura 31: implantação.
Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/
Figura 32: vista das torres.
Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/

Figura 33: pavimento tipo A.
Fonte: projeto arquitetônico
adaptado pela autora.

Forma lote: irregular
Nº blocos: 3
Nº total pav/torre: 22
Nº apto/pav. tipo: 3
Área pav. tipo A (m²): 404,39
Área pav. tipo B (m²): 352,66
Área pav. tipo C (m²): 291,75

Figura 34: pavimento tipo B.
Fonte: projeto arquitetônico
adaptado pela autora.

Figura 35: pavimento tipo C.
Fonte: projeto arquitetônico
adaptado pela autora.

IMPLANTAÇÃO
Área lote (m²): 5.575,44
Orientação: Sudeste
Nº pav. tipo/torre: 18
Outros pavs: 2 sub-solos, térreo e apto. de cob.
Forma pav. tipo A: forma em “L”
Forma pav. tipo B: forma em “L”
Forma pav. tipo C: forma em “L”

AMBIENTE
Sala
Varanda
Circ.
Quarto 1
Quarto 2
Suíte 1
Suíte 2
BWC 1
BWC 2
BWC 3
BWC serv.
Coz./A.S
Dep. Emp.
AMBIENTE
Sala
Varanda
Circ.
Quarto 1
Quarto 2
Suíte 1
Suíte 2
BWC 1
BWC 2
BWC 3
BWC serv.
Coz./A.S
Dep. Emp.
AMBIENTE
Sala
Varanda
Circ.
Quarto
Suíte 1
Suíte 2
BWC 1
BWC 2
BWC 3
BWC serv.
Coz./A.S
Dep. Emp.

PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO 1A – 113,60m²
Abertura externa
L. Parede
Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
31,13
2,60 1 2,40x2,20 5,04
0,5
1
Correr
7,22
4,92
8,50
2,40 1 2,00x2,20 4,40
0,5
1
Correr
8,04
2,40 1 1,50x1,10 1,65
0,5
0
Correr
11,20 3,35/3,00 1 3,25x2,20 7,15
0,25
0
Correr
9,24 2,40/1,00 1 1,40x1,10 1,54
0,5
0
Correr
2,85
1,40 1 0,40x1,10 0,44
0,5
0
Basc.
2,82
2,94
1,20 1 0,40x1,10 0,44
0,5
0
Basc.
2,40
12,40
1,40 1 1,40x1,10 1,54
1
1
4,00
2,00 1 1,00x1,10 1,10
0,5
0
Correr
APTO TIPO 2A – 112,40m²
Abertura externa
L. Parede
Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
31,26
2,60 1 2,40x2,20 5,04
0,5
1
Correr
7,34
4,67
8,50
2,40 1 2,00x2,20 4,40
0,5
1
Correr
8,04
2,40 1 1,50x1,10 1,65
0,5
0
Correr
11,14 3,35/3,00 1 2,40x1,68 4,03
0,25
0
Correr
9,24 2,40/1,00 1 1,40x1,10 1,54
0,5
0
Correr
2,85
1,40 1 0,40x1,10 0,44
0,5
0
Basc.
2,78
2,70
1,20 1 0,40x1,10 0,44
0,5
0
Basc.
2,46 1,45/1,80 1 0,40x1,10 0,44
0,5
0
Basc.
1 1,90x1,10 2,09
0,5
1
Correr
11,02
3,40
1 1,40x1,10 1,54
1
1
4,05
2,25 1 1,50x1,10 1,65
0,5
0
Correr
APTO TIPO 1B – 97,37m²
Abertura externa
L. Parede
Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
28,98
2,60 1 2,40x2,20 5,04
0,5
1
Correr
6,47
4,53
8,10
3,00 1 1,50x1,10 1,65
0,5
0
Correr
2,40 1 2,00x2,20 4,40
0,5
1
Correr
9,64
8,28 2,70/3,60 1 2,60x2,20 5,72
0,25
0
Correr
2,76
1,40 1 0,35x1,10 0,38
0,5
0
Basc.
2,78
1,20 1 0,35x1,10 0,38
0,5
0
Basc.
2,94
2,40
11,18
1,40 1 1,40x1,10 1,54
1
1
4,00
2,00 1 1,00x1,10 1,10
0,5
0
Correr

Vidro
4mm verde
4mm verde
4mm verde
4mm verde
4mm verde
4mm verde
4mm verde
Vão livre
4mm verde

Vidro
4mm verde
4mm verde
4mm verde
4mm verde
4mm verde
4mm verde
4mm verde
4mm verde
4mm verde
Vão livre
4mm verde

Vidro
4mm verde
4mm verde
4mm verde
4mm verde
4mm verde
4mm verde
Vão livre
4mm verde

