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RESUMORESUMORESUMORESUMO    

Esta dissertação apresenta o percurso teórico, metodológico e programático para a proposta 

de uma edificação residencial multifamiliar localizada na área de expansão urbana de Parnamirim/RN, 

inserida no Programa Minha Casa Minha Vida e com nível de eficiência energética “A”, conforme o 

Regulamento Técnico de Qualidade para edificações residenciais (RTQ-R) do INMETRO. O 

desenvolvimento do projeto consiste inicialmente de procedimentos como o estudo de referenciais 

teóricos, a programação arquitetônica e os estudos de precedentes arquitetônicos. Com a delimitação 

de um campo de soluções, situado entre as referências e o contexto, são estudadas proposições para 

adoção e evolução do partido e posterior detalhamento da proposta arquitetônica. A programação 

arquitetônica foi construída com base no método do Problem Seeking (Peña e Parshall, 2001) e a 

pesquisa destacou aspectos de redução do impacto ambiental e do Programa Minha Casa Minha Vida, 

dentre outros. O processo projetual se caracterizou pela incorporação dos aspectos revisados e 

programados, buscando compatibilizá-los e ter uma edificação viável economicamente, com qualidade 

sócio-espacial e eficiente energeticamente. Os resultados alcançados demonstram que é possível 

obter uma edificação que atende as restrições do programa habitacional e que proporciona eficiência 

energética – nível A – e muitas outras qualidades ambientais e construtivas, sobretudo por meio do 

projeto arquitetônico. 

 

PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave: chave: chave: chave: habitação de interesse social, eficiência energética, projeto de arquitetura. 

 

  



 
 

 

 

 

 

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

This thesis describes the theoretical, methodological and programmatic proposal for a 

multifamily residential building located in the urban expansion area of Parnamirim/RN, inserted in the 

program “Minha Casa Minha Vida” and level of energy efficiency "A", as the “RegulamentoTécnico de 

Qualidade” (RTQ-R/INMETRO) for residential buildings. The development project initially consists of 

procedures as the study of theoretical, architectural programming and cases studies. With the 

delimitation of a field solution, situated between the reference and the context, proposals are 

studied to determine the solution and architectural detailing of the proposal. The architectural 

program was built based on the method of Problem Seeking (Peña and Parshall, 2001) and research 

has highlighted aspects of reducing the environmental impact and of the program “Minha Casa Minha 

Vida”, among others. The design process was characterized by the incorporation of aspects reviewed 

and programmed, seeking them compatible and have an economically viable building, socio-spatial 

quality and energy efficient. The results show that it is possible to obtain a building that meets the 

constraints of the program that provides housing and energy efficiency – level “A” - and many other 

environmental qualities and constructive, particularly through architectural design. 

 

Keywords: Keywords: Keywords: Keywords: social habitation, energy efficiency, architecture design. 
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1111 INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    

Esta dissertação de mestrado profissional consiste na proposição de um projeto arquitetônico 

de uma edificação residencial multifamiliar em Panrnamirim/RN inserida no programa “Minha Casa Minha 

Vida” (MCMV), com desempenho compatível com o nível “A” da Etiqueta Nacional de Conservação de 

Energia (ENCE), viável economicamente e sensível às questões ambientais. A escolha do tema é 

motivada pela melhoria da qualidade do projeto arquitetônico, face às muitas restrições do MCMV. 

O programa MCMV foi criado para atender as demandas de habitação da população de baixa 

renda nas áreas urbanas e proporcionar o acesso à moradia com desempenho técnico, segurança e 

inclusão social (MINISTÉRIODASCIDADES, 2010b). De fato, ele tem contribuído para o crescente aumento 

de empreendimentos de residências multifamiliares do tipo habitação de interesse social (HIS) na 

região metropolitana de Natal devido aos subsídios do Governo Federal. A política pública difere das 

anteriores porque vem sendo aplicada pela iniciativa privada, ao invés do poder público, que fomenta e 

direciona o mercado imobiliário para este setor da construção.  

Contudo, o programa é passível de muitas críticas, como a precariedade da tecnologia de 

construção e as condicionantes projetuais: 

"A construção civil é a coisa mais retrógrada do mundo. Se se quer construir 

no Brasil inteiro, impõem-se a industrialização e a qualidade. Isso só se consegue com 

tecnologia. O programa da Caixa é tão restritivo que você acaba fazendo aquela 

porcaria. É preciso dar espaço para o sujeito criar" (João Figueiras Lima, 2011).  

Embora o MCMV seja voltado para o público de baixa renda, o programa é aplicado por uma 

lógica de mercado capitalista, portanto a lucratividade do empreendedor prevalece em relação à 

qualidade do edifício. Conseqüentemente, os demais aspectos inerentes ao projeto se tornam 

secundários, incluindo um conjunto de necessidades básicas. Por exemplo, as condicionantes ambientais 

ou de sustentabilidade não são consideradas, pois são escolhidas as piores áreas da cidade e os 

piores materiais, são projetados cômodos e aberturas os menores possíveis, e não há sombreamento 

ou outras medidas de melhoria do conforto ambiental para os ocupantes das edificações. 

O Programa Nacional de Etiquetagem de Edificações foi criado para fomentar a otimização do 

desempenho energético das habitações, iniciativa do ProcelEdifica/Eletrobrás e PBE/Inmetro (Instituto 

Nacional de Metrologia). Trata-se de uma resposta nacional às tendências mundiais de redução do 

impacto ambiental das construções e da crise nacional de abastecimento de energia elétrica ocorridas 

em 2001. A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), proveniente deste Programa da 

Eletrobrás e Inmetro, ainda é de caráter voluntário, mas será compulsória futuramente. Sua 



 
INTRODUÇÃO 

 

 

15 

 

regulamentação é recente e há poucos profissionais treinados na sua aplicação. Talvez seja essa a 

causa de sua inobservância no MCMV neste momento. 

A aplicação da ENCE em programas como o MCMV deverá proporcionar benefícios a todos com 

a redução ou dispensa do uso de sistemas artificiais, como iluminação e condicionamento de ar. A 

otimização do conforto térmico do usuário elimina ou reduz suas despesas com energia comparado a 

um edifício convencional. A edificação demanda menos energia das concessionárias, reduzindo a 

necessidade de expansão do setor elétrico e otimizando o uso do sistema instalado, no sentido de 

minimizar o impacto ao meio ambiente. 

Questiona-se se é possível manter o MCMV rentável para a iniciativa privada e atender os 

requisitos do regulamento de eficiência energética sem comprometer a qualidade do projeto 

arquitetônico. Neste sentido, essa proposta de dissertação reflete sobre os assuntos e propõe um 

anteprojeto arquitetônico de uma edificação multifamiliar de interesse social. 

O desenvolvimento do projeto consiste inicialmente de procedimentos como o estudo de 

referenciais teóricos, a programação arquitetônica, a análise da programação, os estudos de 

precedentes arquitetônicos, e as consultas complementares, conforme Figura 1-1. Com a delimitação de 

um campo de soluções, situado entre as referências e o contexto, são estudadas proposições para 

determinação da solução, detalhamento da proposta arquitetônica. 

 
Figura Figura Figura Figura 1111----1111. Procedimentos metodológicos. Procedimentos metodológicos. Procedimentos metodológicos. Procedimentos metodológicos    

Fonte: adaptado de Fernandez(2011) 
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O estudo de referenciais teóricos aborda os temas habitação de interesse social no Brasil, 

programa MCMV, desenvolvimento sustentável, desempenho ambiental e o regulamento de eficiência 

energética de edificações residenciais (RTQ-R). Esta revisão identifica o contexto histórico e econômico 

do tema, do programa arquitetônico, e objetiva a proposta de uma agenda verde para redução de 

impacto ambiental numa habitação multifamiliar e uma relação de diretrizes de projeto para nível de 

eficiência “A” numa edificação residencial a partir do RTQ-R. 

A programação compreende a definição do sítio, entrevistas com demandante, levantamento 

das condicionantes legais e climáticas, dentre outros aspectos que levem à identificação do problema 

(PEÑA & PARHALL, 2001). 

A análise da programação compreende a identificação e classificação dos principais aspectos 

delineadores da solução do problema. São desenvolvidos diagramas e outros recursos de suporte para 

identificação do campo de solução possível. 

O estudo de precedentes arquitetônicos destaca características de projetos e edificações com 

potencial de contribuição para o desenvolvimento da proposta arquitetônica desta pesquisa. 

Os estudos de proposições oferecem a oportunidade de discutir as primeiras tentativas de 

solução do problema apresentado na programação, com a participação de orientadores e diversos 

colaboradores, para chegar a uma solução do problema. 

O detalhamento da solução projetual consiste de uma série de abordagens que começam com o 

desenvolvimento em plataforma BIM (Building Information Model ou Modelo de Informação da 

Construção), aplicação de cálculos e de simulação computacional para avaliação do desempenho 

energético, maquete eletrônica e física. 

Apesar do enfoque da pesquisa e do projeto ser a obtenção do nível de eficiência energética 

numa habitação multifamiliar no programa MCMV, há recortes de estudo quanto à sustentabilidade e à 

economia a serem destacados. 

Em relação à sustentabilidade, busca-se a eficiência energética da edificação e, num âmbito 

mais amplo, sugerem-se aspectos quanto ao uso racional da água, ar, materiais e energia que 

justifiquem o impacto ambiental reduzido à proposta. 

Tendo em vista as questões financeiras, o projeto deve ser compatível a uma realidade 

econômica de lucro e, portanto, maior aproveitamento possível em relação à área do terreno 1, maior 

área de venda possível2, menor quantidade possível de área comum, pois esta não é vendável. 

                                   
1 Coeficiente de aproveitamento: razão entre a área construída total e área do terreno. 

2 VGV (volume global de venda): produto da área construída privada e preço de venda do m² construído. 
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2222 REFERENCIALREFERENCIALREFERENCIALREFERENCIAL    TTTTEÓRICOEÓRICOEÓRICOEÓRICO    

Os referenciais teóricos são relativos à habitação de interesse social e eficiência energética 

das edificações. São relatadas as políticas setoriais no Brasil, programa Minha Casa Minha Vida, 

desenvolvimento sustentável, aspectos para redução de impacto ambiental, e etiqueta nacional de 

conservação de energia. 

2.12.12.12.1 HHHHabitaçãoabitaçãoabitaçãoabitação    de interesse socide interesse socide interesse socide interesse social no Brasilal no Brasilal no Brasilal no Brasil    

As políticas em habitação de interesse social surgem no Brasil após a conturbada época de 

crise política em decorrência do clima de apogeu do regime militar da década de 1970, associada com a 

questão histórica de concentração de renda e estrutura fundiária no Brasil (GOMES, 2005). Neste 

contexto nasce a manifestação de movimentos sociais urbanos organizados em torno do Movimento 

Nacional pela Reforma Urbana, grupo que ganha espaço através da constituição nacional de 1988, a 

“Constituição Cidadã”, que preconiza a habitação como direito do cidadão brasileiro. 

Em meados da década de 1990, surge a orientação neoliberal no Estado brasileiro, e com ela 

estacionam-se avanços na política de implementação da habitação popular. É neste panorama que se 

encaixam os programas gerados pela participação de entes públicos e privados, em que se promovem 

habitações para a população de baixa renda. As diversas vertentes desses programas atendem à 

população seja através da concessão dos imóveis ou do projeto de financiamento através dos órgãos 

financiadores de habitação existentes. Elas geram diversos tipos de construção, que vão da 

autoconstrução à indústria da construção civil de conjuntos habitacionais de interesse social. 

A recuperação de cortiços nos centros urbanos para habitação de baixa renda torna-se uma 

tendência da política de habitação, bem como a urbanização de novas áreas para a remoção da 

população de áreas risco (GOMES, 2005). 

Apesar das medidas corretivas, a demanda por habitação se apresenta como um dos principais 

problemas urbanos da população de baixa renda. As problemáticas que estão diretamente relacionadas 

a esta demanda habitacional é a grande concentração de renda do PIB nacional numa menor parcela da 

população e a baixa qualificação profissional da maioria dos brasileiros, sujeitos assim à baixa 

remuneração, tornando a aquisição de uma habitação muito onerosa. 

Os principais fatores que dificultam o acesso das famílias de baixa renda à habitação são: a 

crise econômica, que gera desemprego e diminuição da renda; ausência de políticas públicas para a 

habitação social; a indisponibilidade física e financeira de terrenos adequados a esse fim; os custos e 

a qualidade dos materiais de construção (ABIKO, 1996). 
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Estes fatores contribuem para o aumento do número de favelas, cortiços e casas precárias 

de periferias, o que é verificado nas grandes cidades brasileiras. A falta de recursos suficientes para 

aquisição da casa própria aliada à falta de instrução do que é uma moradia, permitiu que, no passado, 

as soluções habitacionais privilegiassem apenas a produção em quantidade, mas não a sua qualidade. 

Abiko destaca que na busca de soluções para seus problemas habitacionais, as famílias 

individualmente se organizam (recursos e mão-de-obra) para a construção de sua moradia 

(autoconstrução) ou se agrupam para a construção de várias unidades (mutirão). A redução dos custos 

totais de construção por autoconstrução ou mutirão está relacionada à diminuição de custos indiretos 

e à utilização de mão-de-obra da comunidade. Contudo, tal redução de custos será real se houver 

coordenação dos projetos, construção racionalizada e utilização de materiais adequados. Desse modo, 

a busca de alternativas e desenvolvimento de medidas que promovam condições de habitação para as 

populações de baixa renda deve ser um esforço conjunto dos órgãos governamentais, centros de 

pesquisas e sociedade em geral (CONCÍLIO, 1998). 

Entre os anos 2002 e 2005, surge o Programa de Subsídio à Habitação (PSH), que tem como 

objetivo viabilizar o acesso à moradia adequada aos segmentos populacionais de renda familiar mensal 

de até três salários mínimos. Este programa é aplicado em localidades urbanas e rurais, por meio da 

ação e apoio do poder público (Orçamento Geral da União), para construção habitacional para famílias 

de baixa renda. Os subsídios são concedidos no momento em que o cidadão assina o contrato de 

crédito habitacional junto às instituições financeiras habilitadas a operar no programa. Os indivíduos 

são beneficiados em grupos organizados pelos governos do Distrito Federal (DF), estados e municípios.  

Em 2008, o déficit habitacional brasileiro, publicado pela Fundação João Pinheiro, era de 

5.572.313 domicílios, sendo 1.956.380 (35,1% do total) no Nordeste e 105.605 no Rio Grande do Norte3. O 

estado possui déficit de 78.261 moradias em áreas urbanas e 27.344 em áreas rurais. Quanto à 

distribuição de acordo com a faixa de renda mensal familiar, ver Tabela 2-1 (MINISTÉRIODASCIDADES, 

2010a). 

 

 

 

 

 

                                   
3Para este levantamento estatístico são considerados como componentes de déficit: Coabitação familiar (39,1%); 

Ônus excessivo com aluguel, quando o mesmo compromete mais de 30% da renda (34,4%); Habitações precárias 

(20,5%); e Domicílios alugados com adensamento excessivo de moradores por dormitório (6%). 
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TabelaTabelaTabelaTabela    2222----1111. . . . Déficit Déficit Déficit Déficit habitacional habitacional habitacional habitacional conforme faixa de renda no Rio Grande do Norte.conforme faixa de renda no Rio Grande do Norte.conforme faixa de renda no Rio Grande do Norte.conforme faixa de renda no Rio Grande do Norte.    

Fonte: IBGE/PNAD, 2008. 

FAIXAS DE RENDFAIXAS DE RENDFAIXAS DE RENDFAIXAS DE RENDA MENSAL FAMILIAR (SALÁRIOS MÍNIMOS)A MENSAL FAMILIAR (SALÁRIOS MÍNIMOS)A MENSAL FAMILIAR (SALÁRIOS MÍNIMOS)A MENSAL FAMILIAR (SALÁRIOS MÍNIMOS)    
Sem renda Até 03 De 03 a 06 De 06 a 10 Mais de 10 Não declar. Total 
12,6% 78,3% 4,2% 3,6% 1,2% 0,0% 100,0% 

 

Um conceito amplo que trata das questões de déficit habitacional é o de necessidades 

habitacionais, pois abrange a análise de indicadores de um determinando território e permite ver não 

apenas o número absoluto ou proporcional da quantidade de domicílios que faltam, mas possibilita 

dimensionar os parâmetros de habitabilidade mínima da população. Este conceito é baseado na análise 

das condições de moradia através da junção dos indicadores que compõem o déficit e a inadequação 

habitacional de um município, estado ou região (PESSOA, 2006). Infere-se que as necessidades 

habitacionais ampliam o problema porque vão além do déficit numérico, mas observam as questões 

quantitativa e qualitativa. 

2.22.22.22.2 ProgramaProgramaProgramaPrograma    Minha Casa Minha VidaMinha Casa Minha VidaMinha Casa Minha VidaMinha Casa Minha Vida    

Num panorama e operacionalização semelhante ao PSH, surge o Programa Minha Casa Minha 

Vida (MCMV) em 2010, entretanto, com a presença marcante da iniciativa privada que se apóia em 

subsídios do Governo Federal, os quais abatem o valor do imóvel. 

O MCMV é regido pela portaria 140 do Ministério das Cidades (2010c), Lei Federal 6766 (1979) e 

pela cartilha da Caixa Econômica Federal (CEF) para o programa (MINISTÉRIODASCIDADES, 2010b).  

A cartilha da CEF, principal instrumento para compreensão do funcionamento do MCMV, relata 

os objetivos, condições, diretrizes, operacionalização, características dos empreendimentos e 

fluxogramas para implementação do programa para dois tipos de mutuários: famílias com renda até 03 

salários mínimos ou de 4 a 10. As unidades enquadradas para as famílias com até 03 salários são as 

que têm o valor máximo de R$42.000,00, enquanto para a segunda faixa de mutuário é aplicado o 

valor máximo de venda de R$130.000,00. 

A cartilha ainda dispõe sobre a análise do empreendimento, as operações habitacionais 

urbanas e rurais, e o crédito corporativo para infra-estrutura. Entretanto, a atual política nacional 

de habitação não possui parâmetros de verificação quanto à sustentabilidade, senão a obrigatoriedade 

de uso de madeira legal e das licenças ambientais para enquadramento do empreendimento na 

legislação vigente. Em relação à eficiência energética, enfoque desta pesquisa, não há nenhuma 

diretriz. 
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Em 2011, foi lançado o “Minha Casa Minha Vida 02”, que aumenta a faixa de renda dos 

mutuários que se enquadram no programa e obriga as construtoras à adoção de soluções de infra-

estrutura (água, energia, esgoto, drenagem, lixo e gás) que não impactem ao meio ambiente. 

Em Parnamirim (região que tem sobremaneira atraído habitação de interesse social) há um 

decreto municipal que permite dimensionamento predial abaixo do exigido pelo Código de Obras do 

próprio município. 

2.32.32.32.3 DDDDesenvolvimento sustentávelesenvolvimento sustentávelesenvolvimento sustentávelesenvolvimento sustentável    

O desenvolvimento sustentável é freqüentemente associado a uma tendência recente, porém 

muitos de seus preceitos sempre permearam a boa arquitetura e devem ser considerados nesta 

proposta de projeto. 

O termo desenvolvimento sustentável é utilizado pela primeira vez no relatório de Brundtland 

(1987) pela Comissão Mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento, criada pela Organização das 

Nações Unidas com o intuito de apresentar um conceito sistêmico que incorpore o equilíbrio entre três 

aspectos: desempenho ambiental (proteção do ambiente físico e recursos), inclusão social (sociedade 

justa) e desenvolvimento econômico (recursos e oportunidades indispensáveis à prosperidade 

financeira). Seu conceito, segundo este relatório, é: 

“O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 

necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível 

satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, 

fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as 

espécies e os habitats naturais.” (Relatório de Brundtland, 1987). 

Segundo o relatório de Brundtland, uma atividade econômica ou político-social ambientalmente 

sustentável deve atender minimamente aos seguintes benefícios, como diagramado na Figura 2-1. 

• ambientais: minimizar energia incorporada; melhorar a qualidade do ar e água; reduzir 

resíduos; conservar e restaurar recursos naturais; 

• econômicos: reduzir custos operacionais; criar, expandir e formar mercado para produtos e 

serviços “verdes”; melhorar a produtividade dos ocupantes; otimizar o desempenho econômico 

do ciclo de vida útil da edificação; 

• sociais: aumentar o conforto e saúde dos usuários; melhorar a qualidade de vida; melhorar a 

infra-estrutura urbana. 
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Figura Figura Figura Figura 2222----1111....    DiaDiaDiaDiagrama com grama com grama com grama com trinômiotrinômiotrinômiotrinômio    do desenvolvimento sustentáveldo desenvolvimento sustentáveldo desenvolvimento sustentáveldo desenvolvimento sustentável....    

Mesmo não sendo uma premissa formal do programa MCMV, a sustentabilidade na construção 

civil deve percorrer os três âmbitos do desenvolvimento sustentável. Para esta pesquisa, busca-se 

um recorte quanto ao desempenho ambiental da edificação, com enfoque na redução do consumo de 

energia e conforto térmico. 

2.42.42.42.4 Redução do impacto ambientalRedução do impacto ambientalRedução do impacto ambientalRedução do impacto ambiental    

Para redução do impacto ambiental da proposta arquitetônica, justificando um desempenho 

ambiental favorável à sustentabilidade, foi elaborada uma agenda verde (página 115, no apêndice 01) a 

partir da revisão dos fundamentos para projetos de edificações sustentáveis (KEELER, 2010) e o Selo 

Casa Azul da Caixa Econômica Federal (JOHN, 2010). Esta agenda será utilizada como parâmetro para 

avaliação de precedentes arquitetônicos (página 44) e medidas para redução de impacto ambiental 

para proposta. Abaixo, são elencados os objetivos que constituem esta agenda:  

2.4.1 Uso racional da água 

• permeabilidade no solo: a absorção das águas pluviais no próprio terreno evita a contribuição 

que gera alagamentos no meio urbano; a incorporação de pavimentos porosos na parte 

externa da edificação; 

• mitigação de poluentes como sedimentos, matéria orgânica, bactérias, metais pesados, 

substâncias químicas tóxicas e sintéticas; pensar o projeto não somente na obra, mas também 

na operação e durante todo ciclo de vida; 

• na definição do projeto do terreno e implantação no sítio, preservar e proteger corpos 

d’água pré-existentes e conservar padrões de drenagem natural e de topografia; 

• controle da qualidade da água na fonte; 
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• medição individualizada de água; 

• aproveitamento das águas pluviais: vislumbrá-la como recurso e não como dejeto. 

Parnamirim/RN possui um alto índice pluviométrico, não obstante freqüência irregular. Criar 

calhas na cobertura para retenção de águas pluviais e reservatórios para acúmulo de espera 

prolongado. Destinos possíveis: irrigação, caixas de descarga, lavagem de veículos e pisos; 

• se possível, reuso de águas residuais ou cinzas (efluente que não possui contribuição de 

bacia sanitária ou de cozinha) com o controle a partir da retenção de sedimentos, tratamento 

biológico e sistema hidráulico independente da água potável; 

• adoção de mecanismos de redução e eficiência no consumo de água, como diminuir a quantidade 

extraída de fontes, mitigar o desperdício e o consumo, maximizar (se possível) o reuso, 

racionalização do uso da água, introdução de equipamentos economizadores, controle de 

vazamento (qualidade das tubulações e detecção), medições individuais para edificação 

multifamiliar, controle da vazão e do tempo de uso; 

• implementação de tecnologias poupadoras de água: bacias sanitárias com caixa acoplada dual 

e/ou controle de vazão, torneiras com mecanismos para regular vazão (arejador, pulverizador, 

prolongador), acionadas por sensor infravermelho ou com tempo de fluxo determinado. 

2.4.2 Uso racional dos materiais 

• gestão de resíduos da construção: utilização de sistema construtivo pré-fabricado para 

evitar desperdício e geração de resíduos da construção civil; 

• uso de materiais regionais, compatíveis ao clima local e de menor impacto ambiental; 

• implementação (se possível) de materiais renováveis; 

• se for o caso, uso de madeira certificada e de manejo (exemplo de selos FSC, Cerflor e SOF) 

• para as áreas comuns, pode ser utilizado coberturas com fibras vegetais em virtude do 

conforto térmico e baixo impacto energético; 

• possível sistema construtivo estrutural em alvenaria do tipo cerâmico, pois a terra é uma 

matéria-prima abundante na região e que tem menor impacto de poluição e energia 

incorporada do que o bloco de cimento; 

• minimizar utilização de materiais que incorporem fôrmas, resíduos do alto forno, grande 

consumo de energia para extração e que desperdice água (exemplo cimento, água e brita para 

concreto); 

• uso de esquadrias em alumínio e vidro. Vidro possui impacto médio em virtude da fabricação, 

bem como, o alumínio, contudo é altamente resistente à corrosão e durável; 
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• avaliação da energia embutida e ciclo de vida do material a escolher. Energia embutida é a 

energia consumida no processo associado a um material em todo seu ciclo de vida (fabricação 

– transporte – obra – operacional – manutenção – demolição e reciclagem) 

• escolher materiais coerentes às suas propriedades físicas (exemplo: concreto-compressão, 

madeira-tração, metal-torção); 

• optar por materiais “frios”, com baixa absortância solar e transmitância térmica; 

2.4.3 Manutenção do ar 

• adequação às condições físicas do terreno e paisagismo; 

• busca de estratégias para mitigar a emissão de CO
2
; 

• não utilizar asbestos: materiais em cimento-amianto 

• especificação de materiais compatíveis à qualidade do ar e do ambiente internos, a efetividade 

e conservação dos recursos, bem como a conservação e eficiência da energia; 

• evitar síndrome do edifício doentio a partir de um plano de gestão da qualidade do ar interno 

com controle de fumaça de cigarro, de compostos orgânicos voláteis, de fontes químicas e 

poluentes internos, minimização de formaldeído, monitoramento do CO
2
, ventilação natural ou 

mecânica (eficiência das trocas de ar para prevenir mofo, sobretudo em regiões de elevada 

umidade); 

• evitar edifícios selados, sem aberturas; 

2.4.4 Uso racional da energia 

• otimização do desempenho térmico do edifício a partir da envoltória; 

• uso de equipamentos eficientes ou não utilização, sobretudo os que consomem bastante 

energia como refrigeradores, condicionadores de ar, bombas e chuveiros elétricos; 

• uso de lâmpadas de baixo consumo; 

• medição individualizada de gás; 

• uso de aquecimento da água por energia solar por termossifão ou forçada a partir do uso de 

reservatório de água quente abaixo do reservatório de água fria, placas solares com 

angulação da latitude acrescida de 10° e orientação voltada para o norte; 

• uso de energia renovável (se possível) por meio de sistemas fotovoltaicos na coberta; 

• minimização da ocorrência de ilha de calor a partir da implantação do edifício e material 

utilizado para o revestimento das fachadas. 
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Embora todos os itens elencados neste capítulo sejam importantes para minimizar o impacto 

ambiental de uma edificação, a proposta trabalhará principalmente com os aspectos relacionados ao 

uso racional de energia (item 2.4.4) 

2.52.52.52.5 Eficiência Energética de EdificaçõesEficiência Energética de EdificaçõesEficiência Energética de EdificaçõesEficiência Energética de Edificações    

Há uma tendência mundial da sustentabilidade, que é a incorporação de regulamentos e 

certificações no processo de planejamento e operação que classifiquem o desempenho da edificação. 

No Brasil, no setor residencial, há o Regulamento Técnico da Qualidade para o nível de eficiência 

energética em edificações residenciais (RTQ-R), lançado em novembro de 2009 (COMITÊ GESTOR DE 

INDICADORES E NÍVEIS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA et al., 2011). 

O RTQ-R se origina da portaria 449, de 25 de Novembro de 2010, emitida pelo Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, através do INMETRO, em cumprimento à Lei n0 

10.295/2001, que estabelece a Política Nacional de Conservação de Energia. 

O regulamento especifica requisitos técnicos, bem como os métodos para classificação de 

edificações residenciais quanto à eficiência energética, gerando condições para a etiquetagem de 

residenciais uni e multifamiliares e obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE). 

Esta etiquetagem enquadra a edificação num nível de “A” a “E”, de acordo com a pontuação 

total obtida pelo projeto, sendo “A” a melhor classificação e “E” a pior. A Tabela 2-2 apresenta a 

pontuação correspondente a cada conceito. A pontuação total é obtida a partir da média ponderada 

de equivalentes numéricos ao desempenho da edificação quanto à envoltória4 e o aquecimento da água, 

além de eventuais bonificações adquiridas.  

Tabela Tabela Tabela Tabela 2222----2222. Pontuação relativa ao nível d. Pontuação relativa ao nível d. Pontuação relativa ao nível d. Pontuação relativa ao nível de eficiência de uma edificação.e eficiência de uma edificação.e eficiência de uma edificação.e eficiência de uma edificação.    

Fonte: RTQ-R, 2010. 

Pontuação (PT)Pontuação (PT)Pontuação (PT)Pontuação (PT)    Nível de eficiênciaNível de eficiênciaNível de eficiênciaNível de eficiência    
PT ≥ 4,5 A 
3,5 ≤ PT < 4,5 B 
2,5 ≤ PT < 3,5 C 
1,5 ≤ PT < 2,5 D 
PT < 1,5 E 

 

A equação de pontuação total do nível de eficiência da unidade habitacional (UH) considera a 

classificação bioclimática da região, o desempenho térmico da envoltória da unidade habitacional 

                                   
4 É o 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. 
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autônoma quando ventilada naturalmente, a classificação do sistema de aquecimento de água, e 

bonificações relativas ao aumento da eficiência energética ou sustentabilidade 

Para o Nordeste, a envoltória tem um peso de 90% - se não houver aquecimento de água 

projetado ou instalado na edificação -, ou de 65% caso exista aquecimento de água. 

A verificação da eficiência da envoltória é feita a partir de método prescritivo ou por 

simulação, detalhado e exemplificado no RTQ-R. Para a zona bioclimática 08 (ZB8), a qual Parnamirim 

está inserido, o método prescritivo considera o cálculo do indicador de graus-hora para resfriamento5 

para obtenção do equivalente numérico da envoltória do ambiente de permanência prolongada (APP)6 da 

UH para resfriamento, na análise de uma edificação naturalmente ventilada. Não é necessário o cálculo 

da envoltória para aquecimento, por ser uma região de clima quente. Para edificação condicionada 

artificialmente, a UH deve ser avaliada pelo cálculo do consumo relativo para refrigeração e 

determinação do equivalente numérico da envoltória para refrigeração. 

O RTQ-R também prevê o atendimento de critérios de envoltória, como pré-requisitos de 

transmitância, absortância e capacidade térmica relativas às normas brasileiras 15.575-4 (ABNT, 

2008a), 15.575-5(ABNT, 2008b) e 15.220-3 (ABNT, 2005). No caso da Zona Bioclimática 08, não é exigido 

atendimento à capacidade térmica, mas há condicionantes de absortância solar e transmitância térmica 

para parede e cobertura, conforme Tabela 2-3. O não atendimento a um destes pré-requisitos implica 

no caimento automático do nível de eficiência do ambiente para “E”. 

TabelaTabelaTabelaTabela    2222----3333. Exigências para absortância solar e transmitância térmica. Exigências para absortância solar e transmitância térmica. Exigências para absortância solar e transmitância térmica. Exigências para absortância solar e transmitância térmica....    

Fonte: RTQ-R, 2010. 

ComponenteComponenteComponenteComponente    
Absortância solar Absortância solar Absortância solar Absortância solar 

((((adimensionaladimensionaladimensionaladimensional))))    
Transmitância térmica Transmitância térmica Transmitância térmica Transmitância térmica 

(W/m².K)(W/m².K)(W/m².K)(W/m².K)    

Parede 
α ≤ 0,6 U ≤ 3,70 
α > 0,6 U ≤ 2,50 

Cobertura 
α ≤ 0,6 U ≤ 2,30 
α > 0,6 U ≤ 1,50 

 

                                   
5 Indicador de desempenho térmico da envoltória da edificação naturalmente ventilada, baseado no método dos 

graus-hora, que utiliza uma temperatura base, independente de temperaturas de conforto, consistindo em uma 

temperatura de referência para comparações. Neste RTQ, o indicador representa o somatório anual de graus-

hora, calculado para a temperatura de base de 26°C para resfriamento. O cálculo é realizado com base na 

temperatura operativa do ambiente. 

6 Sala, quarto, escritório e ambientes integrados a estes sem fechamento. Demais ambientes são APT (ambiente 

de permanência transitória). 



 

 

As UH’s também devem atender aos seguintes pré

natural para a ZB08: 

• área efetiva de abertura

esquadria) deve ter no mínimo 1/10 em relação à área de piso do ambiente

eficiência do ambiente 

• implementação de ventilação cruzada tendo a área da segunda abertura no mínimo 2
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consideradas portas de aces

• 50% mais 01 do número de

atingir no máximo o nível ”B”
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serviço e banheiros,senão o nível de eficiência da UH 

A Figura 2-2 resume os pré

não haja atendimento. 

Figura Figura Figura Figura 

                                  
7 Neste caso, os Códigos de obras dos municípios da Grande Natal seriam mais restritivos: exigindo um valor de 

1/6 e 1/8, respectivamente, entretanto, é considerada a área de esquadria total, independente se há obstrução 

de iluminação ou de ventilação, ao contrário do regulamento que considera a área efetiva.

devem atender aos seguintes pré-requisitos de v

rea efetiva de abertura para ventilação (considerando maior porç

esquadria) deve ter no mínimo 1/10 em relação à área de piso do ambiente

eficiência do ambiente é reduzido para “E”; 

mplementação de ventilação cruzada tendo a área da segunda abertura no mínimo 2

senão a UH atingirá no máximo o nível “C” de eficiência

consideradas portas de acesso à unidade); 

número de banheiros devem possuir ventilação natural, 

atingir no máximo o nível ”B”; 

rea efetiva de iluminação (área passível de desobstrução total) de 1/8 em relação à área de 

piso do ambiente, para áreas de permanência prolongada, e de 1/10 para cozinhas, áreas de 

,senão o nível de eficiência da UH reduz para “B”7. 

resume os pré-requisitos e o respectivo caimento em nível de eficiência caso 

Figura Figura Figura Figura 2222----2222....    Resumo dos préResumo dos préResumo dos préResumo dos pré----requisitos da envoltória.requisitos da envoltória.requisitos da envoltória.requisitos da envoltória.    

Fonte: Fossati (2011). 

                                   
Neste caso, os Códigos de obras dos municípios da Grande Natal seriam mais restritivos: exigindo um valor de 

1/6 e 1/8, respectivamente, entretanto, é considerada a área de esquadria total, independente se há obstrução 

ação ou de ventilação, ao contrário do regulamento que considera a área efetiva.
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requisitos de ventilação e iluminação 

porção aberta possível da 

esquadria) deve ter no mínimo 1/10 em relação à área de piso do ambiente, senão o nível de 

mplementação de ventilação cruzada tendo a área da segunda abertura no mínimo 25% da 

UH atingirá no máximo o nível “C” de eficiência (não são 

banheiros devem possuir ventilação natural, sob pena de a UH 

(área passível de desobstrução total) de 1/8 em relação à área de 

, e de 1/10 para cozinhas, áreas de 

.  
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Neste caso, os Códigos de obras dos municípios da Grande Natal seriam mais restritivos: exigindo um valor de 

1/6 e 1/8, respectivamente, entretanto, é considerada a área de esquadria total, independente se há obstrução 

ação ou de ventilação, ao contrário do regulamento que considera a área efetiva. 
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Atendidos os pré-requisitos para envoltória, não significa que a UH já obteve o nível “A”. 

Trata-se de uma etapa eliminatória que condiciona o máximo que o nível pode chegar, contudo deverá 

ser calculado pelo método prescritivo ou de simulação do Regulamento para aferir o desempenho da 

envoltória das APP`s para classificação final da UH. 

Em relação ao outro item que compõe o nível de eficiência, o aquecimento da água, pode ser 

proveniente de diversos sistemas e aferido por métodos de dimensionamento, simulação ou 

classificação pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). Os sistemas para aquecimento de água 

podem ser solar, a gás, bombas de calor ou caldeiras a óleo. 

Os pré-requisitos ao sistema de aquecimento de água são: 

• tubulações de água quente devem atender normas técnicas de produtos aplicáveis; 

• a estrutura de reservatórios de água quente deve apresentar resistência térmica mínima de 

2,20 (m²K)/W; 

• para os níveis de eficiência “A” e “B”, o projeto de instalações hidrossanitárias deve 

comprovar que as tubulações metálicas para água quente possuem isolamento térmico e 

espessura mínima conforme tabela 3.44 do Regulamento; 

Quanto às bonificações, podem totalizar no máximo 01 ponto na pontuação total e serem 

obtidas em razão do uso da ventilação natural, iluminação natural, uso racional de água, desempenho 

do ambiente quando for condicionado artificialmente, iluminação artificial, uso de ventiladores de teto 

e refrigeradores classificados no Selo Procel e/ou medição individualizada. 

Na Tabela 2-4, segue o resumo das bonificações e suas respectivas pontuações. 

TabelaTabelaTabelaTabela    2222----4444. . . . BonificaçõBonificaçõBonificaçõBonificaçõeseseses....    

Fonte: RTQ-R, 2010. 

BonificaçãoBonificaçãoBonificaçãoBonificação    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    PontuaçãoPontuaçãoPontuaçãoPontuação    
B1 Ventilação natural 0 – 0,40 
B2 Iluminação natural 0 – 0,30 
B3 Uso racional de água 0 – 0,20 
B4 Condicionamento artificial de ar 0 – 0,20 
B5 Iluminação artificial 0 – 0,10 
B6 Ventiladores de teto instalados na UH 0 – 0,10 
B7 Refrigeradores instalados na UH 0 – 0,10 
B8 Medição individualizada 0 – 0,10 

 

O RTQ-R é aplicável, além da unidade habitacional autônoma, às edificações multifamiliares, as 

quais, pondera-se o resultado da avaliação de cada UH por suas áreas úteis (exceto terraço e 

varanda), e às áreas de uso comum, avaliando requisitos relativos à eficiência do sistema de 

iluminação artificial, de aquecimento de água, dos elevadores, de bombas centrífugas, dos 
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equipamentos e de eventuais bonificações. No cálculo da pontuação das áreas comuns é dado um 

“peso” de 70% para áreas de uso freqüente e 30% para as de uso eventual. 

No sentido de conduzir a edificação ao nível de eficiência “A”, dada revisão do RTQ-R, foi 

possível listar quais diretrizes devem ser adotadas no projeto arquitetônico, inclusive nesta 

proposta, para se obter um resultado satisfatório quanto à envoltória (item responsável por 2/3 da 

nota no Regulamento para ZB8). 

Já que o responsável pelo equivalente numérico da envoltória, na ZB8, é o cálculo de graus-

hora para resfriamento, foi elaborada uma relação de diretrizes (página 116, no apêndice 02) para uma 

proposta arquitetônica residencial nesta região, com base na interpretação da equação 3.21 do RTQ-R 

(em anexo), por dedução matemática: após observar a interferência de cada variável e suas 

constantes, verificou-se qual a diretriz para que cada produto da equação colaborasse no sentido de 

obter a menor quantidade possível de graus-hora para resfriamento, o que culmina numa maior 

pontuação para o nível de eficiência da envoltória. 

Abaixo, em resumo, segue lista destas diretrizes para ZB8: 

• mínimo de paredes internas; 

• material com alto fator de calor solar e pouca espessura; 

• ambiente com maior volume possível; 

• ambiente com maior área possível; 

• coberta e parede mais clara e reflexiva possível; 

• máximo de dispositivos para sombreamento; 

• priorizar ambientes sobre pilotis ou solo; 

• material com capacidade térmica entre 50 e 250KJ/m²K; 

• abertura para ventilação com dimensão mais próxima possível da dimensão do vão da mesma 

abertura; 

• hierarquia da melhor para pior orientação de (Figura 2-3): 

o paredes externas: sul – leste – norte – oeste; 

o sombreamento: oeste – leste – norte – sul; 

o aberturas: sul – norte – leste – oeste; 



 

 

Figura Figura Figura Figura 

2.62.62.62.6 ResultadosResultadosResultadosResultados    

O referencial teórico compreende o contexto hist

de interesse social e sustentabilidade

arquitetônica: uma agenda verde

diretrizes de projetos para uma edificação residencial energeticamente eficiente

 

Figura Figura Figura Figura 2222----3333....    Croqui de hierarquia para orientaçãoCroqui de hierarquia para orientaçãoCroqui de hierarquia para orientaçãoCroqui de hierarquia para orientação....    

O referencial teórico compreende o contexto histórico e econômico da

de interesse social e sustentabilidade. A revisão resulta em ferramentas que subsidiam a proposta 

arquitetônica: uma agenda verde que objetiva a redução do impacto ambiental

para uma edificação residencial energeticamente eficiente
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da pesquisa em habitação 

. A revisão resulta em ferramentas que subsidiam a proposta 

que objetiva a redução do impacto ambiental (apêndice 01) e 

para uma edificação residencial energeticamente eficiente (apêndice 02). 
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3333 PROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃO    

Programação arquitetônica é uma etapa que precede ao projeto arquitetônico, na qual é feito 

um planejamento e organização de todas as informações inerentes ao projeto e que subsidiam a 

futura proposta. 

A metodologia adotada para esta programação é o Problem Seeking, de William Peña e 

Steven Parshall (2001), voltado para diversos fins como negócios em geral, planejamento de 

facilidades e arquitetura. 

A fase de programação é operada pelo programador, o qual deve catalisar da melhor maneira 

as idéias, evitar decisões prematuras dos demandantes e avaliar criteriosamente os benefícios e 

riscos de cada circunstância. O método recomenda que o programador seja uma pessoa diferente do 

projetista, pois esse deve se ater somente à identificação do problema. Entretanto pode ser uma 

única pessoa, desde que ela separe bem as atividades de programação (lógica, funções verbais, 

análise) e de projeto (intuição, capacidades espaciais, síntese). Esta diferenciação é representada por 

meio da Figura 3-1, que destaca a fase de programa separadamente da de projeto, sendo que a seta 

é o final do programa e o início do projeto. O programa deve ser abrangente e objetivo 

simultaneamente, pois apesar do problema ser amplo, deve ser abstraído a essência do problema, sem 

julgamentos prévios para não interferir no resultado da programação. 