APTO TIPO 2B – 96,79m²
Abertura externa
AMBIENTE Área útil
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
28,99
1 2,40x2,20 5,04
0,5
1
Correr 4mm verde
Varanda
6,19
Circ.
4,48
Quarto
8,10
1 1,50x1,10 1,65
0,5
0
Correr 4mm verde
Suíte 1
9,64
1 2,40x2,20 5,04
0,5
1
Correr 4mm verde
Suíte 2
8,90
1 2,00x1,68 3,36
0,25
0
Correr 4mm verde
BWC 1
2,76
1 0,35x1,10 0,38
0,5
0
Basc. 4mm verde
BWC 2
2,78
BWC 3
2,94
1 0,35x1,10 0,38
0,5
0
Basc. 4mm verde
BWC serv.
2,52
1 0,35x1,10 0,38
0,5
0
Basc. 4mm verde
1 1,20x1,10 1,32
0,5
1
Correr 4mm verde
Coz./A.S
2,95
10,00
1 1,55x1,10 1,70
1
1
Vão livre
Dep. Emp.
4,05
2,25 1 1,20x1,10 1,32
0,5
1
Correr 4mm verde
APTO TIPO 1C – 77,51m²
Abertura externa
L. Parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
20,62
2,60 1 2,20x2,20 4,84
0,5
1
Correr 4mm verde
Varanda
2,88
Circ.
2,22
Quarto 1
8,10
2,60 1 1,50x1,10 1,65
0,5
0
Correr 4mm verde
Quarto 2
9,19
3,00 1 1,50x1,10 1,65
0,5
0
Correr 4mm verde
Suíte
8,38 2,70/3,15 1 2,40x1,10 2,64
0,5
0
Correr 4mm verde
BWC 1
2,58
1,20 1 0,35x1,10 0,38
0,5
0
Basc. 4mm verde
BWC 2
2,87
BWC serv.
2,40
Coz./A.S
11,18
1,40 1 1,40x1,10 1,54
1
1
Vão livre
Dep. Emp.
4,00
2,00 1 1,00x1,10 1,10
0,5
0
Correr 4mm verde
APTO TIPO 2C – 78,10²
Abertura externa
L. Parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
22,50
2,60 1 2,20x2,20 4,84
0,5
1
Correr 4mm verde
Varanda
2,85
Circ.
2,79
Quarto 1
8,32
2,60 1 2,00x1,10 2,20
0,5
0
Correr 4mm verde
Quarto 2
8,00 2,50/3,20 1 2,00x1,10 2,20
0,5
0
Correr 4mm verde
Suíte
8,69
2,50 1 2,00x1,10 2,20
0,5
0
Correr 4mm verde
BWC 1
2,62
1,70 1 0,35x1,10 0,38
0,5
0
Basc. 4mm verde
BWC 2
2,47
BWC 3
2,40
1 1,20x1,10 1,32
0,5
1
Correr 4mm verde
Coz./A.S
9,80
3,80
1 1,40x1,10 1,54
1
1
Vão livre
Dep. Emp.
0,5
0
Correr 4mm verde
4,07 1,80/2,30 1 1,00x1,10 1,10
CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,63
Altura PE: 2,88
Altura forro: 2,50
Proteção solar: Varanda e área técnica
Paredes internas: tijolos cerâmicos (10cm)
Paredes externas: tijolos cerâmicos (15cm)
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 25cm
Forro: placas de gesso liso

Material

L. Parede
externa
2,60
3,00
2,50
2,70/3,60
1,40
1,20
1,80/1,45

Revestimento

Paredes internas: massa corrida e pintura em tinta PVA látex
Paredes externas: revestimento cerâmico
Lajes entre pavimentos: Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Áreas molhadas: revest. cerâmico

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Edifício Carlos Gondin
Construtora: Moura Dubeux
Lançamento:
Projetista: Carlos Fernando Falcão Pontual
Endereço: Rua Apodi, s/n°, Tirol - Natal/RN
IMAGENS

Figura 36: implantação.
Fonte: http://www.caiofernandes.com.br/

Figura 37: pavimento tipo.
Fonte: projeto arquitetônico adaptado pela autora.

Figura 38: vista da torre.
Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/

IMPLANTAÇÃO
Forma lote: irregular (alongado)
Área lote (m²): 2.903,95
Nº blocos: 1
Orientação: Sudeste
Nº total pav/torre: 31
Nº pav. tipo/torre: 27
Nº apto/pav. tipo: 3
Outros pavs: 2 sub-solos, térreo e apto. de cobertura
Área pav. tipo (m²): 382,25
Forma pav. tipo: Forma em “L”
PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO 1 – 103,52
Abertura externa
L. Parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
29,93
2,70 1 2,40x2,30 5,52
0,5
1
Correr 4mm verde
Varanda
8,17
Circ.
3,63
Quarto
8,51
2,50 1 1,20x1,20 1,44
0,5
0
Correr 4mm verde
Suíte 1
9,30
2,40 1 2,00x2,30 4,60
0,5
1
Correr 4mm verde
Suíte 2
10,03 2,95/3,40 1 2,40x1,20 2,88
0,5
0
Correr 4mm verde
BWC 1
2,88
BWC 2
2,97
1,60 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm verde
BWC 3
2,97
1,60 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm verde

BWC serv.
Coz./A.S
Dep. Emp.