 

 
 

FigurFigurFigurFigura a a a 3333----1111....    Programa e Projeto.Programa e Projeto.Programa e Projeto.Programa e Projeto.    

Fonte: adaptado de Peña e Parshall (2001). 

 

Na programação, há no mínimo dois grupos: o grupo do demandante e o do arquiteto, cada um 

com sua importância. Programadores buscam o consenso dos diversos pontos de vista, coordenando a 

comunicação, consultando especialistas, usuários e envolvidos no processo, coletando os elementos do 

programa e tomando as decisões. 

Os dez princípios da programação são: princípio do produto, do processo, do cliente envolvido, 

da efetiva comunicação, da análise compreensiva, das bases essenciais, do pensamento abstrato, da 
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distinção entre análise e síntese, da operação eficiente, de informações qualitativas e quantitativas e 

da conclusão clara e definitiva. 

3.13.13.13.1 Método de programaçãoMétodo de programaçãoMétodo de programaçãoMétodo de programação    

Segundo o Problem Seeking, o método de programação começa com a organização das 

informações num quadro, considerando função, forma, economia e tempo, em que cada um apresenta 

cinco etapas: objetivos, fatos, conceitos, necessidades e problema (Tabela 3-1Erro! Fonte de Erro! Fonte de Erro! Fonte de Erro! Fonte de 

referência não encontrada.referência não encontrada.referência não encontrada.referência não encontrada.). Quanto às considerações, são observados os aspectos de função 

(pessoas, atividades e relacionamentos), forma (local, ambiente e qualidade), economia (orçamento, 

custos de operação e ciclo de vida útil) e tempo (passado, presente e futuro). 

 

 1111    ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    2222    FatosFatosFatosFatos    3333    ConceitosConceitosConceitosConceitos    4444    NecessidadesNecessidadesNecessidadesNecessidades    5555    ProblemaProblemaProblemaProblema    

FunçãoFunçãoFunçãoFunção                        
FormaFormaFormaForma                        

EconomiaEconomiaEconomiaEconomia                        
TempoTempoTempoTempo                        

TabelaTabelaTabelaTabela    3333----1111. . . . Enquadramento e tabulação proposta.Enquadramento e tabulação proposta.Enquadramento e tabulação proposta.Enquadramento e tabulação proposta.    

Fonte: adaptado de Peña e Parshall (2001). 

 

As quatro primeiras etapas são pensadas simultaneamente. A etapa “objetivos” é qualitativa 

e questiona “onde chegar?” e “por quê?”. A etapa “fatos” é quantitativa e relativa aos 

conhecimentos e dados. A etapa “conceitos” é qualitativa quanto às maneiras de alcançar o objetivo. 

A quarta etapa reúne as necessidades, quantitativos de custos, espaço e qualidade. Na quinta etapa, 

“problema”, há a constatação do problema: clareza, concisão, premissas para o projeto e deve gerar, 

no mínimo, o programa funcional, as condições do terreno, o orçamento e as implicações do tempo. 

3.23.23.23.2 OrganizaçãoOrganizaçãoOrganizaçãoOrganização    do do do do Programa Programa Programa Programa AAAArquitetônicorquitetônicorquitetônicorquitetônico    

Aplicando o método à programação arquitetônica para a proposta, foi elaborada uma tabela 

em formato A1 para analisar e delimitar todos os itens objetos da programação (página 119, no 

apêndice 05). A organização do programa arquitetônico é detalhadamente comentada nos itens a 

seguir. 

3.2.1 Objetivos 

Os objetivos apresentados na Tabela 3-2 destacam os aspectos ambientais enquanto atendem 

os requisitos do MCMV. São metas que conduzem a programação, bem como sua análise. 
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TabelaTabelaTabelaTabela    3333----2222....    Objetivos do programa arquitetônico.Objetivos do programa arquitetônico.Objetivos do programa arquitetônico.Objetivos do programa arquitetônico.    

    ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivossss    
FFFFunçãounçãounçãounção    Atender requisitos do MCMV 

Proporcionar conforto ambiental aos usuários e qualidade de vida 
Minimizar impacto ambiental 

FormaFormaFormaForma    Proporcionar qualidade estética 
Compatibilizar com a classificação “A” da ENCE 
Minimizar impacto ambiental 

TempoTempoTempoTempo    Otimizar o tempo de duração da obra 
Aumentar a vida útil da edificação 

EconomiaEconomiaEconomiaEconomia    Reduzir custos operacionais da obra 
Evitar o uso de sistemas ativos de condicionamento ambiental 
Otimizar o desempenho econômico do ciclo de vida útil 

3.2.2 Fatos 

Os fatos levantados nesta programação são os físicos (relativos ao terreno), bioclimáticos 

(contexto climático e geometria solar) e da legislação vigente.  

3.2.2.1 Fatos Físicos 

A área de intervenção proposta é um terreno de 01ha – 100mx 100m – proveniente do 

remembramento dos lotes 06 e 07, da quadra “I”, do Loteamento Parque das Árvores, na área de 

expansão urbana de Parnamirim, próximo aos condomínios Green Club e o complexo residencial Jardim 

das Nações (Figura 3-2). 

 
Figura Figura Figura Figura 3333----2222....    Situação do terreno.Situação do terreno.Situação do terreno.Situação do terreno.    

Fonte: adaptado do Google Earth (2010). 

O entorno urbano é formado de estabelecimentos comerciais, residências unifamiliares, 

conjuntos habitacionais, condomínios horizontais e verticais (tipologias até sete pavimentos), além de 

edifícios institucionais de saúde, educação e segurança pública.  

Residencial Jardim das Nações 

Av. Olavo Montenegro 
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Quanto à infraestrutura urbana, a região é dotada de abastecimento de água, iluminação 

pública, energia elétrica, coleta de lixo, transporte coletivo público e alternativo e estrutura viária 

composta por uma via arterial (rodovia estadual), a 5 km da BR-101 – que permite acesso ao terreno 

– e uma via coletora (estrada com sentido duplo pertencente à Parnamirim, que liga a arterial à Av. 

Maria Lacerda Montenegro). Não há saneamento para águas de esgoto e pluviais e há poucas áreas de 

convívio como praças. 

Conforme levantamento topográfico (Figura 3-3), há um pequeno aclive de cerca de 3% no 

sentido Nordeste-Sudoeste, variando das cotas 32 a 36m em relação ao nível do mar. O terreno se 

limita com lotes adjacentes em três divisas e possui uma testada de 100m. O norte verdadeiro fica a 

uma inclinação de 10° em relação à normal da divisa norte do lote, portanto, é aproximadamente 

paralelo à rua projetada frontal ao terreno. 

 
Figura Figura Figura Figura 3333----3333....    LLLLevaevaevaevantamento tntamento tntamento tntamento topográfico do terrenoopográfico do terrenoopográfico do terrenoopográfico do terreno....    

Fonte: Ildefonso Ramos, 2009. 

3.2.2.2 Fatos Bioclimáticos 

O município de Parnamirim localiza-se na latitude -5,91°, longitude 35,26°, altitude 53m e está 

inserido na Zona Bioclimática 08 (ZB8) como classificação bioclimática das sedes dos municípios 



 

 

brasileiros e diretrizes construtivas para habitações unifamil

Figura 3-4. 

Figura Figura Figura Figura 3333----4444....    Zoneamento Bioclimático Brasileiro e daZoneamento Bioclimático Brasileiro e daZoneamento Bioclimático Brasileiro e daZoneamento Bioclimático Brasileiro e da

O zoneamento, baseado em dados climatológicos medidos em 330 cidades e estimado por 

interpolação para outras 5231, confer

verão, de conforto térmico (temperatura e umidade em zona de conforto ao usuário), 

(renovação do ar), ventilação 

proteção solar (sombreamento das aberturas).

Figura Figura Figura Figura 

brasileiros e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social 

Zoneamento Bioclimático Brasileiro e daZoneamento Bioclimático Brasileiro e daZoneamento Bioclimático Brasileiro e daZoneamento Bioclimático Brasileiro e dados do município de Parnamirim.dos do município de Parnamirim.dos do município de Parnamirim.dos do município de Parnamirim.

Fonte: Software ZBBR 1.1, Maurício Roriz, 2004. 

O zoneamento, baseado em dados climatológicos medidos em 330 cidades e estimado por 

5231, confere ao município de Parnamirim (ZB8), recomendações, sobretudo no 

de conforto térmico (temperatura e umidade em zona de conforto ao usuário), 

(renovação do ar), ventilação natural cruzada permanente, refrigeração artificial

proteção solar (sombreamento das aberturas). Ver Figura 3-5. 

Figura Figura Figura Figura 3333----5555....    Carta Bioclimática para Carta Bioclimática para Carta Bioclimática para Carta Bioclimática para o município de Parnamirim.o município de Parnamirim.o município de Parnamirim.o município de Parnamirim.

Fonte: Givoni, 1992. 
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iares de interesse social (ABNT, 2005), 

 
dos do município de Parnamirim.dos do município de Parnamirim.dos do município de Parnamirim.dos do município de Parnamirim.    

O zoneamento, baseado em dados climatológicos medidos em 330 cidades e estimado por 

, recomendações, sobretudo no 

de conforto térmico (temperatura e umidade em zona de conforto ao usuário), desumidificação 

cruzada permanente, refrigeração artificial (se necessário) e 

 
o município de Parnamirim.o município de Parnamirim.o município de Parnamirim.o município de Parnamirim.    
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Quanto às propriedades térmicas, a norma 15.220-3 preconiza transmitância térmica inferior a 

3,6W/m²K para as paredes e a 2,3W/m²K para as coberturas; atraso térmico de no máximo 4,3h para 

paredes e 3,3h para coberturas; e fator solar inferior a 4% para parede e 6,5% para coberta. 

Neste sentido e visto a revisão do RTQ-R, as estratégias bioclimáticas são o sombreamento, 

ventilação natural e uso de sistemas construtivos de baixa transmitância e refletores. A Figura 3-6 é 

um diagrama de interpolação da geometria solar sobre o terreno, através da representação da carta 

solar, e da direção dos ventos, de Leste a Sul no percorrer do dia (trecho em azul). O diagrama é 

baseado no levantamento topográfico do terreno (Figura 3-3), na carta solar de Parnamirim (Figura 

3-7) e no gráfico de incidência dos ventos (Figura 3-8 e Figura 3-9). 

 

 
Figura Figura Figura Figura 3333----6666....    Diagrama Diagrama Diagrama Diagrama com geometrcom geometrcom geometrcom geometria solaria solaria solaria solar    e incidência dos ventos.e incidência dos ventos.e incidência dos ventos.e incidência dos ventos.    
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Figura Figura Figura Figura 3333----7777....    Diagrama Estereográfico para o município de Parnamirim.Diagrama Estereográfico para o município de Parnamirim.Diagrama Estereográfico para o município de Parnamirim.Diagrama Estereográfico para o município de Parnamirim.    

Fonte: Solar Tool Autodesk, 2009. 

 
Figura Figura Figura Figura 3333----8888....    GráficoGráficoGráficoGráfico    da incidência de ventos para o município de Parnamirim.da incidência de ventos para o município de Parnamirim.da incidência de ventos para o município de Parnamirim.da incidência de ventos para o município de Parnamirim.    

Fonte: Ecotect Autodesk, 2010. 

Ainda quanto à ventilação natural, a Figura 3-9 representa a rosa dos ventos quanto à 

direção e velocidade média anual de 0 a 24 horas para o município de Parnamirim. Nesta figura, fica 

clara a orientação predominante dos ventos. 
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Figura Figura Figura Figura 3333----9999....    Rosa dos ventos para o município de Parnamirim.Rosa dos ventos para o município de Parnamirim.Rosa dos ventos para o município de Parnamirim.Rosa dos ventos para o município de Parnamirim.    

Fonte: Estação do INPE-CRN, 2009. 

3.2.2.3 Fatos Legais 

Os fatos da legislação vigente são relativos ao Código do Corpo de Bombeiros do RN (2002), 

Plano Diretor de Parnamirim (2000), Código de Obras do mesmo município (1994), NBR 9050 (2004), 

Portaria 1141 (ANAC, 1987) e Cartilha do Programa Minha Vida (2010b), revisada no Referencial Teórico 

(página 19). Abaixo segue resumo dos fatos legais aplicados à proposta: 

TabelaTabelaTabelaTabela    3333----3333....    Fatos Legais ao projeto proposto.Fatos Legais ao projeto proposto.Fatos Legais ao projeto proposto.Fatos Legais ao projeto proposto.    

Código doCódigo doCódigo doCódigo do    
CorCorCorCorpo depo depo depo de    

BombeirosBombeirosBombeirosBombeiros    do do do do 
Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do 

NorteNorteNorteNorte    

Circulação comum: distância máxima entre escada e porta de entrada da unidade de 
20m 
Hidrante: destinar volume de 15.000m³ para edificações com mais de 750m² 
Plataforma de resgate: necessária para edificação com altura8 superior a 15m 
Escada: largura mínima de 1,20m; degraus com medida entre 28 e 30cm; espelhos 
com medida entre 17 e 18cm; soma de dois degraus e um espelho deve resultar em 
valor entre 63 e 64cm; guarda-corpo com no mínimo 1,30m; escada enclausurada 
para edificações com altura superior a 60m; mínimo de seqüência de três degraus 

Plano DiretorPlano DiretorPlano DiretorPlano Diretor    
de Parnamirimde Parnamirimde Parnamirimde Parnamirim    

Área comum de lazer: mínimo de 3m² por unidade habitacional 
Vaga para veículo leve: mínimo de 01 vaga por unidade habitacional 
Prescrições para o terreno: aproveitamento de 3,0; taxa de ocupação máxima de 
80%; taxa de permeabilidade mínima de 20%; recuo frontal mínimo de 3,0m; recuo 
lateral/fundos mínimo de 1,50m (para os recuos deve ser acrescido 0,28m a cada 

                                   
8Para o Corpo de Bombeiros, a altura de uma edificação é a medida entre a soleira de entrada e o piso do 

último pavimento útil. 
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pavimento acima do primeiro pavimento elevado). 
Escada: patamar intermediário com mínimo de 1,20m x 1,50m 
Elevador: 01 unidade pra edifício com altura de até 24m 
Circulação comum: largura mínima de 1,20m para comprimento até 12m; acima disto a 
largura deve ser 1,50m 

Código de Código de Código de Código de 
obrasobrasobrasobras    de de de de 
ParnamirimParnamirimParnamirimParnamirim    

Ambiente: área mínima; dimensão mínima; pé-direito mínimo 
Sala: 12m²; 2,85m; 2,50m 
Quarto: 8m²; 2,40m; 2,50m 
Cozinha: 4m²; 2,00m; 2,40m 
Banheiro: 2,40m²; 1,20m; 2,40m 
Serviço: 1m²; 1,00m; 2,40m 
Garagem: 12m²; 2,40m; 2,20m 

ABNT ABNT ABNT ABNT NBR NBR NBR NBR 
9050905090509050    

Aplicado às áreas comuns no uso residencial 
Circulação: largura mínima de 1,20m 
Diferenças de nível: dotadas de piso tátil de alerta 
Baias de acesso ao PNE nas esquinas 
Rampas: inclinação máxima de 8,33% e admite-se sem guarda-corpo caso tenha 
inclinação de no máximo 5% 
Banheiros acessíveis ao PNE 
Dispositivos de alerta ou informação ao PNE 

Portaria 1141 Portaria 1141 Portaria 1141 Portaria 1141 
da da da da ANACANACANACANAC    

Gabarito máximo de 27m até o topo do edifício, considerando à cota da pista do 
aeroporto como 53m em relação ao nível do mar 
(área do cone de aproximação da pista do aeroporto) 

 

O decreto municipal 5533 de Parnamirim (2009) permitir áreas mínimas inferiores ao Código de 

Obras do município, sobretudo sala (9,0m²) e quarto (7,20m²). Optou-se por considerar os requisitos 

do Código de Obras por não serem tão diminutos de maneira que prejudique a qualidade espacial. A 

unidade habitacional ainda pode ser utilizada em outros municípios da Grande Natal 9 , visto que o 

decreto é válido apenas para Parnamirim. 

3.2.3 Conceitos 

Infere-se três áreas de conceito, sustentabilidade, tecnologia de edificações e habitação de 

interesse social, descritos na Tabela 3-4. 

TabelaTabelaTabelaTabela    3333----4444....    Conceitos para o programa arquitetônicoConceitos para o programa arquitetônicoConceitos para o programa arquitetônicoConceitos para o programa arquitetônico    

ÁÁÁÁreareareareassss    ConceitoConceitoConceitoConceitossss    

Tecnologia de edificaçõesTecnologia de edificaçõesTecnologia de edificaçõesTecnologia de edificações    

Racionalização (do uso de materiais) 
Modulação 
Pré-fabricação 
Sistemas leves  
Custo 

HISHISHISHIS    
Relações sociais: 

• nas famílias 

                                   
9 Desde que também considerado os outros fatos, como os bioclimáticos. 



 

 

SustentabilidadeSustentabilidadeSustentabilidadeSustentabilidade    

        

        MateriaisMateriaisMateriaisMateriais

        EnergiaEnergiaEnergiaEnergia

 

Percebe-se que o campo de soluções para a proposta arquitetônica se localiza na intersecção 

das três áreas de conceito abordadas na programação

Ressalta-se que, apesar da programação considerar conceitos amplos da sustentabilidade em 

virtude da revisão da literatura que justifica a redução do impacto ambiental de uma edificação 

• entre unidades habitacionais 
• edificação e área comum 
• condomínio e entorno 

Uso (operações ocupantes) 
Infraestrutura urbana 
Considerações legais do programa 
Vida 

        ÁguaÁguaÁguaÁgua    Permeabilidade do solo 
Aproveitamento de águas pluviais 
Limitação do uso de água tratada 
Introdução de equipamentos economizadores

MateriaisMateriaisMateriaisMateriais    Gestão de resíduos da construção
Uso de materiais regionais/locais 
Materiais renováveis 
Uso de madeira certificada 
Uso de materiais de baixa emissão de gases
Reusar e reciclar  

EnergiaEnergiaEnergiaEnergia    Otimização do desempenho térmico do edifício
Uso de equipamentos eficientes 
Uso de energia renovável 
Minimização dos problemas de ilha de calor
Estratégias passivas 
Conforto térmico 
Aproveitamento de luz e ventilação naturais

campo de soluções para a proposta arquitetônica se localiza na intersecção 

conceito abordadas na programação (Figura 3-10). 

Figura Figura Figura Figura 3333----10101010....    Áreas conceituais para a proposta.Áreas conceituais para a proposta.Áreas conceituais para a proposta.Áreas conceituais para a proposta.    

se que, apesar da programação considerar conceitos amplos da sustentabilidade em 

virtude da revisão da literatura que justifica a redução do impacto ambiental de uma edificação 
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entre unidades habitacionais  

 Minha Casa Minha 

 
 

Introdução de equipamentos economizadores 
Gestão de resíduos da construção 

 

eriais de baixa emissão de gases 

Otimização do desempenho térmico do edifício 

Minimização dos problemas de ilha de calor 

ento de luz e ventilação naturais 

campo de soluções para a proposta arquitetônica se localiza na intersecção 

 

se que, apesar da programação considerar conceitos amplos da sustentabilidade em 

virtude da revisão da literatura que justifica a redução do impacto ambiental de uma edificação 
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residencial, o enfoque da pesquisa e do projeto é a eficiência energética, podendo os demais aspectos 

serem incorporados ou não a proposta arquitetônica. 

3.2.4 Necessidades 

As necessidades programadas para a proposta são relativas à qualidade espacial e economia. 

Portanto, a análise é de possíveis composições de unidades, relações espaciais existentes na 

proposta e quais os custos e preços de venda operado na região. 

3.2.4.1 Necessidades econômicas 

Atualmente, cerca de 70% da malha urbana da região da proposta, também denominada de 

Jardim das Nações, é ocupada por conjuntos habitacionais e condomínios implementados pela 

Cooperativa Habitacional do Rio Grande do Norte (COOPHAB-RN). 

Em entrevista ao setor de engenharia da cooperativa, quanto às edificações projetadas e 

existentes, destaca-se que a instituição implantou 528 residências com dois quartos e 464 com três 

quartos. Em habitacionais multifamiliares, foram executados 304 apartamentos de dois quartos e 928 

de três quartos. 37% das unidades habitacionais implantadas possuem dois dormitórios, enquanto que 

63% são de três. Os perfis de ocupantes mais recorrentes são solteiro, casal sem filhos, casal com 

até dois filhos, e grupos de dois a seis indivíduos. 

Em entrevista aberta com possível demandante desta proposta, foram caracterizadas quatro 

obras de habitações multifamiliares executadas pelo entrevistado (página 117, no apêndice 03). Destas 

obras, três foram idealizadas para o usuário com faixa de renda de três a seis salários mínimos. O 

sistema construtivo utilizado em todas foi concreto armado. Os principais anseios que os usuários 

apresentam às construtoras são o custo da unidade e a mobilidade urbana. O preço de construção 

aplicado pelo entrevistado, semelhante ao operado por outras construtoras, é de R$1.380 por metro 

quadrado privativo, enquanto o preço para venda é de R$2.000/m². Os dados coletados são válidos 

para que a proposta seja competitiva comercialmente e factível à realidade de rentabilidade financeira 

adotada pelo mercado da construção civil no local. 

Para a proposta ser inserida no programa MCMV e justificar a implementação por parte da 

iniciativa privada, é necessário um orçamento estimado do valor da edificação por um parâmetro de 
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uma tabela de referência e a comprovação da viabilidade econômica explicitando o VGV2, o BDI 10 e o 

lucro líquido do negócio. 

3.2.4.2 Necessidades espaciais 

Quanto às relações espaciais na habitação multifamiliar, que resultam em aspectos sociais e 

funcionais, foram programadas quatro possibilidades de interação entre os ambientes: intra-unidade 

habitacional, inter-unidades no plano horizontal, inter-unidades no plano vertical e extra-edificação. 

Também foram programadas propriedades espaciais importantes para proposta: flexibilidade, 

acessibilidade, expansibilidade, visibilidade, transparência, fechamento e integração.  

• Intra-unidade: corresponde às relações entre os ambientes internos da unidade habitacional 

(Figura 3-11).  

 
Figura Figura Figura Figura 3333----11111111....    Ilustração das relações sociais intraIlustração das relações sociais intraIlustração das relações sociais intraIlustração das relações sociais intra----unidades.unidades.unidades.unidades.    

• Inter-unidades no plano horizontal: corresponde à relação entre unidades num mesmo nível 

(pavimento) e a área comum que os integra, ou ainda o exterior da edificação (Figura 3-12). 

 
Figura Figura Figura Figura 3333----12121212....    Ilustração das relações sociais interIlustração das relações sociais interIlustração das relações sociais interIlustração das relações sociais inter----unidades no plano horizontal.unidades no plano horizontal.unidades no plano horizontal.unidades no plano horizontal.    

                                   
10 BDI (bonificação e despesas indiretas): percentual atribuído sobre o valor do custo direto e básico da obra, 

destinado ao lucro bruto, margem de segurança, custos indiretos, custo financeiro e seguro de obra. O 

percentual recomendado é entre 245 e 32%. 
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• Inter-unidades no plano vertical: corresponde à relação entre unidades em níveis (pavimentos) 

diferentes ou pilotis, solo e cobertura (Figura 3-13).  

 
Figura Figura Figura Figura 3333----13131313....    Ilustração das relações sociais interIlustração das relações sociais interIlustração das relações sociais interIlustração das relações sociais inter----unidades no plano vertical.unidades no plano vertical.unidades no plano vertical.unidades no plano vertical.    

• Extra-edificação: corresponde às relações entre a edificação e outra edificação, terrenos 

adjacentes, áreas comuns internas e área pública (Figura 3-14). 

 
Figura Figura Figura Figura 3333----14141414....    Ilustração das relações sociais extraIlustração das relações sociais extraIlustração das relações sociais extraIlustração das relações sociais extra----edifícedifícedifícedifício no plano vertical.io no plano vertical.io no plano vertical.io no plano vertical.    

3.33.33.33.3 RTQRTQRTQRTQ----RRRR    

Para uma programação com enfoque na eficiência energética a partir do RTQ-R, foi elaborado 

um programa específico para os objetivos, fatos e conceitos acerca do Regulamento (página 118, no 

apêndice 04). 

A Tabela 3-5 organiza quais são os fatos preconizados pelo RTQ-R que atendem aos 

objetivos da normativa, com ênfase às metas para envoltória – sombrear, ventilar naturalmente e 

resistir ou amenizar as trocas de calor –, pois como visto na revisão do Regulamento (capítulo 2.5), é 

a parte que tem maior peso para obtenção do nível de eficiência “A”. 
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TabelaTabelaTabelaTabela    3333----5555....    Programação do RTQProgramação do RTQProgramação do RTQProgramação do RTQ----R.R.R.R.    

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    FatosFatosFatosFatos    
SoSoSoSombreambreambreambrearrrr    Necessidade de sombreamento das aberturas ou paredes externas 

Hierarquia para os dispositivos sombreadores localizados em fachadas (a partir 
da melhor situação): Oeste, Leste, Norte e Sul 
Maximização do sombreamento da abertura 
Variabilidade e controle da entrada de luz e dos ventos 

VentilaVentilaVentilaVentilarrrr    
nnnnaturalaturalaturalaturalmentementementemente    

Exigência de ventilação cruzada 
Para ventilação cruzada, a área da segunda abertura deve ter no mínimo 25% 
da área da primeira abertura 
Exigência de controle de fluxo (ventilação controlável), de volume e velocidade 
Área efetiva11 de ventilação com no mínimo 1/10 da área de piso ambiente 

Resistir ou Resistir ou Resistir ou Resistir ou 
amenizar às trocasamenizar às trocasamenizar às trocasamenizar às trocas    

de calorde calorde calorde calor    

Materiais com menor fator de calor solar possível, bem como, mais reflexivo e 
claro 
Hierarquia da melhor orientação de parede externa (a partir da melhor 
situação): Sul, Leste, Norte e Oeste 
Hierarquia de melhor orientação para as aberturas(a partir da melhor 
situação): Sul, Norte, Leste e Oeste 
Priorizar ambientes sobre pilotis ou solo 
Evitar ganhos térmicos pela coberta 
Área efetiva de iluminação para áreas de permanência transitória deve ter no 
mínimo 1/10 da área de piso do ambiente 
Área efetiva de iluminação para áreas de permanência prolongada deve ter no 
mínimo 1/8 da área de piso do ambiente 
Capacidade térmica entre 50 e 250KJ/m²K 

AquecAquecAquecAquecer er er er a água por a água por a água por a água por 
energia solarenergia solarenergia solarenergia solar    

Tubulações atendendo normas técnicas 
Classificação do equipamento pelo PBE 
Reservatórios com resistência térmica igual ou superior a 2,20 m²K/W 
Orientação dos coletores para o norte geográfico, com desvio máximo de 30° 
Inclinação ideal da latitude acrescida de 10° 

BonificaçõesBonificaçõesBonificaçõesBonificações    Ventilação natural: 
• Porosidade mínima de 20% 
• Dispositivos de controle de luz, chuva, insolação e privacidade 
• Peitoril ventilado com centro geométrico entre 0,40 e 0,70m 

Iluminação natural 
• Profundidade máxima dos ambientes em 5,28m 
• Refletância do teto maior que 60% 

Uso racional da água (equação 3.70 do RTQ-R) 
Iluminação artificial: fontes com eficiência superior a 75lm/W ou com selo 
Procel 
Ventiladores de teto em 2/3 dos ambientes e selo Procel 
Refrigeradores com selos superior, espaçamento superior a 15cm, sombreados 
e distantes de fontes de calor 
Aquecimento de água: caso partilhado, deve ter medição individual 

                                   
11 A área efetiva para ventilação considera apenas a área de abertura, desconsiderando partes de caixilho ou de 

folhas fixas. 
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4444 PPPPRECEDENTES ARQUITETÔRECEDENTES ARQUITETÔRECEDENTES ARQUITETÔRECEDENTES ARQUITETÔNICOSNICOSNICOSNICOS    

Os precedentes escolhidos apresentam elementos ou características que se destacam pela 

sustentabilidade, tecnologia e/ou uso relacionado ao tema habitação de interesse social. 

Foram estudados os seguintes projetos de habitações multifamiliares:  

• o vencedor e o segundo lugar do concurso de projetos promovido pela Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU)(SOBREIRA, 2010); 

• os vencedores do concurso de moradias sustentáveis para a Inglaterra e para o Brasil (Living 

Steel.org, 2010); 

• conjunto de projetos para habitação de interesse social do grupo arquitetônico Elemental Chile 

(ElementalChile, 2009). 

Em cada estudo é identificada a localização, autoria, caracterização de aspectos de 

sustentabilidade, tecnologia de edificações e/ou habitação de interesse social, e a conferência da 

agenda verde proposta no referencial teórico, no sentido de avaliar o impacto ambiental da edificação. 

Ao final do capítulo, as principais características são organizadas e comparadas. 

4.14.14.14.1 Projetos do concurso CDHUProjetos do concurso CDHUProjetos do concurso CDHUProjetos do concurso CDHU    

Foram selecionados dois projetos premiados em 10 e 20 lugar da tipologia multifamiliares com 

até quatro pavimentos, que participaram do concurso nacional, promovido pelo CDHU e organizado pelo 

Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo (IAB-SP), em 2010.Esses projetos 

foram escolhidos porque contemplam aspectos sustentáveis na habitação de interesse social. 

As bases deste concurso, dentre outras premissas, contêm um relatório, coordenado pelo 

Conselho Brasileiro de Construções Sustentáveis (CBCS), que trata de referências metodológicas para 

eficiência energética em edificações, descrevendo definição e aplicação de arquitetura bioclimática, 

cartas solares, simulação termo-energética e aquecimento solar de água. 

O projeto vencedor é de autoria do escritório Tripytique, que concebe uma proposta de 

tipologias modulares e reticuladas que propõe a moradia em fases e com possibilidade de replicação 

e/ou conexões, da unidade à comunidade, do condomínio à escala do bairro (Figura 4-1). A implantação 

das edificações no lote é realizada pensando na integração do conjunto à malha urbana e nas 

possibilidades de assimilação de estrutura viária em trilhos, a partir de uma proporcional distribuição 

da densidade habitacional. Além disto, o projeto propõe os edifícios no alinhamento das vias e o uso 

de comércios nas esquinas e acesso direto de garagem.  
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Figura Figura Figura Figura 4444----1111....    Maquetes eletrônicas do projeMaquetes eletrônicas do projeMaquetes eletrônicas do projeMaquetes eletrônicas do projeto vencedor do Concurso CDHUto vencedor do Concurso CDHUto vencedor do Concurso CDHUto vencedor do Concurso CDHU    

Fonte: (SOBREIRA, 2010) 

Dentre os rebatimentos avaliados, o projeto contempla sistema construtivo pré-fabricado, 

modulação construtiva, sombreamento das aberturas, reciclagem do lixo, aquecimento de água por 

energia solar, unidades habitacionais com ventilação cruzada, acessibilidade, flexibilidade e redução no 

consumo de energia e água a partir de equipamentos e dispositivos eficientes (Figura 4-2).  

 

Figura Figura Figura Figura 4444----2222....    Unidade habitacional do projeto vencedor do Concurso CDHUnidade habitacional do projeto vencedor do Concurso CDHUnidade habitacional do projeto vencedor do Concurso CDHUnidade habitacional do projeto vencedor do Concurso CDHUUUU    

Fonte: (SOBREIRA, 2010). 

O projeto selecionado em segundo lugar foi a proposta do escritório PLAA, que concebeu a 

habitação de interesse social a partir de um sistema construtivo pré-fabricado e dentro de uma 

modulação construtiva que permita a montagem da edificação conforme a demanda sugerindo uma 

auto-construção racional (Figura 4-3). 

“O projeto é denominado MAD, pela característica de montagem à demanda. 

Funciona como um jogo de peças possíveis de diferentes combinações. É como uma 

padronização da construção executada em etapas, que configura os conhecidos “anexos” 

nas habitações populares. Nesse caso, porém, a expansão diz respeito ao conjunto e 

não às unidades. O projeto acrescenta a qualidade e valoriza a vitalidade da habitação 
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de interesse social, buscando o melhor equilíbrio entre arquitetura, implantação, 

sustentabilidade e custos.” (SOBREIRA, 2010)apud PLAA 

 
Figura Figura Figura Figura 4444----3333....    Maquete e catálogo para montagem à demanda Maquete e catálogo para montagem à demanda Maquete e catálogo para montagem à demanda Maquete e catálogo para montagem à demanda dodododo    segundo lugar no segundo lugar no segundo lugar no segundo lugar no CCCConcurso CDHUoncurso CDHUoncurso CDHUoncurso CDHU....    

Fonte: (SOBREIRA, 2010). 

Esta proposta incorpora aquecimento de água por energia solar e condicionamento passivo da 

edificação por meio do sombreamento das fachadas através de dispositivos na envoltória que 

permitem versatilidade de fachadas (Figura 4-4). 

 
Figura Figura Figura Figura 4444----4444....    Possibilidades de fachadasPossibilidades de fachadasPossibilidades de fachadasPossibilidades de fachadas    dodododo    segundo lugar no segundo lugar no segundo lugar no segundo lugar no Concurso CDHUConcurso CDHUConcurso CDHUConcurso CDHU....    

Fonte: (SOBREIRA, 2010). 
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Na escala urbana, a locação das edificações é concebida para proporcionar permeabilidade da 

ventilação, por meio do uso de pilotis, grande afastamento entre os blocos e variabilidade de 

implantação (Figura 4-5). 

 
Figura Figura Figura Figura 4444----5555....    Elevação da implantaçElevação da implantaçElevação da implantaçElevação da implantação ão ão ão dodododo    segundo lugar no Concurso CDHUsegundo lugar no Concurso CDHUsegundo lugar no Concurso CDHUsegundo lugar no Concurso CDHU....    

Fonte:(SOBREIRA, 2010). 

4.24.24.24.2 CompeCompeCompeCompetição Internacional para Moradias Sustentáveistição Internacional para Moradias Sustentáveistição Internacional para Moradias Sustentáveistição Internacional para Moradias Sustentáveis    

Foram avaliados os projetos vencedores na Inglaterra e Brasil da Competição Internacional 

para Moradias Sustentáveis, promovida pela organização Living Steel12, é um concurso de idéias para 

construções habitacionais que tenham o aço como sistema construtivo e que enfoquem a 

sustentabilidade (Living Steel.org, 2010). 

O projeto inglês premiado é de autoria do escritório Carwrightand Pickard Arquitects. Apesar 

de ter um contexto sócio-econômico e ambiental divergente da proposta desta pesquisa, foi escolhido 

porque incorpora princípios e objetivos sustentáveis. O projeto emprega módulos de dois tamanhos 

básicos, ambos montados fora do local da obra e transportados para o canteiro. A maior das duas 

unidades forma a base dos outros tipos. Através do acréscimo do segundo módulo, menor, e os 

painéis de aço removíveis obtêm-se uma grande variedade de tamanhos de habitação, tanto por 

expansão vertical quanto horizontal (Figura 4-6). 

 
Figura Figura Figura Figura 4444----6666....    Perspectivas do projeto vencedor na Inglaterra.Perspectivas do projeto vencedor na Inglaterra.Perspectivas do projeto vencedor na Inglaterra.Perspectivas do projeto vencedor na Inglaterra.    

Fonte: (Living Steel.org, 2010). 

                                   
12 Living Steel é uma organização mundial, patrocinada por empresas da indústria do aço, com o objetivo de 

desenvolver e estimular a utilização do material em construções habitacionais, no sentido da inovação 

tecnológica e da sustentabilidade. 
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Quanto à sustentabilidade, o sistema construtivo pré-fabricado em aço possibilita a redução 

de resíduos sólidos e reciclagem de material; além disto, há um sistema de aquecimento de água por 

boilers de biomassa, uso de energia solar, e aproveitamento de águas pluviais. A envoltória reduz as 

cargas térmicas no verão por meio dos telhados verdes (Figura 4-7), e acumula calor no inverno por 

meio de painéis de vidro voltados para o Sul. 

 
Figura Figura Figura Figura 4444----7777....    Perspectiva doPerspectiva doPerspectiva doPerspectiva do    projeto vencedor na Inglaterra.projeto vencedor na Inglaterra.projeto vencedor na Inglaterra.projeto vencedor na Inglaterra.    

Fonte: (Living Steel.org, 2010). 

O outro projeto vencedor, de autoria do escritório brasileiro Andrade Morettin Arquitetos 

Associados, é concebido para cidade do Recife, mesma zona bioclimática de Parnamirim, clima quente e 

úmido (Figura 4-8 e Figura 4-9). As unidades são dispostas de forma geminadas, horizontalmente, 

modulada, empregando um sistema construtivo pré-fabricado metálico para reduzir os desperdícios de 

obra e proporcionar a reciclagem e desmonte ao fim da vida útil. As vedações empregam sistemas 

construtivos leves, o que proporciona baixa inércia térmica, e com altura média para obter um layout 

aberto e ventilação natural cruzada. Os autores valorizam a permeabilidade aos ventos e o 

sombreamento para obter conforto térmico. As aberturas voltadas para o exterior são dotadas de 

venezianas que protegem da radiação solar intensa e permite circulação do ar. Os grandes beirais e 

varandas em balanço também colaboram para o sombreamento. Além disto, o uso de cores vivas claras 

absorve menos radiação térmica. 
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Figura Figura Figura Figura 4444----8888....    Perspectivas do projeto vencedor no Brasil.Perspectivas do projeto vencedor no Brasil.Perspectivas do projeto vencedor no Brasil.Perspectivas do projeto vencedor no Brasil.    

Fonte: (Living Steel.org, 2010). 

 
Figura Figura Figura Figura 4444----9999....    Perspectivas do projePerspectivas do projePerspectivas do projePerspectivas do projeto vencedor no Brasilto vencedor no Brasilto vencedor no Brasilto vencedor no Brasil....    

Fonte: (Living Steel.org, 2010). 

Outros aspectos contemplados na proposta são o aproveitamento das águas de chuva visto o 

alto índice pluviométrico da cidade, o aquecimento de água por coletor solar para aproveitar a alta 

insolação da região, aproveitamento dos ventos por meio de uma implantação isolada e alternada dos 

edifícios, e a prevenção de alagamentos por meio da elevação do térreo, o que ainda favorece ao 

resfriamento por pilotis. 

4.34.34.34.3 Grupo Elemental ChileGrupo Elemental ChileGrupo Elemental ChileGrupo Elemental Chile    

O grupo arquitetônico Elemental Chile (ElementalChile, 2009) desenvolve vários projetos de 

habitação de interesse social com enfoque nas relações sociais, qualidade espacial e custo-benefício. 

Os precedentes avaliados são os projetos desenvolvidos no Chile, México e Itália. A moradia para 

população de baixa renda é concebida como investimento para o usuário, pensando a unidade de uma 

maneira que o custo da ampliação seja inferior ao da aquisição do imóvel e que a auto-construção 

agregue valor (Figura 4-10). 
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Figura Figura Figura Figura 4444----10101010. . . . Projeto em Iquique/Chile.Projeto em Iquique/Chile.Projeto em Iquique/Chile.Projeto em Iquique/Chile.    

Fonte: (ElementalChile, 2009) 

As edificações chilenas, na cidadede Iquique, ocupam um terreno de 5.000m², com 93 unidades 

de 36m² ampliáveis para 72m², todas voltadas para um pátio de estacionamento e uso comum (Figura 

4-11).  

 
Figura Figura Figura Figura 4444----11111111. . . . Projeto em Iquique (Chile)Projeto em Iquique (Chile)Projeto em Iquique (Chile)Projeto em Iquique (Chile)....    

Fonte: (ElementalChile, 2009) 

Para o México, o grupo projetou 70 unidades de 40m² numa quadra de 6.500m² na cidade de 

Monterrey, com unidades voltadas para a via pública, proporcionando um pátio interno de uso comum 

(Figura 4-12). 
 

 
Figura Figura Figura Figura 4444----12121212. . . . Projeto em Monterrey (México).Projeto em Monterrey (México).Projeto em Monterrey (México).Projeto em Monterrey (México).    

Fonte: (ElementalChile, 2009) 
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Tanto no México quanto no Chile, as edificações são concebidas em organização de módulos 

passíveis de ampliação, estrutura em concreto armado e vedações com blocos de concreto (Figura 

4-14). Há uma ressalva quanto ao uso do concreto armado em virtude da utilização de fôrmas de 

madeiras que não são reaproveitadas. Já para a proposta da Itália, o grupo concebeu um protótipo 

com vedações e lajes pré-fabricados, o que torna a construção limpa, seca e mitiga os resíduos de 

obra (Ver Figura 4-13). 
 

 

 

 

 
Figura Figura Figura Figura 4444----13131313....Fotos do pFotos do pFotos do pFotos do protótipo prérotótipo prérotótipo prérotótipo pré----fabricado (Itália)fabricado (Itália)fabricado (Itália)fabricado (Itália)....    

Fonte: (ElementalChile, 2009) 
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Figura Figura Figura Figura 4444----14141414. . . . Projeto em Monterrey (MProjeto em Monterrey (MProjeto em Monterrey (MProjeto em Monterrey (México).éxico).éxico).éxico).    

Fonte: (ElementalChile, 2009) 

O processo de concepção é participativo, isto é, tem a colaboração da comunidade e futuros 

usuários, o que culmina numa concepção de espaços com layout aberto e vãos únicos para que o 

morador faça a sua distribuição interna, além de conceitos de flexibilidade e expansibilidade espacial 

(Figura 4-15). 

 
Figura Figura Figura Figura 4444----15151515....    ReuniõesReuniõesReuniõesReuniões    do Grupo com a comunidadedo Grupo com a comunidadedo Grupo com a comunidadedo Grupo com a comunidade....    

Fonte: (ElementalChile, 2009) 

As construções são entregues sem acabamento final, tanto interior quanto exterior, para a 

personalização das unidades habitacionais e redução dos custos na aquisição do imóvel (Figura 4-16 e 

Figura 4-17). 