Material

1 1,40x1,20 1,68
1
1
Vão livre
1 1,20x1,20 1,44
0,5
0
Correr 4mm verde
APTO TIPO 2 – 102,67
Abertura externa
L. Parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
26,07
2,90 1 2,40x2,30 5,52
0,5
1
Correr 4mm verde
Varanda
8,24
Circ.
4,17
Quarto
8,61 2,55/3,40 1 2,00x1,20 1,40
0,5
0
Correr 4mm verde
Suíte 1
11,49
2,40 1 2,00x2,30 4,60
0,5
1
Correr 4mm verde
Suíte 2
10,66 2,60/1,70 1 2,40x1,20 2,88
0,5
0
Correr 4mm verde
BWC 1
2,76
1,20 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm verde
BWC 2
3,06
1,20 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm verde
BWC 3
2,76
1,20 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm verde
BWC serv.
2,40
1 1,50x1,20 1,80
0,5
1
Correr 4mm verde
Coz./A.S
2,30
11,38
1 1,40x1,20 1,68
1
1
Vão livre
Dep. Emp.
4,00 2,00/2,00 1 1,20x1,20 1,44
0,5
0
Correr 4mm verde
CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,63
Altura PE: 2,88
Altura forro: 2,50
Proteção solar: Varanda e área técnica
Paredes internas: tijolos cerâmicos (15cm)
Paredes externas: tijolos cerâmicos (15cm)
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 25cm
Forro: placas de gesso liso
Paredes internas: massa corrida e pintura em tinta PVA látex
Paredes externas: revestimento cerâmico
Lajes entre pavimentos: Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Áreas molhadas: revest. cerâmico

Revestimento

2,40
11,05
4,32

1,40
2,40

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Edifício Geraldo Pinho
Construtora: Moura Dubeux
Lançamento:
Projetista: Carlos Fernando Falcão Pontual
Endereço: Rua General Cordeiro de Farias, nº 220, Petrópolis - Natal/RN
IMAGENS

Figura 39: implantação.
Fonte: http://www.abreuimoveis.com.br

Figura 40: pavimento tipo.
Fonte: projeto arquitetônico adaptado pela autora.

Figura 41: vista da torre.
Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/

IMPLANTAÇÃO
Forma lote: retangular
Área lote (m²): 3.439,84
Nº blocos: 1
Orientação: Leste
Nº total pav/torre: 30
Nº pav. tipo/torre: 25
Nº apto/pav. tipo: 2
Outros pavs: 3 sub-solos, térreo e apto. de cobertura
Área pav. tipo (m²): 338,02
Forma pav. tipo: semi-círculo
PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO 1 – 140,90m²
Abertura externa
L. Parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
35,65
4,10 1 3,80x2,10 8,36
0,5
1
Correr 4mm verde
Varanda
6,06
Circ.
4,14
Quarto 1
8,80
2,60 1 1,50x1,20 1,80
0,5
0
Correr 4mm verde
Quarto 2
13,53
2,75 1 1,50x1,20 1,80
0,5
0
Correr 4mm verde
Suíte 1
10,02
2,65 1 1,50x1,20 1,80
0,5
0
Correr 4mm verde
Suíte 2
19,39 3,55/4,31 1 2,00x2,20 4,40
0,5
0
Correr 4mm verde

BWC 1
BWC 2
BWC 3
BWC serv.
Lavabo
Coz./A.S
Dep. Emp.

Material

2,00 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm verde
1,50 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc 4mm verde
2,60 1 2,40x1,20 2,88
0,5
1
Correr 4mm verde
2,40/1,10 1 0,60x1,20 0,72
0,5
0
Correr 4mm verde
CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,63
Altura PE: 2,88
Altura forro: 2,50
Proteção solar: Varanda e área técnica
Paredes internas: tijolos cerâmicos (15cm)
Paredes externas: tijolos cerâmicos (15cm)
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 25cm
Forro: placas de gesso liso
Paredes internas: massa corrida e pintura em tinta PVA látex
Paredes externas: revestimento cerâmico
Lajes entre pavimentos: Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Áreas molhadas: revest. cerâmico

Revestimento

3,75
3,37
3,02
2,40
1,70
13,31
4,17

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Edifício Hanna Safieh
Construtora: Moura Dubeux
Lançamento:
Projetista: Carlos Fernando Falcão Pontual
Endereço: Rua Jundiaí, 429, Tirol - Natal/RN
IMAGENS

Figura 42: implantação.
Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/

Figura 43: pavimento tipo.
Fonte: projeto arquitetônico adaptado pela autora.

Figura 44: vista da torre.
Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/

IMPLANTAÇÃO
Forma lote: retangular
Área lote (m²): 2.360,00
Nº blocos: 1
Orientação: Oeste
Nº total pav/torre: 34
Nº pav. tipo/torre: 31
Nº apto/pav. tipo: 5
Outros pavs: 2 sub-solos e térreo
Área pav. tipo (m²): 382,76
Forma pav. tipo: retangular alongado
PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO 1 – 51,09m²
Abertura externa
L. parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
13,87
2,50 1 2,40x2,20 5,28
0,5
1
Correr 4mm fumê
Varanda
3,00
Circ.
1,08
3,40/2,80/
Quarto
9,38
1 2,00x1,20 2,40
0,5
0
Correr 4mm fumê
1,20
Suíte
9,52
2,80 1 2,00x1,20 2,40
0,5
0
Correr 4mm fumê