 
Figura Figura Figura Figura 4444----16161616. . . . Projeto em Iquique (Chile)Projeto em Iquique (Chile)Projeto em Iquique (Chile)Projeto em Iquique (Chile)....    

Fonte: (ElementalChile, 2009) 



 

 

4.44.44.44.4 ResultadosResultadosResultadosResultados    

Utilizando como referência

apêndice 01) e acrescentado as características positivas quanto à tecnologia da edificação e HIS

cada precedente estudado, foi elaborada

Tabela Tabela Tabela Tabela 4444----1111....    TabelaTabelaTabelaTabela

TABELA COMPARATIVATABELA COMPARATIVATABELA COMPARATIVATABELA COMPARATIVA

PRECEDENTES ARQUITETÔNICOS
USO RACIONAL DE USO RACIONAL DE USO RACIONAL DE USO RACIONAL DE ÁGUAÁGUAÁGUAÁGUA    
Permeabilidade do solo 
Conservação dos padrões de 
drenagem e topografia 
Medição individualizada de água
Controle de qualidade na fonte
Aproveitamento de águas pluvia
Reuso de águas residuais ou “cinzas” 
Adoção de tecnologia/mecanismos 
para eficiência no consumo de água

USO RACIONAL DE MATERIAISUSO RACIONAL DE MATERIAISUSO RACIONAL DE MATERIAISUSO RACIONAL DE MATERIAIS
Gestão de resíduos da construção
Uso de sistema construtivo pré
fabricado e/ou modular 
Uso de materiais regionais  

                                  
13 NS: Abreviação para os aspectos que são desconhecidos a respeito dos precedentes.

PRECEDENTES ARQUITETÔNICOS

Figura Figura Figura Figura 4444----17171717. . . . Projeto em Iquique (Chile)Projeto em Iquique (Chile)Projeto em Iquique (Chile)Projeto em Iquique (Chile)....    

Fonte: (ElementalChile, 2009) 

Utilizando como referência a agenda verde proposta no referencial teórico (

) e acrescentado as características positivas quanto à tecnologia da edificação e HIS

nte estudado, foi elaborada a Tabela 4-1. 

TabelaTabelaTabelaTabela    comparativcomparativcomparativcomparativaaaa    e avaliative avaliative avaliative avaliativaaaa    dos precedentes arquitetônicos.dos precedentes arquitetônicos.dos precedentes arquitetônicos.dos precedentes arquitetônicos.

TABELA COMPARATIVATABELA COMPARATIVATABELA COMPARATIVATABELA COMPARATIVA    DOS PRECEDENTES ARQUITETÔNICOSDOS PRECEDENTES ARQUITETÔNICOSDOS PRECEDENTES ARQUITETÔNICOSDOS PRECEDENTES ARQUITETÔNICOS

ARQUITETÔNICOS    
        

    XXXX    XXXX    
XXXX    XXXX    XXXX    

Medição individualizada de água XXXX    XXXX    NSNSNSNS    
Controle de qualidade na fonte             
Aproveitamento de águas pluviais XXXX    XXXX    XXXX    
Reuso de águas residuais ou “cinzas”              
Adoção de tecnologia/mecanismos 
para eficiência no consumo de água 

XXXX    XXXX    XXXX    

USO RACIONAL DE MATERIAISUSO RACIONAL DE MATERIAISUSO RACIONAL DE MATERIAISUSO RACIONAL DE MATERIAIS            
Gestão de resíduos da construção             
Uso de sistema construtivo pré- XXXX    XXXX    XXXX    

            
                                   

NS: Abreviação para os aspectos que são desconhecidos a respeito dos precedentes.
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a agenda verde proposta no referencial teórico (página 115, no 

) e acrescentado as características positivas quanto à tecnologia da edificação e HIS de 

dos precedentes arquitetônicos.dos precedentes arquitetônicos.dos precedentes arquitetônicos.dos precedentes arquitetônicos.    

DOS PRECEDENTES ARQUITETÔNICOSDOS PRECEDENTES ARQUITETÔNICOSDOS PRECEDENTES ARQUITETÔNICOSDOS PRECEDENTES ARQUITETÔNICOS13131313    

  
        
XXXX        
XXXX    XXXX    

NSNSNSNS    XXXX    
        
XXXX        
        
XXXX        

        
        
XXXX    XXXX    

        

NS: Abreviação para os aspectos que são desconhecidos a respeito dos precedentes. 
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Uso de materiais renováveis          XXXX    XXXX        
Se for o caso, uso de madeira 
certificada 

                NSNSNSNS    

Evitar materiais com alta energia 
incorporada 

                    

Escolher materiais coerentes às suas 
propriedades físicas 

        XXXX    XXXX        

Optar por materiais frios, com alta 
refletância e cor clara 

XXXX    XXXX    XXXX    XXXX        

MANUTENÇÃO DO ARMANUTENÇÃO DO ARMANUTENÇÃO DO ARMANUTENÇÃO DO AR                    
Adequação às condições físicas do 
terreno e paisagismo 

XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    

Evitar ambientes selados XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    
Especificação de materiais para 
qualidade do ar e do ambiente 
interno 

NSNSNSNS    NSNSNSNS    NSNSNSNS    NSNSNSNS    NSNSNSNS    

Estratégias que mitiguem a emissão 
de CO2 

                    

Não utilização de materiais em 
cimento-amianto 

XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    

USO RACIONAL DE ENERGIAUSO RACIONAL DE ENERGIAUSO RACIONAL DE ENERGIAUSO RACIONAL DE ENERGIA                    
Objetiva otimização do desempenho 
térmico da envoltória do edifício 

XXXX    XXXX    XXXX    XXXX        

Medição individualizada de gás e água 
quente (se for o caso) 

NSNSNSNS    NSNSNSNS    NSNSNSNS    NSNSNSNS        

Uso de equipamentos eficientes 
energeticamente ou não utilização 

XXXX    XXXX    XXXX    XXXX        

Uso de energias renováveis         XXXX            
Adoção de aquecimento de água por 
energia solar 

XXXX    XXXX    XXXX    XXXX        

TECNOLOGIA DE EDFICAÇÕESTECNOLOGIA DE EDFICAÇÕESTECNOLOGIA DE EDFICAÇÕESTECNOLOGIA DE EDFICAÇÕES                    
Sistema construtivo pré-fabricado XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    
Modulação construtiva XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    
Sistema em concreto armado XXXX    XXXX                
Sistema em alvenaria estrutural                 XXXX    
Sistema em estrutura metálica         XXXX    XXXX        

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                    
Acessibilidade XXXX    XXXX    NSNSNSNS            
Flexibilidade espacial XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    
Expansibilidade espacial     XXXX    XXXX        XXXX    
Ênfase em estratégias econômicas XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    
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5555 PPPPARTIDOARTIDOARTIDOARTIDO    

O partido considerou proposições que atendem às referências e ao contexto da proposta. 

Foram elaborados diagramas para auxiliar a leitura dos fatos e necessidades da programação 

arquitetônica para o terreno e contexto da proposta: fatos bioclimáticos, necessidades sócio-

espaciais, visuais, fatos legais e fatos físicos. 

A implantação é influenciada pela redução à exposição ao Sol e pelo potencial de ventilação, 

pois os fatos bioclimáticos (Figura 5-1) conduzem à orientação das unidades habitacionais com 

aberturas para Norte e Sul, portanto, implantadas paralelas à via. 

 

 
Figura Figura Figura Figura 5555----1111. Diagrama . Diagrama . Diagrama . Diagrama ddddos fatos bioclimáticosos fatos bioclimáticosos fatos bioclimáticosos fatos bioclimáticos    para opara opara opara o    terrenoterrenoterrenoterreno    

 

Os fatos legais, principalmente as prescrições urbanísticas de plano diretor e ANAC, permitem 

uma massa construída de aproximadamente 90m x 90m x 27m, considerando taxa de ocupação, recuos 

frontal, laterais e fundos, e gabarito. Contudo, o aproveitamento máximo é de 30.000m². Dependendo 

do número e área dos pavimentos. Esta massa possibilita recortes nos planos horizontal e vertical 

(Figura 5-2). 

 

 

 



 

 

Figura Figura Figura Figura 

 

As relações espaciais entre as unidades, blocos, áreas comuns e via pública tem rebatimento 

com outros aspectos: funcionalidade, estética da edificação, acessibili

relações sociais entre os moradores, usuários, funcionários e visitantes. Portanto, a locação da 

edificação multifamiliar, localização e disposição da área comum, áreas de circulação, acessibilidade 

física entre o público e privado terão interferência direta com a operação da edificação

Figura Figura Figura Figura 

Figura Figura Figura Figura 5555----2222. Diagrama para os fatos . Diagrama para os fatos . Diagrama para os fatos . Diagrama para os fatos legais dlegais dlegais dlegais do terrenoo terrenoo terrenoo terreno....    

As relações espaciais entre as unidades, blocos, áreas comuns e via pública tem rebatimento 

com outros aspectos: funcionalidade, estética da edificação, acessibilidade, 

relações sociais entre os moradores, usuários, funcionários e visitantes. Portanto, a locação da 

edificação multifamiliar, localização e disposição da área comum, áreas de circulação, acessibilidade 

vado terão interferência direta com a operação da edificação

Figura Figura Figura Figura 5555----3333. Diagrama para . Diagrama para . Diagrama para . Diagrama para as relações espaciais das relações espaciais das relações espaciais das relações espaciais do terrenoo terrenoo terrenoo terreno....

 
PARTIDO 

 

56 

 

As relações espaciais entre as unidades, blocos, áreas comuns e via pública tem rebatimento 

dade, viabilidade econômica, 

relações sociais entre os moradores, usuários, funcionários e visitantes. Portanto, a locação da 

edificação multifamiliar, localização e disposição da área comum, áreas de circulação, acessibilidade 

vado terão interferência direta com a operação da edificação (Figura 5-3).  

 
....    



 

 

Além destas interferências, as metas de qua

permeabilidade visual conduzem a busca pelas melhores visuais do terreno, no sentido Nordeste e 

Sudoeste, voltadas para as paisagens de vales dos Rios Pitimbú e Pium (

 

Figura Figura Figura Figura 

 

Os fatos de economia

portanto, quanto maior o número de unidades, mais rateado será o valor do terre

e quanto menos área comum (que não é comercializável), maior a rentabilidade.

Na interposição dos diagramas apresentados, podem ser testadas várias possibilidades de 

implantação. O ponto de partida para construção da proposta é a que me

aspectos revisados e programados na pesquisa (

referências e contexto analisado (

Além destas interferências, as metas de qualidade de vida e as necessidades de 

permeabilidade visual conduzem a busca pelas melhores visuais do terreno, no sentido Nordeste e 

este, voltadas para as paisagens de vales dos Rios Pitimbú e Pium (Figura 

Figura Figura Figura Figura 5555----4444. Diagrama para . Diagrama para . Diagrama para . Diagrama para as visuais das visuais das visuais das visuais do terrenoo terrenoo terrenoo terreno....    

Os fatos de economia da programação indicam um custo de R$1.380,00/m² de área privativa, 

portanto, quanto maior o número de unidades, mais rateado será o valor do terre

e quanto menos área comum (que não é comercializável), maior a rentabilidade. 

Na interposição dos diagramas apresentados, podem ser testadas várias possibilidades de 

implantação. O ponto de partida para construção da proposta é a que me

aspectos revisados e programados na pesquisa (Figura 5-5) considerando 

referências e contexto analisado (Figura 1-1).  
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lidade de vida e as necessidades de 

permeabilidade visual conduzem a busca pelas melhores visuais do terreno, no sentido Nordeste e 

Figura 5-4). 

 

um custo de R$1.380,00/m² de área privativa, 

portanto, quanto maior o número de unidades, mais rateado será o valor do terreno pelos mutuários, 

 

Na interposição dos diagramas apresentados, podem ser testadas várias possibilidades de 

implantação. O ponto de partida para construção da proposta é a que melhor compatibilizar os 

sua intersecção com as 
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Figura Figura Figura Figura 5555----5555. . . . DiaDiaDiaDiagrama de sobreposição das interferências grama de sobreposição das interferências grama de sobreposição das interferências grama de sobreposição das interferências no terreno.no terreno.no terreno.no terreno.    

5.15.15.15.1 Adoção do partidoAdoção do partidoAdoção do partidoAdoção do partido    

O partido adotado é resultado de todas as informações e análises obtidas a partir do 

referencial teórico, programação arquitetônica e precedentes arquitetônicos.  

Como o enfoque da pesquisa é uma proposta arquitetônica que possua pontuação máxima em 

eficiência energética a partir do RTQ-R, a implantação da edificação buscou orientação a fim de 

resistir ou amenizar as trocas de calor, ser favorável à ventilação natural cruzada e sombreamento 

(aspectos da Tabela 3-5). Apesar desta ênfase, os demais pontos de vistas pesquisados não foram 

desconsiderados: os fatos legais e físicos, as necessidades econômicas e espaciais, as diretrizes para 

minimizar o impacto ambiental e as limitações do programa MCMV. 

Num primeiro estudo, foram implantados diversos blocos com tipologia linear, empenas opacas 

para leste e oeste, unidades habitacionais abertas para sul e circulação comum voltada para norte 

(Figura 5-6). 

 



 

 

Figura Figura Figura Figura 

 

Neste estudo, as questões bioclimáticas

satisfatoriamente outros aspectos

uma única circulação linear para atender as unidades habitacionais, 

unidade voltada para Norte, aproveitando melhor a á

viável financeiramente. 

Concebeu-se, então, um bloco único contínuo 

da ventilação natural cruzada para mitigar as unidades q

consideraram-se unidades voltadas a L

vento originasse de cada uma desta

sudeste (Figura 3-9), estaria insatisfatória.

 

Figura Figura Figura Figura 5555----6666. . . . Estudo inEstudo inEstudo inEstudo iniiiicial sensívelcial sensívelcial sensívelcial sensível    aos objetivos do RTQaos objetivos do RTQaos objetivos do RTQaos objetivos do RTQ----RRRR....    

s questões bioclimáticas são contempladas, porém 

outros aspectos, como as relações frente-frente e frente

uma única circulação linear para atender as unidades habitacionais, quando poderia existir outra 

aproveitando melhor a área de uso comum e tornando a edificação mais 

um bloco único contínuo com circulação central, mas 

ventilação natural cruzada para mitigar as unidades que ficariam voltadas para N

unidades voltadas a Leste e outras a Sul, para aproveitamento do período que o 

vento originasse de cada uma destas orientações (Figura 5-7), contudo a orientação média anual 

), estaria insatisfatória. 

NORTE 

NORTE 
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m o estudo não atende 

frente e frente-fundo entre blocos e 

quando poderia existir outra 

rea de uso comum e tornando a edificação mais 

circulação central, mas com aproveitamento 

ue ficariam voltadas para Norte. Inicialmente, 

para aproveitamento do período que o 

), contudo a orientação média anual 

 



 

 

Figura Figura Figura Figura 5555----7777. . . . 

5.25.25.25.2 Evolução do partidoEvolução do partidoEvolução do partidoEvolução do partido    

Foram idealizadas cinco diferentes

ventilação natural (Figura 5-

implantação em relação aos quatro 

visuais, ventilação natural, 

revisadas a partir do RTQ-R (

maior compactação da área de uso comum.

uma edificação horizontal única no lote mitiga comunicação frente

blocos. 

. . . . SegundoSegundoSegundoSegundo    eeeestudo buscando compatibilizar outros aspectosstudo buscando compatibilizar outros aspectosstudo buscando compatibilizar outros aspectosstudo buscando compatibilizar outros aspectos

idealizadas cinco diferentes implantações para melhorar o desempenho quanto à 

-8) e adotada uma classificação da primeira a quinta melhor opção de 

implantação em relação aos quatro fatos destacados na adoção do partido (

orientação das paredes externas e aberturas

R (página 116, apêndice 02) – e manutenção da circulação central para

maior compactação da área de uso comum. Para atender às relações sócio-espaciais, considera

uma edificação horizontal única no lote mitiga comunicação frente-frente ou frente

NORTE 
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studo buscando compatibilizar outros aspectosstudo buscando compatibilizar outros aspectosstudo buscando compatibilizar outros aspectosstudo buscando compatibilizar outros aspectos....    

lantações para melhorar o desempenho quanto à 

adotada uma classificação da primeira a quinta melhor opção de 

na adoção do partido (5.1): exploração das 

orientação das paredes externas e aberturas – conforme diretrizes 

e manutenção da circulação central para 

espaciais, considera-se que 

frente ou frente-fundo entre 

 



 

 

Foi escolhida a configuração que representava o melhor custo

programados. A Figura 5-9 sobrepõe a massa volumétrica adotada aos diagramas esquemáticos iniciais 

para adoção do partido. Definiu

nordeste do terreno, com horizontalidade perpendicular ao sudeste (sentido médio da incidência da 

ventilação), e aberturas das unidades voltadas para o Sul e para o No

Dessa forma, o controle de insolação das aberturas se torna mais simplificado e preserva a vista dos 

ocupantes da edificação.  

Figura Figura Figura Figura 5555----9999. Sobreposição dos diagramas iniciais e do partido adotado.. Sobreposição dos diagramas iniciais e do partido adotado.. Sobreposição dos diagramas iniciais e do partido adotado.. Sobreposição dos diagramas iniciais e do partido adotado.

                                  
14  Cada possível implantação é o esboço do quadrilátero do terreno com pequenas linhas representando a 

locação das unidades habitacionais, a orientação do Norte e dos ventos predominantes.

Figura Figura Figura Figura 5555----8888. Croquis de testes de implantação. Croquis de testes de implantação. Croquis de testes de implantação. Croquis de testes de implantação14141414....    

Foi escolhida a configuração que representava o melhor custo

sobrepõe a massa volumétrica adotada aos diagramas esquemáticos iniciais 

Definiu-se a solução de uma edificação localizada na diagonal sudoeste

nordeste do terreno, com horizontalidade perpendicular ao sudeste (sentido médio da incidência da 

ventilação), e aberturas das unidades voltadas para o Sul e para o Norte (Figura 

Dessa forma, o controle de insolação das aberturas se torna mais simplificado e preserva a vista dos 

. Sobreposição dos diagramas iniciais e do partido adotado.. Sobreposição dos diagramas iniciais e do partido adotado.. Sobreposição dos diagramas iniciais e do partido adotado.. Sobreposição dos diagramas iniciais e do partido adotado.

                                   
implantação é o esboço do quadrilátero do terreno com pequenas linhas representando a 

locação das unidades habitacionais, a orientação do Norte e dos ventos predominantes.
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Foi escolhida a configuração que representava o melhor custo-benefício dos fatos 

sobrepõe a massa volumétrica adotada aos diagramas esquemáticos iniciais 

se a solução de uma edificação localizada na diagonal sudoeste-

nordeste do terreno, com horizontalidade perpendicular ao sudeste (sentido médio da incidência da 

Figura 5-10 e Figura 5-11). 

Dessa forma, o controle de insolação das aberturas se torna mais simplificado e preserva a vista dos 

 
. Sobreposição dos diagramas iniciais e do partido adotado.. Sobreposição dos diagramas iniciais e do partido adotado.. Sobreposição dos diagramas iniciais e do partido adotado.. Sobreposição dos diagramas iniciais e do partido adotado.    

implantação é o esboço do quadrilátero do terreno com pequenas linhas representando a 

locação das unidades habitacionais, a orientação do Norte e dos ventos predominantes. 



 

 

Figura Figura Figura Figura 5555

Figura Figura Figura Figura 

A edificação tem oito pavimentos

composta por dois blocos aglutinados

habitacionais por pavimento.  

A circulação horizontal

Há três volumes para circulação vertical em atendimento à legislação do Corpo de Bombeiros

localizados nas extremidades da edificação e no centro.

----10101010. Croquis da proposta: fachada voltada para Sudeste.. Croquis da proposta: fachada voltada para Sudeste.. Croquis da proposta: fachada voltada para Sudeste.. Croquis da proposta: fachada voltada para Sudeste.

Figura Figura Figura Figura 5555----11111111....    Croquis da proposta: pavimento térreo.Croquis da proposta: pavimento térreo.Croquis da proposta: pavimento térreo.Croquis da proposta: pavimento térreo.    

A edificação tem oito pavimentos devido à limitação de gabarito da portaria da ANAC

composta por dois blocos aglutinados numa única edificação horizontal, que totalizam 21 unidades 

 

horizontal é central para reduzir a área comum, ligando as unidades norte e sul

Há três volumes para circulação vertical em atendimento à legislação do Corpo de Bombeiros

as extremidades da edificação e no centro. 

NORTE 
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. Croquis da proposta: fachada voltada para Sudeste.. Croquis da proposta: fachada voltada para Sudeste.. Croquis da proposta: fachada voltada para Sudeste.. Croquis da proposta: fachada voltada para Sudeste.    

 

gabarito da portaria da ANAC. É 

, que totalizam 21 unidades 

, ligando as unidades norte e sul. 

Há três volumes para circulação vertical em atendimento à legislação do Corpo de Bombeiros, 
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As unidades estão dispostas de forma modular e a relação de cheios e vazios proporciona a 

permeabilidade ao vento. O resultado é uma planta com ritmo escalonado, que apresenta potencial de 

uso de ventilação e iluminação naturais (Figura 5-12). 

Para enfatizar a divisão dos dois blocos e reduzir a impressão da horizontalidade da 

edificação proposta, há um escalonamento maior (defasagem de 6,0m) na empena próxima ao centro do 

pavimento (destaque em vermelho da Figura 5-11) do que o adotado nas demais unidades (defasagem 

de 2,4).  

 
Figura Figura Figura Figura 5555----12121212. Croquis resumo da evolução da proposta.. Croquis resumo da evolução da proposta.. Croquis resumo da evolução da proposta.. Croquis resumo da evolução da proposta.    

A fachada Norte apresenta apartamentos geminados, com o dobro de unidades habitacionais 

da fachada sul, porque não há necessidade de afastamentos entre os apartamentos para passar o 

vento.  

Para diminuir a impressão de repetição na face norte, adotou-se pavimentos intermediários 

com pequena variação em relação ao tipo (destaque em vermelho na Figura 5-13), proporcionando um 

recorte na fachada noroeste e replicação das unidades sul nestes níveis.  

 

 
Figura Figura Figura Figura 5555----13131313. Croquis da proposta: . Croquis da proposta: . Croquis da proposta: . Croquis da proposta: fachada voltadafachada voltadafachada voltadafachada voltada    para noroeste.para noroeste.para noroeste.para noroeste.    

 



 

 

O nono pavimento recebeu

o convívio social. O caráter facultativo de apropriação é dado pelos usuários 

e controle do uso. 

Esta área de uso comum, 

um longo plano de coberta que sombreia a 

ventilado. A presença deste ático e a edificação em contato com o solo são diretrizes positivas do 

RTQ-R, favorecendo a classificação.

A tipologia horizontal

instalação de calhas, o que reduz o consumo de água

contribuem às instalações de coletores solar

painéis fotovoltaicos para produção de energia elétrica 

viabilizada com as mudanças de legislação e redução de custos da tecnologia.

Figura Figura Figura Figura 

5.35.35.35.3 Rebatimentos do programa na propostaRebatimentos do programa na propostaRebatimentos do programa na propostaRebatimentos do programa na proposta

A proposta é um resultado da combinação dos elementos do programa arquitetônico 

detalhados a seguir: 

5.3.1 Ventilação natural 

A porosidade da fachada sul permite que as unidades voltadas para norte recebam o vento 

pela área de permanência prolongada da unidade, como sala

apartamentos. 

As unidades voltadas para sul são permeáveis nas suas aberturas principais

ar saia pela face posterior e vazios existentes na circulação horizontal (

recebeu uma praça-mirante para explorar as visuais do terren

o convívio social. O caráter facultativo de apropriação é dado pelos usuários 

Esta área de uso comum, seja técnica (plataforma de resgate) ou de lazer (mirante),

um longo plano de coberta que sombreia a laje de forro dos últimos pavimentos

A presença deste ático e a edificação em contato com o solo são diretrizes positivas do 

ificação. 

tipologia horizontal da edificação favorece a coleta de águas pluviais 

, o que reduz o consumo de água. A inclinação e grande dimensão

s instalações de coletores solares para aquecimento de água (premissa 

painéis fotovoltaicos para produção de energia elétrica renovável (Figura 5-14

viabilizada com as mudanças de legislação e redução de custos da tecnologia. 

Figura Figura Figura Figura 5555----14141414. Croquis para cobertura da edificação. Croquis para cobertura da edificação. Croquis para cobertura da edificação. Croquis para cobertura da edificação    

Rebatimentos do programa na propostaRebatimentos do programa na propostaRebatimentos do programa na propostaRebatimentos do programa na proposta    

A proposta é um resultado da combinação dos elementos do programa arquitetônico 

 

chada sul permite que as unidades voltadas para norte recebam o vento 

pela área de permanência prolongada da unidade, como salas, proporcionando ventilação cruzada nos 

As unidades voltadas para sul são permeáveis nas suas aberturas principais

pela face posterior e vazios existentes na circulação horizontal (Figura 
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mirante para explorar as visuais do terreno e estimular 

o convívio social. O caráter facultativo de apropriação é dado pelos usuários em razão da manutenção 

e) ou de lazer (mirante),apresenta 

laje de forro dos últimos pavimentos, gerando um ático 

A presença deste ático e a edificação em contato com o solo são diretrizes positivas do 

favorece a coleta de águas pluviais pela coberta e 

e grande dimensão também 

(premissa do RTQ-R), e de 

14), considerando que será 

 

 

A proposta é um resultado da combinação dos elementos do programa arquitetônico 

chada sul permite que as unidades voltadas para norte recebam o vento 

proporcionando ventilação cruzada nos 

As unidades voltadas para sul são permeáveis nas suas aberturas principais permitindo que o 

Figura 5-15). 



 

 

Figura Figura Figura Figura 5555----15151515. Croquis da proposta, com destaque para o trecho de ventilaç. Croquis da proposta, com destaque para o trecho de ventilaç. Croquis da proposta, com destaque para o trecho de ventilaç. Croquis da proposta, com destaque para o trecho de ventilaç

5.3.2 Geometria solar e sombreamento

A configuração das aberturas das unidades voltadas para o Norte e para o Sul (

favorece a redução de cargas térmicas solares devido à maior facilidade de sombr

interferência na vista, como o recuo das esquadrias em relação ao limite da fachada frontal

5-17). 

Figura Figura Figura Figura 5555----16161616. Orientação das unidades voltadas para norte (à . Orientação das unidades voltadas para norte (à . Orientação das unidades voltadas para norte (à . Orientação das unidades voltadas para norte (à 

 

. Croquis da proposta, com destaque para o trecho de ventilaç. Croquis da proposta, com destaque para o trecho de ventilaç. Croquis da proposta, com destaque para o trecho de ventilaç. Croquis da proposta, com destaque para o trecho de ventilaç

Geometria solar e sombreamento 

A configuração das aberturas das unidades voltadas para o Norte e para o Sul (

favorece a redução de cargas térmicas solares devido à maior facilidade de sombr

interferência na vista, como o recuo das esquadrias em relação ao limite da fachada frontal

. Orientação das unidades voltadas para norte (à . Orientação das unidades voltadas para norte (à . Orientação das unidades voltadas para norte (à . Orientação das unidades voltadas para norte (à esquerda) e para sul (à direita).esquerda) e para sul (à direita).esquerda) e para sul (à direita).esquerda) e para sul (à direita).
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. Croquis da proposta, com destaque para o trecho de ventilaç. Croquis da proposta, com destaque para o trecho de ventilaç. Croquis da proposta, com destaque para o trecho de ventilaç. Croquis da proposta, com destaque para o trecho de ventilação cruzada.ão cruzada.ão cruzada.ão cruzada.    

A configuração das aberturas das unidades voltadas para o Norte e para o Sul (Figura 5-16) 

favorece a redução de cargas térmicas solares devido à maior facilidade de sombreamento sem 

interferência na vista, como o recuo das esquadrias em relação ao limite da fachada frontal (Figura 

 
esquerda) e para sul (à direita).esquerda) e para sul (à direita).esquerda) e para sul (à direita).esquerda) e para sul (à direita).    



 

 

Figura Figura Figura Figura 5555----17171717

 

As paredes externas voltadas para leste e oeste são relativamente pequenas e a redução da 

carga térmica é obtida facilmente por meio de cores de baixa absorção solar e fechamentos com baixa 

transmitância térmica (Figura 

 

 
17171717. Croquis de corte esquemático das esquadrias principais.. Croquis de corte esquemático das esquadrias principais.. Croquis de corte esquemático das esquadrias principais.. Croquis de corte esquemático das esquadrias principais.

As paredes externas voltadas para leste e oeste são relativamente pequenas e a redução da 

ca é obtida facilmente por meio de cores de baixa absorção solar e fechamentos com baixa 

Figura 5-18). 
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. Croquis de corte esquemático das esquadrias principais.. Croquis de corte esquemático das esquadrias principais.. Croquis de corte esquemático das esquadrias principais.. Croquis de corte esquemático das esquadrias principais.    

As paredes externas voltadas para leste e oeste são relativamente pequenas e a redução da 

ca é obtida facilmente por meio de cores de baixa absorção solar e fechamentos com baixa 



 

 

Figura Figura Figura Figura 

 

As unidades habitacionais devem apresentar esquadrias do piso ao teto, de parede a parede, 

nos trechos dos ambientes de permanência prolongada

na Figura 5-19, deve ter um custo por metro quadrado semelha

atender aos pré-requisitos do RTQ

ser dotado de dispositivos para

Figura Figura Figura Figura 5555----18181818. . . . Croquis de cCroquis de cCroquis de cCroquis de carta solar sobre implantaçãoarta solar sobre implantaçãoarta solar sobre implantaçãoarta solar sobre implantação....    

As unidades habitacionais devem apresentar esquadrias do piso ao teto, de parede a parede, 

nos trechos dos ambientes de permanência prolongada (Figura 5-17). Este fechamento, como sugerido 

, deve ter um custo por metro quadrado semelhante ao da alvenaria estrutural,

requisitos do RTQ-R como permeabilidade à ventilação e iluminação natural, e 

para controle de fluxo de ar, luz, chuva e visibilidade.
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As unidades habitacionais devem apresentar esquadrias do piso ao teto, de parede a parede, 

. Este fechamento, como sugerido 

nte ao da alvenaria estrutural, 

R como permeabilidade à ventilação e iluminação natural, e pode 

dade. 



 

 

Figura Figura Figura Figura 5555----19191919. Croquis das esquadrias das aberturas principais voltadas para norte e sul. Croquis das esquadrias das aberturas principais voltadas para norte e sul. Croquis das esquadrias das aberturas principais voltadas para norte e sul. Croquis das esquadrias das aberturas principais voltadas para norte e sul

5.3.3 Relações sócio-espaciais e visuais

A locação da edificação na diagonal do terreno

para o interior para usos mais privados

via e espaço urbano. 

A proposição de uma única edificação preserva a privacidade porque são evitadas relações de 

frente-fundo entre blocos e explora as

As aberturas dos ambientes de permanência transitória estão 

com uma separação por vazios para evitar acessibilidade visual.

Figura Figura Figura Figura 5555----20202020. Croquis da proposta: criação de espaço voltado para o . Croquis da proposta: criação de espaço voltado para o . Croquis da proposta: criação de espaço voltado para o . Croquis da proposta: criação de espaço voltado para o 

. Croquis das esquadrias das aberturas principais voltadas para norte e sul. Croquis das esquadrias das aberturas principais voltadas para norte e sul. Croquis das esquadrias das aberturas principais voltadas para norte e sul. Croquis das esquadrias das aberturas principais voltadas para norte e sul

espaciais e visuais 

A locação da edificação na diagonal do terreno (Figura 5-20) proporciona

para o interior para usos mais privados (roxo) e outra voltada para o exterior

A proposição de uma única edificação preserva a privacidade porque são evitadas relações de 

fundo entre blocos e explora as visuais pelos usuários. 

As aberturas dos ambientes de permanência transitória estão voltadas

com uma separação por vazios para evitar acessibilidade visual. 

. Croquis da proposta: criação de espaço voltado para o . Croquis da proposta: criação de espaço voltado para o . Croquis da proposta: criação de espaço voltado para o . Croquis da proposta: criação de espaço voltado para o exteriorexteriorexteriorexterior    ((((laranjalaranjalaranjalaranja

exploração das visuais (setas vermelhas).exploração das visuais (setas vermelhas).exploração das visuais (setas vermelhas).exploração das visuais (setas vermelhas).    
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. Croquis das esquadrias das aberturas principais voltadas para norte e sul. Croquis das esquadrias das aberturas principais voltadas para norte e sul. Croquis das esquadrias das aberturas principais voltadas para norte e sul. Croquis das esquadrias das aberturas principais voltadas para norte e sul....    

proporciona uma área voltada 

e outra voltada para o exterior (laranja), aberta para 

A proposição de uma única edificação preserva a privacidade porque são evitadas relações de 

voltadas para as circulações, 

 
laranjalaranjalaranjalaranja) e para interior () e para interior () e para interior () e para interior (roxoroxoroxoroxo) e ) e ) e ) e 



 

 

5.3.4 Modulação construtiva

A modulação construtiva é compatível 

modulação, seja em planta ou elevação, evita os resíduos de obra, proporciona uma racionalização 

construtiva, maior produtividade e otimização do tempo e custo (objetivos da programação).

Foi adotada uma modulação de 1,20m, que é múltiplo ou 

sistemas construtivos e de vedação (

são suficientes para compartimentação interna de ambientes contando com áreas de permanência 

prolongada (sala, quarto, cozinha aberta para sala) e de permanência transitória (áreas técnicas, de 

serviço, banheiro). 

Figura Figura Figura Figura 5555----21212121. Proposta de modulação de 1,20m e compartimentação de APP e APT.. Proposta de modulação de 1,20m e compartimentação de APP e APT.. Proposta de modulação de 1,20m e compartimentação de APP e APT.. Proposta de modulação de 1,20m e compartimentação de APP e APT.

5.3.5 Expansibilidade e flexibilidade

Há UH’s com sala, cozinha, área de serviço, banheiro, sendo que o número de quarto varia de 

uma a três, devido às possíveis composições de grupos sociais. Forma de ocupação e relação entre os 

ambientes levam aos diversos arranjos

Figura Figura Figura Figura 

Modulação construtiva 

A modulação construtiva é compatível a de um sistema construtivo pré

modulação, seja em planta ou elevação, evita os resíduos de obra, proporciona uma racionalização 

construtiva, maior produtividade e otimização do tempo e custo (objetivos da programação).

Foi adotada uma modulação de 1,20m, que é múltiplo ou submúltiplo

sistemas construtivos e de vedação (Figura 5-21). A proposta utiliza unidades com 

são suficientes para compartimentação interna de ambientes contando com áreas de permanência 

ada (sala, quarto, cozinha aberta para sala) e de permanência transitória (áreas técnicas, de 

. Proposta de modulação de 1,20m e compartimentação de APP e APT.. Proposta de modulação de 1,20m e compartimentação de APP e APT.. Proposta de modulação de 1,20m e compartimentação de APP e APT.. Proposta de modulação de 1,20m e compartimentação de APP e APT.

e e flexibilidade 

com sala, cozinha, área de serviço, banheiro, sendo que o número de quarto varia de 

uma a três, devido às possíveis composições de grupos sociais. Forma de ocupação e relação entre os 

ambientes levam aos diversos arranjos apresentados na Figura 5-22. 

Figura Figura Figura Figura 5555----22222222    Diagramas para possíveis arranjos de unidades.Diagramas para possíveis arranjos de unidades.Diagramas para possíveis arranjos de unidades.Diagramas para possíveis arranjos de unidades.
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de um sistema construtivo pré-fabricado. A 

modulação, seja em planta ou elevação, evita os resíduos de obra, proporciona uma racionalização 

construtiva, maior produtividade e otimização do tempo e custo (objetivos da programação). 

bmúltiplo de diversos tipos de 

). A proposta utiliza unidades com 5x5 módulos, que 

são suficientes para compartimentação interna de ambientes contando com áreas de permanência 

ada (sala, quarto, cozinha aberta para sala) e de permanência transitória (áreas técnicas, de 

 
. Proposta de modulação de 1,20m e compartimentação de APP e APT.. Proposta de modulação de 1,20m e compartimentação de APP e APT.. Proposta de modulação de 1,20m e compartimentação de APP e APT.. Proposta de modulação de 1,20m e compartimentação de APP e APT.    

com sala, cozinha, área de serviço, banheiro, sendo que o número de quarto varia de 

uma a três, devido às possíveis composições de grupos sociais. Forma de ocupação e relação entre os 

 
Diagramas para possíveis arranjos de unidades.Diagramas para possíveis arranjos de unidades.Diagramas para possíveis arranjos de unidades.Diagramas para possíveis arranjos de unidades.    



 

 

A proposta proporciona a versatilidade nos usos ou arranjo dos ambientes e permite a 

possibilidade de expansibilidade vertical

Os mutuários recebem uma unidade habitacional ou duas unidades habitacionais em formato 

conforme necessidade e valor de compra.

FiguFiguFiguFigu

 

As UH’s são entregues sem o acabamento final e sem as divisões internas dos ambientes, 

como os projetos do Grupo Elemental. 

(Figura 5-24) e flexibilidade espacial. 

Figura Figura Figura Figura 5555----

 

Nesta proposta arquitetônica são

5-28), porém cabe ao morador a personalização da sua moradia e distribuição espacial. 

A proposta proporciona a versatilidade nos usos ou arranjo dos ambientes e permite a 

e expansibilidade vertical (Figura 5-23) semelhante ao caso estudado “Elemental Chile”. 

Os mutuários recebem uma unidade habitacional ou duas unidades habitacionais em formato 

conforme necessidade e valor de compra. 

FiguFiguFiguFigura ra ra ra 5555----23232323. . . . EEEExpansibilidade verticalxpansibilidade verticalxpansibilidade verticalxpansibilidade vertical    habitacionalhabitacionalhabitacionalhabitacional....    

entregues sem o acabamento final e sem as divisões internas dos ambientes, 

Grupo Elemental. Elas apresentam ambientes passíveis

) e flexibilidade espacial.  

----24242424....    CroquisCroquisCroquisCroquis    para espaços passíveis de múltiplas funções.para espaços passíveis de múltiplas funções.para espaços passíveis de múltiplas funções.para espaços passíveis de múltiplas funções.

Nesta proposta arquitetônica são exemplificados possíveis layouts

), porém cabe ao morador a personalização da sua moradia e distribuição espacial. 

 
PARTIDO 

 

70 

A proposta proporciona a versatilidade nos usos ou arranjo dos ambientes e permite a 

semelhante ao caso estudado “Elemental Chile”. 

Os mutuários recebem uma unidade habitacional ou duas unidades habitacionais em formato duplex, 

 

entregues sem o acabamento final e sem as divisões internas dos ambientes, 

apresentam ambientes passíveis de múltiplas funções 

 
para espaços passíveis de múltiplas funções.para espaços passíveis de múltiplas funções.para espaços passíveis de múltiplas funções.para espaços passíveis de múltiplas funções.    

layouts (Figura 5-25 a Figura 

), porém cabe ao morador a personalização da sua moradia e distribuição espacial.  
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Figura Figura Figura Figura 5555----25252525....    Layouts para apartamento simples: aberto e com divisão internaLayouts para apartamento simples: aberto e com divisão internaLayouts para apartamento simples: aberto e com divisão internaLayouts para apartamento simples: aberto e com divisão interna....    

 
Figura Figura Figura Figura 5555----26262626. Layout para apartamento . Layout para apartamento . Layout para apartamento . Layout para apartamento duplexduplexduplexduplex: com 01 dormitório: com 01 dormitório: com 01 dormitório: com 01 dormitório....    

 
Figura Figura Figura Figura 5555----27272727. Layout para . Layout para . Layout para . Layout para apartamento apartamento apartamento apartamento duplexduplexduplexduplex: com 02 dormitórios: com 02 dormitórios: com 02 dormitórios: com 02 dormitórios....    
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Figura Figura Figura Figura 5555----28282828. Layout para apartamento . Layout para apartamento . Layout para apartamento . Layout para apartamento duplexduplexduplexduplex: com 03 dormitórios: com 03 dormitórios: com 03 dormitórios: com 03 dormitórios....    

5.3.6 Sistema construtivo estrutural 

O sistema construtivo adotado é o de alvenaria estrutural (vedações hachuradas em preto 

nas Figura 5-25 a Figura 5-28). É uma realidade factível local, pois o sistema atende aos requisitos 

de tempo e economia (metas na programação), minimiza o impacto ambiental por meio da redução dos 

resíduos de obra e atende os limites preconizados pelo RTQ-R de transmitância térmica, capacidade 

térmica e absortância solar. 

A alvenaria estrutural é localizada independente do layout interno nas áreas de permanência 

prolongada da unidade, bem como os shafts e prumadas para sistemas prediais previstos 

isoladamente nas áreas de permanência transitória. 

O tipo de alvenaria estrutural definida é a armada: a alvenaria é reforçada com armaduras de 

fios, barras ou telas de aço inseridas nos vazados dos blocos, preenchidos com graute e nas juntas. 

O sistema é adequado a edifícios de no máximo dezesseis pavimentos.  

O material escolhido para esta alvenaria estrutural é o cerâmico, pois há menor energia 

incorporada do processo de fabricação e transporte. 

A alvenaria estrutural é mais adequada a edifícios residenciais de padrão médio ou baixo, 

onde os ambientes e também os vãos são relativamente menores. Para viabilidade técnica, o projeto 

arquitetônico deve atender o índice de robustez e a eficiência do envelopamento.  

Sob o ponto de vista estrutural, quanto mais robusta a edificação, maior será sua capacidade 

de resistir aos esforços horizontais, e a robustez está associada à volumetria. Para isto, devem ser 

consideradas as seguintes relações na Figura 5-29. 
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Figura Figura Figura Figura 5555----29292929. Índices para robustez.. Índices para robustez.. Índices para robustez.. Índices para robustez.    