BWC 1
BWC 2
Cozinha
A.S

Material

1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm fumê
1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm fumê
1 1,20x1,20 1,44
0,5
0
Correr 4mm fumê
1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm fumê
APTO TIPO 2 – 51,32m²
Abertura externa
L. parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
13,76
2,50 1 2,40x2,20 5,28
0,5
1
Correr 4mm fumê
Varanda
3,00
Circ.
0,84
Quarto
9,00 2,80/1,20 1 2,40x1,20 2,88
0,5
1
Correr 4mm fumê
Suíte
9,88 2,80/1,20 1 2,40x1,20 2,88
0,5
1
Correr 4mm fumê
BWC 1
2,88
BWC 2
2,80
Cozinha
4,16
A.S
1,44
- 1 1,20x0,50 0,60
0,5
0
Basc. 4mm fumê
APTO TIPO 3 – 74,50m²
Abertura externa
L. parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
17,21
2,85 1 2,40x2,20 5,28
0,5
1
Correr 4mm fumê
Varanda
4,50
Circ.
3,51
Quarto 1
8,04 2,40/1,20 1 2,00x1,20 2,40
0,5
0
Correr 4mm fumê
Quarto 2
7,32
2,55 1 2,00x1,20 2,40
0,5
0
Correr 4mm fumê
Suíte
10,50 4,40/2,50 1 3,00x1,20 3,60
0,5
0
Correr 4mm fumê
BWC 1
3,00
1,20 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm fumê
BWC 2
3,04
BWC serv.
2,02
Coz./A.S
9,78
1,50 1 1,50x1,20 1,80
1
1
Vão livre
CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,63
Altura PE: 2,88
Altura forro: 2,50
Proteção solar: Varanda e área técnica
Paredes internas: tijolos cerâmicos (15cm)
Paredes externas: tijolos cerâmicos (15cm)
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 25cm
Forro: placas de gesso liso
Paredes internas: massa corrida e pintura em tinta PVA látex
Paredes externas: revestimento cerâmico
Lajes entre pavimentos: Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Áreas molhadas: revest. cerâmico

Revestimento

2,81
2,82
3,24
1,50

1,25/2,25
1,20
2,20
1,20

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Edifício Jardins de Lagoa Nova
Construtora: Moura Dubeux
Lançamento:
Projetista: Carlos Fernando Falcão Pontual
Endereço: Rua Dr. Rômulo Jorge, s/n, Lagoa Nova - Natal/RN
IMAGENS

Figura 45: implantação.
Fonte: projeto arquitetônico (Moura Dubeux).

Figura 46: pavimento tipo.
Fonte: projeto arquitetônico adaptado pela autora.

Figura 47: vista da torre.
Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/

IMPLANTAÇÃO
Forma lote: irregular
Área lote (m²): 3.439,84
Nº blocos: 1
Orientação: Norte
Nº total pav/torre: 30
Nº pav. tipo/torre: 26
Nº apto/pav. tipo: 3
Outros pavs: 2 sub-solos, térreo, cobertura
Área pav. tipo (m²): 397,22
Forma pav. tipo: forma em “L”
PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO 1 – 107,79m²
Abertura externa
L. parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
34,14
2,80 1 2,50x2,30 5,75
0,5
1
Correr 4mm verde
Varanda
7,40
Circ.
2,94
-

Quarto
Suíte 1
Suíte 2
BWC 1
BWC 2
BWC 3
BWC serv.
Coz./A.S
Dep. Emp.

Material

1 2,00x2,30 4,60
0,5
1
Correr 4mm verde
1 2,00x1,20 2,40
0,5
0
Correr 4mm verde
1 2,00x1,20 2,40
0,5
0
Correr 4mm verde
1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm verde
1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm verde
1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm verde
1 1,55x1,20 1,86
1
1
Vão livre
1 1,50x1,20 1,80
0,5
1
Correr 4mm verde
APTO TIPO 2 – 106,81m²
Abertura externa
L. Parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
34,58
2,80 1 2,60x2,30 5,98
0,5
1
Correr 4mm verde
Varanda
7,51
Circ.
2,94
Quarto
8,04
2,40 1 2,00x2,30 4,60
0,5
1
Correr 4mm verde
Suíte 1
11,61 2,50/3,25 1 2,00x1,20 2,40
0,5
0
Correr 4mm verde
Suíte 2
8,04 2,55/4,05 1 2,00x1,20 2,40
0,5
0
Correr 4mm verde
BWC 1
3,00
1,20 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm verde
BWC 2
3,00
1,20 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm verde
BWC 3
2,56
1,20 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm verde
BWC serv.
2,41 1,20/2,08 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm verde
Coz./A.S
11,88
3,75 1 3,75x1,20 4,50
1
1
Vão livre
Dep. Emp.
4,26
2,05 1 1,20x1,20 1,44
0,5
0
Correr 4mm verde
CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,63
Altura PE: 2,88
Altura forro: 2,50
Proteção solar: Varanda e área técnica
Paredes internas: tijolos cerâmicos (15cm)
Paredes externas: tijolos cerâmicos (15cm)
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 25cm
Forro: placas de gesso liso
Paredes internas: massa corrida e pintura em tinta PVA látex
Paredes externas: revestimento cerâmico
Lajes entre pavimentos: Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Áreas molhadas: revest. cerâmico

Revestimento

8,03
11,71
8,04
3,00
3,00
2,56
2,40
12,98
4,00

2,40
2,50/3,25
2,55
1,20
1,20
1,20
1,55
2,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Edifício Jerônimo Costa
Construtora: Moura Dubeux
Lançamento:
Projetista: Carlos Fernando Falcão Pontual
Endereço: Avenida Cap. Mor Gouveia , 2556 , Lagoa Nova - Natal/RN
IMAGENS

Figura 48: implantação.
Fonte: projeto arquitetônico (Moura Dubeux).