Fonte DRYSDALE, 1994 

 

Estudos relacionando o comprimento das paredes externas do edifício com a área em planta 

(efeito envelope) possibilitaram o estabelecimento de parâmetros de custo de edificações (DRYSDALE, 

1994). É feita uma comparação entre a área do círculo que por sua vez apresenta a maior área para 

o mesmo perímetro e as demais formas geométricas de construção, de modo que, quanto mais 

eficiente for o envelope, menores são os custos. 

Na edificação proposta, há duas situações de envelopamento que conferem uma eficiência 

técnica-estrutural de 62% para configuração sul e 72% para configuração norte (Ver Figura 5-30). 

 

 
Figura Figura Figura Figura 5555----30303030. Configuração e eficiência de envelope. Configuração e eficiência de envelope. Configuração e eficiência de envelope. Configuração e eficiência de envelope....    

Fonte: DRYSDALE, 1994 

 

Quanto ao arranjo das paredes, foi adotado um sistema de paredes transversais, 

caracterizado pela estabilidade lateral obtida por meio da associação do descarregamento das lajes 

nas paredes internas com a atuação das paredes de contra-ventamento, na direção oposta. 



 

 

Figura Figura Figura Figura 

Para melhor detalhamento e apresentação da viabilidade construtiva da proposta arquitetônica 

no sistema adotado, o apêndice

2012) desenvolvido à título de colaboração

Quanto aos comportamentos adotados a partir deste

Figura 5-32 apresenta um esboço 

Figura Figura Figura Figura 

 

As áreas de uso comum

armado para apoio das lajes das circulações horiz

virtude dos grandes vãos. 

 

 

Figura Figura Figura Figura 5555----31313131. Sistema de pare. Sistema de pare. Sistema de pare. Sistema de paredes transversais simples.des transversais simples.des transversais simples.des transversais simples.    

Fonte: DRYSDALE, 1994 

 

Para melhor detalhamento e apresentação da viabilidade construtiva da proposta arquitetônica 

apêndice 07 (volume 02) consta o anteprojeto para alvenaria estrutural

desenvolvido à título de colaboração. 

Quanto aos comportamentos adotados a partir deste sistema nas unidades habitacionais, a 

apresenta um esboço do lançamento estrutural. 

Figura Figura Figura Figura 5555----32323232. . . . Croqui do sistemaCroqui do sistemaCroqui do sistemaCroqui do sistema    estruturalestruturalestruturalestrutural    do apartamentodo apartamentodo apartamentodo apartamento....    

uso comum são do mesmo sistema construtivo acrescido de pilares em concreto 

das lajes das circulações horizontais e estrutura metálica para as coberturas em 
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Para melhor detalhamento e apresentação da viabilidade construtiva da proposta arquitetônica 

anteprojeto para alvenaria estrutural (RÉGIS, 

nas unidades habitacionais, a 

 
    

acrescido de pilares em concreto 

ontais e estrutura metálica para as coberturas em 



 

 

5.3.7 Sistemas prediais 

As instalações hidráulicas e sanitárias 

localizado no centro e próximo da alvenaria estrutural da APT

mesma prumada para todos os pavimentos e não pode ser modificado (

Figura 5-33). 

Figura Figura Figura Figura 

Além dos shafts privados, há locais exclusivos para os sistemas 

gás e incêndio próximos às escadas e elevadores

 

Figura Figura Figura Figura 

                                  
15 Área de permanência transitória (banheiros, áreas de serviço, depósitos)

hidráulicas e sanitárias de cada unidade habitacional passam em único 

localizado no centro e próximo da alvenaria estrutural da APT15 do apartamento. Este vazio está na 

mesma prumada para todos os pavimentos e não pode ser modificado (destaques

 
Figura Figura Figura Figura 5555----33333333....    Localização do Localização do Localização do Localização do shaftshaftshaftshaft    no apartameno apartameno apartameno apartamentontontonto....    

privados, há locais exclusivos para os sistemas elétricos, telecomunicações,

próximos às escadas e elevadores (destaque em vermelho na Figura 

Figura Figura Figura Figura 5555----34343434. . . . Localização dos Localização dos Localização dos Localização dos shaftshaftshaftshaftssss    nos pavimentosnos pavimentosnos pavimentosnos pavimentos    

                                   
Área de permanência transitória (banheiros, áreas de serviço, depósitos) 
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de cada unidade habitacional passam em único shaft 

artamento. Este vazio está na 

destaques em vermelho na 

elétricos, telecomunicações, 

Figura 5-34). 
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Quanto aos reservatórios superiores de água, estes estão localizados no nível de piso das 

últimas lajes, acima das três caixas de circulação vertical, e são em fibra de vidro, de fácil 

manutenção. No total possuem uma capacidade de 80.000 l, sendo 15.000 l para reserva de incêndio e 

o remanescente para reserva de um dia que atende a demanda das 157 unidades habitacionais 

(200L/UH/dia). 

5.3.8 Viabilidade econômica 

Conforme parâmetro do SINDUSCON/RN 16 , o custo unitário básico (CUB 17 ) de uma edificação 

residencial multifamiliar de oito pavimentos é de R$866,89/m², acrescendo 32% de BDI18 sobre o valor 

do CUB, resultando um custo total de R$1.143,12. 

Para este estudo de viabilidade econômica, adota-se a referência do SINDUSCON/RN, pois 

mesmo esta tabela não considerando esquadrias de piso-a-teto como o projeto, por outro lado ela 

contempla os custos relativos a revestimento e pintura de piso, parede e teto, enquanto que a 

proposta é o mutuário receber sua unidade sem acabamento. Na atual composição do CUB/RN, o custo 

relativo a esquadrias é de aproximadamente 4% e o de revestimentos de piso, parede e teto é de 

aproximadamente 15% (VALENTINI, 2009). Portanto, mesmo que as esquadrias da proposta onerem cinco 

vezes mais do que uma construção convencional, chegando a um percentual de 20% do valor da obra, 

há lastro suficiente, pois o percentual para acabamento pode ser revertido para esquadrias. 

Quanto ao custo do terreno, atualmente, as áreas a partir de 0,5ha no loteamento Parque 

das árvores, são vendidas entre R$50/m² e R$70/m², totalizando no máximo R$700.000,00 pela área 

proposta que possui 1,0ha. 

Considerando uma área construída total de 8.500,00m², o custo total com BDI da edificação e 

terreno é de R$10.416.000,00, sendo o lucro líquido, incluso no BDI, de aproximadamente 12%, 

compatível com o aplicado no setor imobiliário. 

Visto que o preço aplicado na região é de aproximadamente R$2.000,00/m² (página 117, 

apêndice 03), há uma perspectiva de vender a unidade habitacional abaixo do valor aplicado na região 

– R$1.800,00/m² - obtendo-se um VGV de R$10.428.000,00, sendo o custo do apartamento simples de 

                                   
16 Sindicato da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Norte 

17 Agrega os valores da mão-de-obra, material de construção e equipamentos vinculados ao custo da obra. Não 

incluso, portanto, o BDI. 

18 Percentual relativo às bonificações e despesas indiretas, acrescido ao custo unitário básico da obra, e que 

contém os custos indiretos da obra, seguro, custo financeiro, margem de segurança e lucro bruto. Segundo a 

Caixa Econômica Federal, um empreendimento rentável e prudente possui BDI entre 24 e 32%. 
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R$66.420,00 e do apartamento duplex de R$118.080,00. Neste sentido comprova-se a viabilidade 

econômica de vendadas unidades por um preço semelhante ou melhor que outros empreendimentos da 

região, com a mesma rentabilidade que o setor exige e buscando os conceitos incorporados a esta 

pesquisa, sobretudo, o nível de eficiência energética “A”. 

5.3.9 Redução do impacto ambiental da proposta 

O atendimento às questões de redução do impacto ambiental são comentadas na Tabela 5-1 a 

Tabela 5-4, conforme agenda verde desta pesquisa (página 115, apêndice 01). 

Tabela Tabela Tabela Tabela 5555----1111. Agenda para redução de impa. Agenda para redução de impa. Agenda para redução de impa. Agenda para redução de impacto ambiental: uso racional de águacto ambiental: uso racional de águacto ambiental: uso racional de águacto ambiental: uso racional de água....    

questõesquestõesquestõesquestões    adoção de medidasadoção de medidasadoção de medidasadoção de medidas    

Permeabilidade do solo 
SimSimSimSim, por ser uma edificação conjugada e compacta, a ocupação é 
de cerca de 20%, o que torna 80% do terreno livre.  

Conservação dos padrões de 
drenagem e topografia 

SimSimSimSim, o edifício é inclusive orientado no sentido do aclive do 
terreno. 

Medição individualizada de água SimSimSimSim, é obrigatório por lei. 

Controle de qualidade na fonte 
SimSimSimSim, a edificação deve ser abastecida pela companhia de águas e 
esgotos, portanto devem ser consultados os exames 
laboratoriais da fonte periodicamente. 

Aproveitamento de águas pluviais SimSimSimSim, a coberta acima do mirante é grande e um plano que pode 
ser dotado de calhas na própria estrutura. 

Reuso de águas residuais ou 
“cinzas” (se possível e viável) 

É possível, mas não houve detalhamento nesta proposta, por 
não ser o enfoque da pesquisa. 

Adoção de tecnologias e 
mecanismos para eficiência no 
consumo de água 

SimSimSimSim, trata-se da especificação dos equipamentos e dispositivos. 
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Tabela Tabela Tabela Tabela 5555----2222. Agenda para redução de impacto ambiental: uso racional de materiais.. Agenda para redução de impacto ambiental: uso racional de materiais.. Agenda para redução de impacto ambiental: uso racional de materiais.. Agenda para redução de impacto ambiental: uso racional de materiais.    

questõesquestõesquestõesquestões    adoção de medidasadoção de medidasadoção de medidasadoção de medidas    
Gestão de resíduos da 
construção SimSimSimSim, a partir de plano de gestão conforme Resolução CONAMA. 

Uso de sistema construtivo pré-
fabricado e/ou modular SimSimSimSim, conforme proposta. 

Uso de materiais regionais (se 
possível e viável) NãoNãoNãoNão, senão nas áreas comuns. 

Uso de materiais renováveis (se 
possível e viável) 

SimSimSimSim, sugestão de estrutura metálica para as circulações 
horizontal e vertical. 

Se for o caso, uso de madeira 
certificada Não será utilizada madeira na proposta. 

Evitar materiais com alta energia 
incorporada 

SimSimSimSim, sugestão de alvenaria estrutural cerâmica, a qual possui 
menor energia incorporada do que o concreto. 

Escolher materiais coerentes às 
suas propriedades físicas 

SimSimSimSim, para os grandes vãos: estrutura metálica; para os vãos 
menores: alvenaria estrutural e laje pré-moldada. 

Optar por materiais frios, com 
alta refletância e cor clara 

SimSimSimSim, alvenaria estrutural apresenta propriedades térmicas 
favoráveis ao que preconiza o RTQ-R e edificação terá cores 
claras. 

Tabela Tabela Tabela Tabela 5555----3333. . . . Agenda para redução de impacto ambiental: manutenção da qualidade do arAgenda para redução de impacto ambiental: manutenção da qualidade do arAgenda para redução de impacto ambiental: manutenção da qualidade do arAgenda para redução de impacto ambiental: manutenção da qualidade do ar....    

questõesquestõesquestõesquestões    adoção de medidasadoção de medidasadoção de medidasadoção de medidas    
Adequação às condições físicas 
do terreno e paisagismo 

SimSimSimSim, edificação com baixa densidade habitacional 
(aproximadamente 170hab/ha) e taxa de ocupação (20%). 

Evitar ambientes selados SimSimSimSim, ambientes permeáveis. 
Especificação de materiais 
compatíveis à qualidade do ar e 
do ambiente interno 

SimSimSimSim, trata-se da especificação destes materiais. 

Estratégias que mitiguem a 
emissão de CO2 NãoNãoNãoNão. Não é enfoque da pesquisa. 

Não utilização de materiais em 
cimento-amianto SimSimSimSim. 

Tabela Tabela Tabela Tabela 5555----4444. . . . Agenda para redução de impacto ambiental: uso racional de energiaAgenda para redução de impacto ambiental: uso racional de energiaAgenda para redução de impacto ambiental: uso racional de energiaAgenda para redução de impacto ambiental: uso racional de energia....    

questõesquestõesquestõesquestões    adoção de medidasadoção de medidasadoção de medidasadoção de medidas    
Otimização do desempenho térmico 
da envoltória do edifício (exemplo: 
aplicação do método prescritivo 
do RTQ-R) 

SimSimSimSim, proposta desenvolvida a partir de diretrizes da 
programação do RTQ-R para obtenção de nível de eficiência “A”, 
a ser confirmada com pré-etiquetagem. 

Medição individualizada de gás e 
água quente  SimSimSimSim, é escopo da proposta inclusive para atender ao RTQ-R. 

Uso de equipamentos eficientes 
energeticamente ou não utilização SimSimSimSim, trata-se da especificação dos equipamentos e dispositivos. 

Uso de energias renováveis, se 
possível 

SimSimSimSim, a coberta é grande em virtude da tipologia horizontal, 
portanto, pode ser dotada de placas fotovoltaicas. 

Adoção de aquecimento de água 
por energia solar 

SimSimSimSim, a coberta é grande em virtude da tipologia horizontal, 
portanto, pode ser dotada de coletores solares. 

 



 

 

Figura Figura Figura Figura 5555----35353535. Perspectiva do estudo preliminar. Perspectiva do estudo preliminar. Perspectiva do estudo preliminar. Perspectiva do estudo preliminar    

Figura Figura Figura Figura 5555----36363636. Perspectiva . Perspectiva . Perspectiva . Perspectiva do estudo preliminardo estudo preliminardo estudo preliminardo estudo preliminar    

 
PARTIDO 

 

79 

 

 



 

 

6666 DESENVOLVIMENTO DO PDESENVOLVIMENTO DO PDESENVOLVIMENTO DO PDESENVOLVIMENTO DO P

Após a definição do partido 

meio de elaboração de maquete física do estudo preliminar

natural cruzada, representação gráfica no formato de anteprojeto arquitetônico e avaliação do nível 

de eficiência energética conforme RTQ

da proposta. 

6.16.16.16.1 ElabElabElabElaboração de maquete físicaoração de maquete físicaoração de maquete físicaoração de maquete física

Foi elaborada uma maquete física 

volumetria e relação de cheio

diferença de altura entre os blocos

para diminuir o aspecto de horizontalidade

5.2). 

Figura Figura Figura Figura 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

DESENVOLVIMENTO DO PDESENVOLVIMENTO DO PDESENVOLVIMENTO DO PDESENVOLVIMENTO DO PROJETOROJETOROJETOROJETO    

o partido com os rebatimentos do programa, o projeto foi desenvolvido 

elaboração de maquete física do estudo preliminar, simulação computacional da ventilação 

representação gráfica no formato de anteprojeto arquitetônico e avaliação do nível 

de eficiência energética conforme RTQ-R. Além destes, foi elaborada uma apresentação de limitações 

oração de maquete físicaoração de maquete físicaoração de maquete físicaoração de maquete física    

oi elaborada uma maquete física conceitual em escala 1:200 para verificar a exploração da 

de cheios e vazios adotadas (Figura 6-1 a Figura 6

diferença de altura entre os blocos foi redefinida, deixando o bloco oeste com um pavimento a menos 

para diminuir o aspecto de horizontalidade da edificação, como descrito na evolução do partido (

Figura Figura Figura Figura 6666----1111. Vista . Vista . Vista . Vista da fachada da fachada da fachada da fachada sudeste da maquete física.sudeste da maquete física.sudeste da maquete física.sudeste da maquete física.    
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rebatimentos do programa, o projeto foi desenvolvido por 

, simulação computacional da ventilação 

representação gráfica no formato de anteprojeto arquitetônico e avaliação do nível 

R. Além destes, foi elaborada uma apresentação de limitações 

em escala 1:200 para verificar a exploração da 

6-3). Neste momento, a 

, deixando o bloco oeste com um pavimento a menos 

evolução do partido (item 

 

 



 

 

Figura Figura Figura Figura 

Figura Figura Figura Figura 

6.26.26.26.2 Simulação de ventilaçãoSimulação de ventilaçãoSimulação de ventilaçãoSimulação de ventilação

A simulação da ventilação natural cruzada visa avaliar se a locação e porosidade proposta 

nas unidades Sul possibilitam 

durante a evolução do partido. Foi empregado 

escoamento dos ventos para os

velocidade do vento de 3,0m/s

No primeiro momento, 

edificação no DesignBuilder (Figura 

                                  
19Simulação computacional da dinâmica de f
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Figura Figura Figura Figura 6666----2222. Vista . Vista . Vista . Vista da fachada da fachada da fachada da fachada noroeste da maquete física.noroeste da maquete física.noroeste da maquete física.noroeste da maquete física.    

Figura Figura Figura Figura 6666----3333. Vista . Vista . Vista . Vista da fachada da fachada da fachada da fachada sul da maquete física.sul da maquete física.sul da maquete física.sul da maquete física.    

Simulação de ventilaçãoSimulação de ventilaçãoSimulação de ventilaçãoSimulação de ventilação    

A simulação da ventilação natural cruzada visa avaliar se a locação e porosidade proposta 

nas unidades Sul possibilitam potencial de ventilação para as unidades Norte, uma das premissas 

rante a evolução do partido. Foi empregado CFD 19 do software DesignBuilder

para os períodos mais representativos de incidência entre 

,0m/s (TRINDADE, 2004). 

No primeiro momento, foi elaborada a modelagem dos dois tipos de pavimentos existentes na 

Figura 6-4 e Figura 6-5). 

                                   
tacional da dinâmica de fluidos 
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A simulação da ventilação natural cruzada visa avaliar se a locação e porosidade proposta 

potencial de ventilação para as unidades Norte, uma das premissas 

software DesignBuilder a fim de avaliar o 

de incidência entre 105 e 180°, e 

dos dois tipos de pavimentos existentes na 
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Figura Figura Figura Figura 6666----4444. Modelo do pavimento tipo . Modelo do pavimento tipo . Modelo do pavimento tipo . Modelo do pavimento tipo 00001111    do estudo preliminardo estudo preliminardo estudo preliminardo estudo preliminar    

 
Figura Figura Figura Figura 6666----5555. Modelo do pavimento tipo . Modelo do pavimento tipo . Modelo do pavimento tipo . Modelo do pavimento tipo 00002222    do estudo preliminardo estudo preliminardo estudo preliminardo estudo preliminar    

 

A simulação assumiu um nível residual estável em 0,1 para convergência dos dados. Por se 

tratar de um estudo preliminar, a massa residual é admissível para justificar a comprovação da 

concepção utilizada. 

Na Figura 6-6 a Figura 6-17 são representados os resultados de pressão (em Pascal) e 

velocidade (em m/s) nos modelos propostos para os pavimentos tipo 01 e 02, bem como os quadros de 

convergência de cada situação simulada, onde a linha vermelha representa a massa residual. 

Na legenda abaixo dos resultados, a cor vermelha significa os máximos de pressão e 

velocidade, e a cor azul representa os mínimos para estas propriedades.  

As situações simuladas são, respectivamente, para incidência dos ventos a 105, 135 e 180°em 

relação ao Norte. A primeira sequência é do pavimento tipo 01 e a seguinte da segunda opção. 

Os resultados obtidos denotam que há diferença de pressão entre as aberturas de entrada e 

saída, tanto na unidade norte quanto na sul. Portanto, a orientação e locação adotadas para 

edificação demonstram que as premissas de renovação do ar e ventilação natural cruzada são 

confirmadas. 
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TIPO 01: 

105°: 

 
Figura Figura Figura Figura 6666----6666. . . . Convergência da simulação do pavimentoConvergência da simulação do pavimentoConvergência da simulação do pavimentoConvergência da simulação do pavimento00001111    com incidência a 105com incidência a 105com incidência a 105com incidência a 105°°°°....    

 
Figura Figura Figura Figura 6666----7777. Visualização da simulação do pavimento . Visualização da simulação do pavimento . Visualização da simulação do pavimento . Visualização da simulação do pavimento 00001 1 1 1 com incidência com incidência com incidência com incidência a 105a 105a 105a 105°°°°....    
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135 °: 

 
Figura Figura Figura Figura 6666----8888. Convergência da simulação do pavimento . Convergência da simulação do pavimento . Convergência da simulação do pavimento . Convergência da simulação do pavimento 00001 com incidência a 1351 com incidência a 1351 com incidência a 1351 com incidência a 135°°°°....    

 
Figura Figura Figura Figura 6666----9999. Visualização da simulação do pavimento . Visualização da simulação do pavimento . Visualização da simulação do pavimento . Visualização da simulação do pavimento 00001 com incidência a 1351 com incidência a 1351 com incidência a 1351 com incidência a 135°°°°....    
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180°: 

 
Figura Figura Figura Figura 6666----10101010. Convergência da simulação do pavimento . Convergência da simulação do pavimento . Convergência da simulação do pavimento . Convergência da simulação do pavimento 00001 com incidência a 1801 com incidência a 1801 com incidência a 1801 com incidência a 180°°°°....    