Figura 49: pavimento tipo.
Fonte: projeto arquitetônico adaptado pela autora.

Figura 50: vista da torre.
Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/

IMPLANTAÇÃO
Forma lote: quadrado
Área lote (m²): 2.550,00
Nº blocos: 1
Orientação: Leste
Nº total pav/torre: 27
Nº pav. tipo/torre: 24
Nº apto/pav. tipo: 3
Outros pavs: sub-solo, térreo, pav. cobertura
Área pav. tipo (m²): 309,78
Forma pav. tipo: forma em “L”
PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO 1 – 78,93m²
Abertura externa
L. Parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
21,76
2,60 1 2,40x2,20 5,28
0,5
1
Correr 4mm fumê
Varanda
2,94
-

Circ.
Quarto 1
Quarto 2
Suíte
BWC 1
BWC 2
BWC serv.
Coz./A.S
Dep. Emp.

Material

1 1,20x2,00 2,40
0,5
0
Correr 4mm fumê
1 2,00x1,10 2,20
0,5
0
Correr 4mm fumê
1 2,40x1,10 2,64
0,5
0
Correr 4mm fumê
1 0,40x1,10 0,44
0,5
0
Basc.
4mm fumê
1 1,40x1,10 1,54
1
1
Vão livre
1 1,00x1,10 1,10
0,5
1
Correr 4mm fumê
APTO TIPO 2 – 79,53m²
Abertura externa
L. Parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
22,35
2,60 1 2,40x2,20 5,28
0,5
1
Correr 4mm fumê
Varanda
3,00
Circ.
2,79
Quarto 1
8,14
2,60 1 2,00x1,10 2,20
0,5
0
Correr 4mm fumê
Quarto 2
8,32 2,60/3,20 1 2,00x1,10 2,20
0,5
0
Correr 4mm fumê
Suíte
8,86
2,50 1 1,50x1,10
BWC 1
2,69
1,75 1 0,40x1,10 0,44
0,5
0
Basc.
4mm fumê
BWC 2
2,47
BWC serv.
2,40
Coz./A.S
10,17
1,65 1 1,65x1,10 1,81
1
1
Vão livre
Dep. Emp.
4,00 2,00/2,00 1 1,00x1,10 1,10
0,5
1
Correr 4mm fumê
CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,63
Altura PE: 2,88
Altura forro: 2,50
Proteção solar: Varanda e área técnica
Paredes internas: tijolos cerâmicos (15cm)
Paredes externas: tijolos cerâmicos (15cm)
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 25cm
Forro: placas de gesso liso
Paredes internas: massa corrida e pintura em tinta PVA látex
Paredes externas: revestimento cerâmico
Lajes entre pavimentos: Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Áreas molhadas: revest. cerâmico

Revestimento

2,37
8,19
8,38
8,50
2,58
2,58
2,40
11,18
4,00

2,60/1,50
2,70/3,15
3,15
1,20
1,40
2,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Condomínio Life
Construtora: Moura Dubeux
Lançamento:
Projetista: Carlos Fernando Falcão Pontual
Endereço: Rua Doutor José Gonçalves, 17, Lagoa Nova - Natal/RN
IMAGENS

Figura 51: implantação.
Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/

Figura 52: pavimento tipo A (torre 1).
Fonte: projeto arquitetônico adaptado pela autora.

Figura 53: pavimento tipo B (torre 2).
Fonte: projeto arquitetônico adaptado pela autora.
Forma lote: retangular (alongado)
Nº blocos: 2
Nº total pav/torre: 26
Nº apto/pav. tipo: 3 (torre 1); 2 (torre 2)
Área pav. tipo A (m²): 309,27
Área pav. tipo B (m²): 256,57

Figura 54: vista das torres.
Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/

IMPLANTAÇÃO
Área lote (m²):
Orientação: Sudeste
Nº pav. tipo/torre: 23
Outros pavs: sub-solo, térreo, pav. intermediário
Forma pav. tipo A: forma em “L”
Forma pav. tipo B: forma em “L”

Material

PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO 1A – 81,61m²
Abertura externa
L. Parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
20,70
2,85 1 2,40x2,30 5,52
0,5
1
Correr 4mm fumê
Varanda
3,65
Circ.
2,79
Quarto 1
8,04 2,40/1,20 1 1,20x2,20 2,64
0,5
0
Correr 4mm fumê
Quarto 2
8,00 2,50/3,10 1 2,00x1,20 2,64
0,5
0
Correr 4mm fumê
Suíte
8,03 3,00/2,50 1 2,40x1,20 2,88
0,5
0
Correr 4mm fumê
BWC 1
3,04
BWC 2
3,04
2,00 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc.
4mm fumê
BWC serv.
2,47 1,20/0,50 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc.
4mm fumê
Coz./A.S
7,73
2,17 1 2,17x1,20 2,61
1
1
Vão livre
Dep. Emp.
4,08
0,60 1 0,60x1,20 0,72
0,5
0
Correr 4mm fumê
APTO TIPO 2A – 75,17m²
Abertura externa
L. Parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
19,31 2,85/1,00 1 2,40x2,30 5,52
0,5
1
Correr 4mm fumê
Varanda
3,47
Circ.
2,61
Quarto 1
8,15 2,65/1,20 1 2,40x1,20 2,88
0,5
0
Correr 4mm fumê
Quarto 2
8,16 3,05/2,52 1 2,40x1,20 2,88
0,5
0
Correr 4mm fumê
Suíte
8,34 2,62x3,15 1 1,50x1,20 1,80
0,5
0
Correr 4mm fumê
BWC 1
3,04
1,54 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc.
4mm fumê
BWC 2
3,02
BWC serv.
2,46
0,60 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc.
4mm fumê
Coz./A.S
7,85
1,51 1 1,50x1,20 1,80
1
1
Vão livre
Dep. Emp.
4,30 2,20/0,50 1 0,80x1,20 0,96
0,5
1
Correr 4mm fumê
APTO TIPO 1B – 99,09m²
Abertura externa
L. Parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
24,36
3,62 1 3,00x2,30 6,90
0,5
1
Correr 4mm fumê
Varanda
4,58
Circ.
2,47
Quarto
8,58 2,60/0,90 1 2,40x1,20 2,88
0,5
0
Correr 4mm fumê
Suíte 1
10,36 3,55/2,60 1 3,00x1,20 3,60
0,5
0
Correr 4mm fumê
Suíte 2
13,61
2,60 1 2,40x1,20 2,88
0,5
0
Correr 4mm fumê
BWC 1
1,20 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc.
4mm fumê
3,00
BWC 2
3,05
1,20 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc.
4mm fumê
BWC 3
3,00 1,30/1,30 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc.
4mm fumê
BWC serv.
2,40
Coz./A.S
2,50 1 2,50x1,20 3,00
1
1
Vão livre
12,12
Dep. Emp.
4,05 1,80/2,25 1 0,75x1,20 0,90
0,5
1
Correr 4mm fumê
CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,63
Altura PE: 2,88
Altura forro: 2,50
Proteção solar: Varanda e área técnica
Paredes internas: tijolos cerâmicos (15cm)
Paredes externas: tijolos cerâmicos (15cm)
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 25cm
Forro: placas de gesso liso

Revestimento

Paredes internas: massa corrida e pintura em tinta PVA látex
Paredes externas: revestimento cerâmico
Lajes entre pavimentos: Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Áreas molhadas: revest. cerâmico

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Edifício Moacyr Maia
Construtora: Moura Dubeux
Lançamento:
Projetista: Carlos Fernando Falcão Pontual
Endereço: Rua Apodi, s/nº, Tirol - Natal/RN
IMAGENS

Figura 55: vista da área de uso comum
Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/

Figura 56: pavimento tipo.
Fonte: projeto arquitetônico adaptado pela autora.

Figura 57: vista da torre.
Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/

IMPLANTAÇÃO
Forma lote: quadrado
Área lote (m²): 2.903,95
Nº blocos: 1
Orientação: Sudeste
Nº total pav/torre: 30
Nº pav. tipo/torre: 27
Nº apto/pav. tipo: 2
Outros pavs: sub-solo, térreo, pav. cobertura
Área pav. tipo (m²): 308,67
Forma pav. tipo: quadrado
PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO 1 – 119,72m²
Abertura externa
L. Parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
32,20
3,35 1 3,00x2,10 6,30
0,5
1
Correr 4mm verde
Varanda
5,78
Circ.
2,25
Quarto 1
0,5
0
Correr 4mm verde
8,22 2,60/0,90 1 2,40x2,10 5,04
Quarto 2
8,48 2,65/3,20 1 2,40x1,20 2,88
0,5
0
Correr 4mm verde
Suíte 1
8,23
2,60 1 1,20x1,20 1,44
0,5
0
Correr 4mm verde
Suíte 2
17,90
2,70 1 2,40x1,20 2,88
0,5
0
Correr 4mm verde

BWC 1
BWC 2
BWC 3
BWC serv.
Coz./A.S
Dep. Emp.

1,30 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm verde
1,80/2,23 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm verde
1,20 1 0,40x1,20 0,48
0,5
0
Basc. 4mm verde
2,80 1 2,75x1,20 3,36
1
1
Vão livre
2,25/0,70 1 0,60x1,20 0,72
0,5
0
Correr 4mm verde
CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,63
Altura PE: 2,88
Altura forro: 2,50
Proteção solar: Varanda e área técnica
Paredes internas: tijolos cerâmicos (15cm)
Paredes externas: tijolos cerâmicos (15cm)
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 25cm
Forro: placas de gesso liso

Revestimento

Material

4,01
2,85
2,30
2,45
14,74
4,05

Paredes internas: massa corrida e pintura em tinta PVA látex
Paredes externas: revestimento cerâmico
Lajes entre pavimentos: Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Áreas molhadas: revest. cerâmico

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Residencial Corais Enseada de Ponta Negra Construtora: Grupo Capuche
Lançamento:
Projetista: Carlos Ribeiro Dantas
Endereço: Rua Francisco Simplício, 145, Ponta Negra - Natal/RN
IMAGENS

Figura 58: implantação.
Fonte: projeto arquitetônico adaptado pela autora.

Figura 59: pavimento tipo.
Fonte: projeto arquitetônico adaptado pela autora.

Figura 60: vista das torres.
Fonte: www.grupocapuche.com.br

IMPLANTAÇÃO
Forma lote: irregular
Área lote (m²): 9.772,31
Nº blocos: 2
Orientação: Leste
Nº total pav/torre: 22
Nº pav. tipo/torre: 20
Nº apto/pav. tipo: 3
Outros pavs: sub-solo e térreo
Área pav. tipo (m²): 348,45
Forma pav. tipo: retangular alongado
PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO 1- 88,40
Abertura externa
L. Parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Sala
24,38
2,80 1 2,50x2,10 5,50
0,5
1
Correr
Varanda
2,98
Circ.
1,64
Quarto 1
9,05
2,60 1 1,50x1,20 1,80
0,5
0
Correr
Quarto 2
8,65 3,11/2,83 1 1,50x1,20 1,80
0,5
0
Correr
Suíte
12,47 2,83/4,47 1 1,50x1,20 1,80
0,5
0
Correr
BWC 1
3,66
1,40 1 0,70x0,70 0,84
0,5
0
Basc.
BWC 2
1,25 1 0,70x0,70 0,84
0,5
0
Basc.
3,10

Vidro
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê

BWC serv.
Cozinha/A.S
Dep. Emp.

1,16/2,12
2,13
2,00

1 0,70x0,70 0,84
0,5
0
Basc.
4mm fumê
1 2,13x1,20 2,56
1
0
Vão livre
1 1,20x1,20 1,44
0,5
0
Correr 4mm fumê
APTO TIPO 2 – 87,48
Abertura externa
L. Parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
20,24
2,83 1 2,50x2,20 5,50
0,5
1
Correr 4mm fumê
Varanda
2,74
Circ.
1,90
Quarto 1
8,28
2,58 1 1,50x1,20 1,80
0,5
0
Correr 4mm fumê
Quarto 2
8,78
2,60 1 1,50x1,20 1,80
0,5
0
Correr 4mm fumê
Suíte
14,89
2,82 1 1,50x1,20 1,80
0,5
0
Correr 4mm fumê
BWC 1
3,62
1,45 1 0,70x0,70 0,84
0,5
1
Basc.
4mm fumê
BWC 2
3,82
1,25 1 0,70x0,70 0,84
0,5
0
Basc.
4mm fumê
BWC serv.
2,22
Coz./A.S.
10,91
2,14 1 1,50x0,70 1,80
0,5
1
Correr 4mm fumê
Dep. Emp.
4,40
1,80 1 1,20x0,70 1,44
0,5
1
Correr 4mm fumê
CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,63
Altura PE: 2,88
Altura forro: 2,50
Proteção solar: Varanda e circulação comum
Paredes internas: tijolos cerâmicos (15cm)
Paredes externas: tijolos cerâmicos (15cm)
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 25cm
Forro: placas de gesso liso

Revestimento

Material

2,14
10,69
4,20

Paredes internas: massa corrida e pintura em tinta PVA látex
Paredes externas: revestimento cerâmico
Lajes entre pavimentos: Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Áreas molhadas: revest. cerâmico

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Residencial Verano Ponta Negra
Construtora: Grupo Capuche
Lançamento:
Projetista: Carlos Ribeiro Dantas
Endereço: Rua da Campina nº 140 - Ponta Negra - Natal/RN
IMAGENS

Figura 61: implantação.
Fonte: http://natal.olx.com.br/

Figura 62: vista das torres.
Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/

Figura 63: pavimento tipo.
Fonte: projeto arquitetônico adaptado pela autora.
IMPLANTAÇÃO
Forma lote: irregular
Área lote (m²): 6.369,33
Nº blocos: 2
Orientação: Nordeste
Nº total pav/torre: 27
Nº pav. tipo/torre: 24
Nº apto/pav. tipo: 4
Outros pavs: térreo, mezanino, cobertura
Área pav. tipo (m²): 306,40
Forma pav. tipo: retangular alongado
PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO 1 – 51,76m²
Abertura externa
L. Parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
12,19
2,50 1 2,50x2,20 5,50
0,5
1
Correr 4mm fumê
Varanda
2,95
Circ.
3,04
Quarto
7,80 3,10/0,65 1 1,50x1,20 1,80
0,5
0
Correr 4mm fumê
Suíte
10,66
2,80 1 1,50x1,20 1,80
0,5
0
Correr 4mm fumê

BWC 1
BWC 2
Coz./A.S

Material

1 0,70x0,70 0,84
0,5
1
Basc.
4mm fumê
1 0,70x0,70 0,84
0,5
0
Basc.
4mm fumê
1 1,40x0,70 1,44
0,5
1
Correr 4mm fumê
APTO TIPO 2 – 51,97m²
Abertura externa
L. Parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
12,04 2,50/3,00 1 2,50x2,20 5,50
0,5
1
Correr 4mm fumê
Varanda
3,00
Circ.
3,02
Quarto
8,00 3,09/0,65 1 1,50x1,20 1,80
0,5
0
Correr 4mm fumê
Suíte
10,73 2,85/3,40 1 1,50x1,20 1,80
0,5
0
Correr 4mm fumê
BWC 1
2,90 1,50/2,60 1 0,70x0,70 0,84
0,5
0
Basc.
4mm fumê
BWC 2
2,70
1,25 1 0,70x0,70 0,84
0,5
0
Basc.
4mm fumê
Coz./A.S
5,61
4,20 1 1,40x0,70 1,44
0,5
0
Correr 4mm fumê
CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,63
Altura PE: 2,88
Altura forro: 2,50
Proteção solar: Varanda e circulação comum
Paredes internas: tijolos cerâmicos (15cm)
Paredes externas: tijolos cerâmicos (15cm)
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 25cm
Forro: placas de gesso liso
Paredes internas: massa corrida e pintura em tinta PVA látex
Paredes externas: revestimento cerâmico e massa texturizada
Lajes entre pavimentos: Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Áreas molhadas: revest. cerâmico

Revestimento

3,11
2,86
5,96

1,25
-

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Sun Gardens
Construtora: Grupo Capuche
Lançamento: 2009
Projetista: Project Room
Endereço: Ruas dos Pintassilgos, nº 90, Cidade Satélite - Natal/RN Brasil
IMAGENS

Material

IMPLANTAÇÃO
Forma lote: retangular alongado
Área lote (m²):
Nº blocos: 2
Orientação: Leste
Nº total pav/torre: 21
Nº pav. tipo/torre: 20
Nº apto/pav. tipo: 4
Outros pavs: térreo
Área pav. tipo (m²): 273,84
Forma pav. tipo: quadrado
PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO 1 – 51,76m²
Abertura externa
L. parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Vidro
Sala
14,10
2,50 1 1,90x2,20 4,18
0,5
1
Correr 4mm fumê
Varanda
3,00
Circ.
2,40
Quarto
8,00 2,40/1,30 1 1,50x1,20 1,80
0,5
0
Correr 4mm fumê
Suíte
10,00 3,40/2,90 1 1,50x1,20 1,80
0,5
0
Correr 4mm fumê
BWC 1
2,40
2,15 1 0,45x0,60 0,27
0,5
0
Basc.
4mm fumê
BWC 2
2,40
- 1 0,45x0,60 0,27
0,5
1
Basc.
4mm fumê
Coz./A.S
6,80
1,15 1 1,15x1,20 1,38
1
1
Vão livre
CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,63
Altura PE: 2,88
Altura forro: 2,50
Proteção solar: Varanda e área técnica
Paredes internas: tijolos cerâmicos (15cm)
Paredes externas: tijolos cerâmicos (15cm)
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 25cm
Forro: placas de gesso liso

Revestimento

Paredes internas: massa corrida e pintura em tinta PVA látex
Paredes externas: revestimento cerâmico e massa texturizada
Lajes entre pavimentos: Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Áreas molhadas: revest. cerâmico

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA E
BIOCLIMÁTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Sun Towers
Construtora: Grupo Capuche
Lançamento: 2008
Projetista: Project Room
Endereço: Ruas dos Pintassilgos, nº 70, Cidade Satélite - Natal/RN Brasil
IMAGENS

IMPLANTAÇÃO
Forma lote: retangular
Área lote (m²):
Nº blocos: 2
Orientação: Leste
Nº total pav/torre: 21
Nº pav. tipo/torre: 20
Nº apto/pav. tipo: 4
Outros pavs: térreo
Área pav. tipo (m²): 273,84
Forma pav. tipo: quadrado
PROGRAMA (UH) E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
APTO TIPO 1 – 51,76m²
Abertura externa
L. parede
AMBIENTE Área útil
externa
Nº
LxH
Área Fvent. somb. Sist.
Sala
14,10
2,50 1 1,90x2,20 4,18
0,5
1
Correr
Varanda
3,00
Circ.
2,40
Quarto
8,00 2,40/1,30 1 1,50x1,20 1,80
0,5
0
Correr
Suíte
10,00 3,40/2,90 1 1,50x1,20 1,80
0,5
0
Correr
BWC 1
2,40
2,15 1 0,45x0,60 0,27
0,5
0
Basc.
BWC 2
2,40
- 1 0,45x0,60 0,27
0,5
1
Basc.
Coz./A.S
6,80
1,15 1 1,15x1,20 1,38
1
1
-

Vidro
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê
4mm fumê
Vão livre

Revestimento

Material

CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS UHs
Altura PD: 2,63
Altura PE: 2,88
Altura forro: 2,50
Proteção solar: Varanda e área técnica
Paredes internas: tijolos cerâmicos (15cm)
Paredes externas: tijolos cerâmicos (15cm)
Lajes entre pavimentos: laje nervurada 25cm
Forro: placas de gesso liso
Paredes internas: massa corrida e pintura em tinta PVA látex
Paredes externas: revestimento cerâmico e massa texturizada
Lajes entre pavimentos: Piso: cerâmica com soleiras em granito
Forro: massa corrida PVA e pintura em tinta PVA látex.
Áreas molhadas: revest. cerâmico