 
Figura Figura Figura Figura 6666----11111111. Visualização da simulação do pavimento . Visualização da simulação do pavimento . Visualização da simulação do pavimento . Visualização da simulação do pavimento 00001 com incidência a 1801 com incidência a 1801 com incidência a 1801 com incidência a 180°°°°....    
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TIPO 02: 

105°: 

 
Figura Figura Figura Figura 6666----12121212. Convergência da simulação do pavimento . Convergência da simulação do pavimento . Convergência da simulação do pavimento . Convergência da simulação do pavimento 00002 com incidência a 1052 com incidência a 1052 com incidência a 1052 com incidência a 105°°°°....    

 
Figura Figura Figura Figura 6666----13131313. Visualização da simulação do pavimento . Visualização da simulação do pavimento . Visualização da simulação do pavimento . Visualização da simulação do pavimento 00002 com incidência a 1052 com incidência a 1052 com incidência a 1052 com incidência a 105°°°°....    
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135°: 

 
Figura Figura Figura Figura 6666----14141414. Convergência da simulação do pavimento . Convergência da simulação do pavimento . Convergência da simulação do pavimento . Convergência da simulação do pavimento 00002 com incidência a 1352 com incidência a 1352 com incidência a 1352 com incidência a 135°°°°....    

 
Figura Figura Figura Figura 6666----15151515. Visualização da simulação do pavimento . Visualização da simulação do pavimento . Visualização da simulação do pavimento . Visualização da simulação do pavimento 00002 com incidência a 1352 com incidência a 1352 com incidência a 1352 com incidência a 135°°°°....    
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180°: 

 
Figura Figura Figura Figura 6666----16161616. Convergência da simulação do pavimento . Convergência da simulação do pavimento . Convergência da simulação do pavimento . Convergência da simulação do pavimento 00002 com incidência a 1802 com incidência a 1802 com incidência a 1802 com incidência a 180°°°°....    

 
Figura Figura Figura Figura 6666----17171717. Visualização da simulação do pavimento . Visualização da simulação do pavimento . Visualização da simulação do pavimento . Visualização da simulação do pavimento 00002 com incidência a 1802 com incidência a 1802 com incidência a 1802 com incidência a 180°°°°....    
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6.36.36.36.3 LimitaçõesLimitaçõesLimitaçõesLimitações    

Mesmo tendo concebido e simulado a ventilação natural do pavimento tipo 02 com grandes 

áreas de uso comum para fachada norte da edificação (Figura 5-13), não foi possível a elaboração 

destes níveis nesta configuração por uma razão estrutural: a ausência de paredes para contra-

ventamento como projetado. A pouca permeabilidade visual, que compromete a utilidade da área e o 

uso inapropriado ou antissocial, também foi considerado para sua eliminação. Além disto, esta área 

livre implica na redução de unidades habitacionais e, consequentemente, do VGV. 

Neste sentido, manteve-se a diferenciação do pavimento tipo 02 – terceiro, quarto e quinto 

níveis da edificação –, mas com a presença de unidades habitacionais com a parte frontal inclinada, 

aproveitando o próprio escalonamento da edificação e com um pequeno balanço possível pelo sistema 

construtivo (Figura 6-18 e Figura 6-19). 

 

 
Figura Figura Figura Figura 6666----18181818. Vista . Vista . Vista . Vista dadadada    fachada nordeste dafachada nordeste dafachada nordeste dafachada nordeste da    edificação edificação edificação edificação com as modificações noscom as modificações noscom as modificações noscom as modificações nos    pavimentos intermediáriospavimentos intermediáriospavimentos intermediáriospavimentos intermediários....    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura Figura Figura Figura 6666----19191919. . . . Detalhe dos níveis intermediários (terceiro, quarto e quinto pavimentos)Detalhe dos níveis intermediários (terceiro, quarto e quinto pavimentos)Detalhe dos níveis intermediários (terceiro, quarto e quinto pavimentos)Detalhe dos níveis intermediários (terceiro, quarto e quinto pavimentos)

 

A Figura 6-20 representa em planta baixa esquemática como ficaram definidos os pavimentos 

intermediários da edificação. 

 

FigurFigurFigurFigur
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Detalhe dos níveis intermediários (terceiro, quarto e quinto pavimentos)Detalhe dos níveis intermediários (terceiro, quarto e quinto pavimentos)Detalhe dos níveis intermediários (terceiro, quarto e quinto pavimentos)Detalhe dos níveis intermediários (terceiro, quarto e quinto pavimentos)

representa em planta baixa esquemática como ficaram definidos os pavimentos 

FigurFigurFigurFigura a a a 6666----20202020. . . . Definição dosDefinição dosDefinição dosDefinição dos    pavimentos intermediáriopavimentos intermediáriopavimentos intermediáriopavimentos intermediáriossss....    
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Detalhe dos níveis intermediários (terceiro, quarto e quinto pavimentos)Detalhe dos níveis intermediários (terceiro, quarto e quinto pavimentos)Detalhe dos níveis intermediários (terceiro, quarto e quinto pavimentos)Detalhe dos níveis intermediários (terceiro, quarto e quinto pavimentos)....    

representa em planta baixa esquemática como ficaram definidos os pavimentos 
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A fachada sul da edificação permaneceu coerente à concepção inicial, com as unidades 

intercaladas para formar o vão que favorece a ventilação natural nas unidades voltadas ao norte 

(Figura 6-21 e Figura 6-22). 

 

 
Figura Figura Figura Figura 6666----21212121. . . . Vista Vista Vista Vista da fachada da fachada da fachada da fachada sudoeste da edificaçãosudoeste da edificaçãosudoeste da edificaçãosudoeste da edificação....    

 

 
Figura Figura Figura Figura 6666----22222222. . . . Detalhe da vista sudoeste da edificaçãoDetalhe da vista sudoeste da edificaçãoDetalhe da vista sudoeste da edificaçãoDetalhe da vista sudoeste da edificação....    
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A parte sul da edificação teve seu parapeito desenvolvido para permeabilidade à ventilação 

natural e proporcionar um aspecto mais leve à edificação. Foram considerados blocos perfurados de 

concreto, como um cobogó, com dimensão modulada de 20cm x 20cm x 10cm, submúltiplos do 

comprimento e altura concebidos para edificação, visando reduzir a geração de resíduos sólidos. Foi 

criado um chapim de concreto com ressalte sobre o elemento vazado para amarração construtiva e 

acabamento (Figura 6-23). 

 
Figura Figura Figura Figura 6666----23232323. . . . Esboço do parapeito vazadoEsboço do parapeito vazadoEsboço do parapeito vazadoEsboço do parapeito vazado....    

 

Quanto à divisão da edificação em dois blocos, empenas laterais de cor marrom e 

escalonamento próximo ao centro proporcionam esta marcação. Contudo, como visto na elaboração da 

maquete física (capítulo 6.1), outro recurso volumétrico utilizado para dividir o edifício é a ocupação 

do último pavimento com unidades habitacionais apenas no lado maior a leste, reservando o bloco 

oeste para plataforma de resgate do Corpo de Bombeiros (Figura 6-24 e Figura 6-25). Com isto, os 

blocos possuem uma proporção de altura da última laje e cobertura diferentes entre si. Esta 

cobertura – em estrutura metálica e revestimento de placa cimentícia – também na cor marrom, se 

une às empenas laterais e caixas de circulação vertical. 



 

 

 

A horizontalidade e a escala da edificação interferem na paisagem urbana a partir de alguns 

ângulos de visão dependendo da posição dos transeuntes e usuários. A interferência é maior na 

posição conforme Figura 6-25, 

 

Figura Figura Figura Figura 6666----25252525. Vista . Vista . Vista . Vista da fachada da fachada da fachada da fachada sudeste da maquete física, a partir do ângulo dosudeste da maquete física, a partir do ângulo dosudeste da maquete física, a partir do ângulo dosudeste da maquete física, a partir do ângulo do
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Figura Figura Figura Figura 6666----24242424. . . . Último pavimentoÚltimo pavimentoÚltimo pavimentoÚltimo pavimento    (oitavo)(oitavo)(oitavo)(oitavo)....    

A horizontalidade e a escala da edificação interferem na paisagem urbana a partir de alguns 

ângulos de visão dependendo da posição dos transeuntes e usuários. A interferência é maior na 

, entretanto é muito menor na posição da Figura 

sudeste da maquete física, a partir do ângulo dosudeste da maquete física, a partir do ângulo dosudeste da maquete física, a partir do ângulo dosudeste da maquete física, a partir do ângulo do    observador na via pública.observador na via pública.observador na via pública.observador na via pública.
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A horizontalidade e a escala da edificação interferem na paisagem urbana a partir de alguns 

ângulos de visão dependendo da posição dos transeuntes e usuários. A interferência é maior na 

Figura 6-26. 

 
observador na via pública.observador na via pública.observador na via pública.observador na via pública.    



 

 

Figura Figura Figura Figura 6666----26262626. Vista . Vista . Vista . Vista da fachada da fachada da fachada da fachada nordeste da maquete física, a partir nordeste da maquete física, a partir nordeste da maquete física, a partir nordeste da maquete física, a partir 

 

A possibilidade de separação dos blocos, outra possível implantação, c

programática de evitar as relações sócio

visto no primeiro estudo (Figura 

Conforme a Figura 6-27

a atual atividade projetual da região e os recuos e gabaritos vigentes

edificada sobre o relevo natural menos adensada.

FiguraFiguraFiguraFigura
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nordeste da maquete física, a partir nordeste da maquete física, a partir nordeste da maquete física, a partir nordeste da maquete física, a partir dodododo    ângulo do observador na via pública.ângulo do observador na via pública.ângulo do observador na via pública.ângulo do observador na via pública.

A possibilidade de separação dos blocos, outra possível implantação, c

as relações sócio-espaciais frente-fundo ou frente-frente entre blocos, como 

Figura 5-6).  

27 e Figura 6-28, a perspectiva do entorno edilício urbano

a atual atividade projetual da região e os recuos e gabaritos vigentes, 

o relevo natural menos adensada. 

FiguraFiguraFiguraFigura    6666----27272727. . . . Estudo preliminarEstudo preliminarEstudo preliminarEstudo preliminar    com entornocom entornocom entornocom entorno    simuladosimuladosimuladosimulado....    
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ângulo do observador na via pública.ângulo do observador na via pública.ângulo do observador na via pública.ângulo do observador na via pública.    

A possibilidade de separação dos blocos, outra possível implantação, choca com a premissa 

frente entre blocos, como 

o entorno edilício urbano, considerando 

 demonstra uma massa 

 



 

 

Figura Figura Figura Figura 

A implantação contínua e longitudinal na diagonal do t

recuos com os lotes vizinhos e uma menor interferência de sombreamento (

e opacidade à ventilação natural para as edificações vi

implantação que minimiza o impacto de vizinhança.

 

Figura Figura Figura Figura 6666----29292929. . . . Vista superiorVista superiorVista superiorVista superior
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Figura Figura Figura Figura 6666----28282828. . . . Detalhe da edificaçãoDetalhe da edificaçãoDetalhe da edificaçãoDetalhe da edificação    com entornocom entornocom entornocom entorno    simuladosimuladosimuladosimulado....    

A implantação contínua e longitudinal na diagonal do terreno também 

recuos com os lotes vizinhos e uma menor interferência de sombreamento (Figura 

e opacidade à ventilação natural para as edificações vizinhas, resultando numa alternativa de 

impacto de vizinhança. 

Vista superiorVista superiorVista superiorVista superior    com sombra do edifício no solstício de verão às 9h.com sombra do edifício no solstício de verão às 9h.com sombra do edifício no solstício de verão às 9h.com sombra do edifício no solstício de verão às 9h.
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também proporciona maiores 

Figura 6-29 e Figura 6-30) 

zinhas, resultando numa alternativa de 

 
com sombra do edifício no solstício de verão às 9h.com sombra do edifício no solstício de verão às 9h.com sombra do edifício no solstício de verão às 9h.com sombra do edifício no solstício de verão às 9h.    



 

 

Figura Figura Figura Figura 6666----30303030. . . . Vista superiorVista superiorVista superiorVista superior

6.46.46.46.4 Representação do projetoRepresentação do projetoRepresentação do projetoRepresentação do projeto

A proposta arquitetônica foi modelada no

uma plataforma BIM (Building 

As pranchas de plantas baixas, elevações e perspectivas são apresentadas em formato de 

anteprojeto arquitetônico nos apêndices 06 

6.56.56.56.5 Avaliação da envoltórAvaliação da envoltórAvaliação da envoltórAvaliação da envoltór

A avaliação da envoltória das unidades habitacionais mais representativas

edificação começou nos estudos preliminares

representativas da edificação, 

aos pré-requisitos para envoltória

as diretrizes lançadas a partir do método prescritivo do Regulamento 

A continuidade do projeto manteve as principais características e a 

após a modelagem em BIM, 

resfriamento, conforme método prescritivo do regulamento.

6.5.1 Avaliação dos pré-requisitos da envoltória

Os pré-requisitos atenderam a

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Vista superiorVista superiorVista superiorVista superior    com sombra do edifício no solstício de verão às 15h.com sombra do edifício no solstício de verão às 15h.com sombra do edifício no solstício de verão às 15h.com sombra do edifício no solstício de verão às 15h.

Representação do projetoRepresentação do projetoRepresentação do projetoRepresentação do projeto    

A proposta arquitetônica foi modelada no programa Autodesk RevitArchitecture

 Information Model ou Modelo de Informação da Construção

As pranchas de plantas baixas, elevações e perspectivas são apresentadas em formato de 

anteprojeto arquitetônico nos apêndices 06 (volume 02) e 08 (página 122). 

Avaliação da envoltórAvaliação da envoltórAvaliação da envoltórAvaliação da envoltóriaiaiaia    pelo método prescritivopelo método prescritivopelo método prescritivopelo método prescritivo    do RTQdo RTQdo RTQdo RTQ----RRRR    

A avaliação da envoltória das unidades habitacionais mais representativas

os estudos preliminares. Foram escolhidas duas unidades habitacionais mais 

representativas da edificação, sendo uma norte e outra sul. Constatou-se que as

requisitos para envoltória e alcançavam o nível “A” de eficiência energética, confirmando que 

as diretrizes lançadas a partir do método prescritivo do Regulamento (apêndice 02) 

do projeto manteve as principais características e a 

, com a análise dos pré-requisitos e o cálculo dos Graus

resfriamento, conforme método prescritivo do regulamento. 

requisitos da envoltória 

atenderam a conformidade: 
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com sombra do edifício no solstício de verão às 15h.com sombra do edifício no solstício de verão às 15h.com sombra do edifício no solstício de verão às 15h.com sombra do edifício no solstício de verão às 15h.    

Autodesk RevitArchitecture 2011, que é 

ou Modelo de Informação da Construção).  

As pranchas de plantas baixas, elevações e perspectivas são apresentadas em formato de 

A avaliação da envoltória das unidades habitacionais mais representativas (recorrentes) da 

unidades habitacionais mais 

se que as unidades atendiam 

o nível “A” de eficiência energética, confirmando que 

(apêndice 02) levaram ao êxito. 

do projeto manteve as principais características e a avaliação final ocorreu 

cálculo dos Graus-hora para 
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• Paredes externas: fechamento em alvenaria estrutural com 14cm de largura (Figura 6-31), com 

transmitância térmicade de 2,09W/(m²K), capacidade térmica de 103kJ/(m²K) 20  e absortância 

solar menor que 60% (cor braça com 20%); 

 
Figura Figura Figura Figura 6666----31313131. Sistema adotado para . Sistema adotado para . Sistema adotado para . Sistema adotado para as as as as paredeparedeparedeparedessss    externaexternaexternaexternassss. Fonte: . Fonte: . Fonte: . Fonte: NBR 15.220NBR 15.220NBR 15.220NBR 15.220----2222    

• Coberta das unidades sob laje de cobertura: em laje estrutural de concreto com blocos de 

EPS (Figura 6-32), com transmitância térmica originalmente de 2,29W/(m²K), retificada pelo 

fator de correção (0,77) para ático ventilado, e resultando em 1,77W/(m²K). A capacidade 

térmica é de 132kJ/(m²K). Considerando a absortância solar acima de 40%, caso a superfície 

de topo da laje não seja pintada de branco, as propriedades estão em conformidade às 

exigidas pelo RTQ-R: transmitância máxima de 2,30W/(m²K) e sem exigência para capacidade; 

 
Figura Figura Figura Figura 6666----32323232. Sistema adotado para . Sistema adotado para . Sistema adotado para . Sistema adotado para coberturacoberturacoberturacobertura. Fonte: . Fonte: . Fonte: . Fonte: NBR 15.220NBR 15.220NBR 15.220NBR 15.220----2222    

• Área efetiva de ventilação natural (destacada em azul na Figura 6-33): a unidade possui uma 

única APP com 26m², tendo a área efetiva de ventilação da esquadria 5,05m² (19,4%), 

portanto acima do percentual mínimo exigido de 10%, sem contabilizar a área vazada da parte 

inferior da esquadria em veneziana fixa; 

                                   
20 Não há limites para capacidade térmica  
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Figura Figura Figura Figura 6666----33333333. Representação da área efetiva de ventilação presente na esquadria voltada para o exterior.. Representação da área efetiva de ventilação presente na esquadria voltada para o exterior.. Representação da área efetiva de ventilação presente na esquadria voltada para o exterior.. Representação da área efetiva de ventilação presente na esquadria voltada para o exterior.    

• Área efetiva de iluminação natural (destacada em amarelo na Figura 6-34): A área efetiva de 

iluminação da esquadria é 7,07m² (27,2% dos 26m² da área útil da APP), portanto acima do 

percentual mínimo exigido de 12,5%; 

 
Figura Figura Figura Figura 6666----34343434. Representação da área efetiva de . Representação da área efetiva de . Representação da área efetiva de . Representação da área efetiva de iluminaçãoiluminaçãoiluminaçãoiluminação    presente na esquadria voltada para o exterior.presente na esquadria voltada para o exterior.presente na esquadria voltada para o exterior.presente na esquadria voltada para o exterior.    

• Ventilação natural cruzada: a esquadria oposta à principal possui uma abertura de 2,15m², 

equivalente à 50% da primeira, sendo a exigência mínima de 25%. Além disto, a esquadria 

possui mecanismo para controle de fluxo do vento; 

• Ventilação dos banheiros: a proposta contempla banheiros sem ventilação mecânica, voltados 

para fossos voltados para circulação horizontal comum e atende a exigência da maioria dos 

banheiros terem ventilação natural. 
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6.5.2 Avaliação do nível de eficiência da envoltória de cada UH  

Após a verificação em conformidade dos pré-requisitos da envoltória, foi calculada a 

quantidade de graus-hora para resfriamento na ZB8 com base no método prescritivo do RTQ-R para 

cada unidade habitacional, auxiliado por planilha que contém as constantes e variáveis dimensionais e 

adimensionais da equação do regulamento.  

O resultado foi nível “A” para a maioria das unidades habitacionais e nível “B” para as 

demais, especificado pontualmente na Tabela 6-1.  

As unidades habitacionais foram diferenciadas pela orientação, dimensionamento das paredes 

externas, localizadas sobre o térreo, sob cobertura ou não e quanto à volumetria (base quadrada e 

as dos pavimentos intermediários), conforme equação 3.21 do RTQ-R, em anexo. Todas as unidades da 

edificação foram identificadas por numeração no projeto arquitetônico em apêndice, divididas em 17 

tipos em diferentes situações bioclimáticas (Tabela 6-1), a qual também destaca o equivalente 

numérico para envoltória de cada UH, visto que possuem uma única APP. 

Os resultados encontrados para cada variável da equação 3.12 do RTQ-R estão relatados nas 

planilhas no apêndice 09 (página 141), a exemplo da Figura 6-35, com colunas para cada tipo de 

unidade, conforme identificador da Tabela 6-1. 

 

 
Figura Figura Figura Figura 6666----35353535. Planilha com dados e resultados.. Planilha com dados e resultados.. Planilha com dados e resultados.. Planilha com dados e resultados.    
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TabelaTabelaTabelaTabela    6666----1111. . . . Equivalente numéricEquivalente numéricEquivalente numéricEquivalente numérico da envoltória das unidades habitaco da envoltória das unidades habitaco da envoltória das unidades habitaco da envoltória das unidades habitaciiiionaisonaisonaisonais....    

IdentificadoIdentificadoIdentificadoIdentificadorrrr    Unidades habitacionaisUnidades habitacionaisUnidades habitacionaisUnidades habitacionais    GGGGH ResH ResH ResH Resf.f.f.f.21212121    NívelNívelNívelNível    EqNumEnvUHEqNumEnvUHEqNumEnvUHEqNumEnvUH22222222    
Tipo A 101, 107, 110 3608 A 5 
Tipo B 102, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 113, 114 3440 A 5 
Tipo C 108 5261 B 5 
Tipo D 115, 116, 117, 118, 119, 120 6541 B 4 
Tipo E 121 4026 A 5 
Tipo F 201, 207, 210, 601, 607, 707 4777 A 5 

Tipo G 

202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 214, 
602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 
612, 613, 614, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 
714 

4609 A 5 

Tipo H 208 6430 B 4 

Tipo I 215, 216, 217, 218, 219, 220, 615, 616, 617, 
618, 619, 620, 715, 716, 717, 718 

7710 B 4 

Tipo J 721 5408 B 4 
Tipo K 301, 307, 401, 407, 501, 507 4308 A 5 
Tipo L 309 3271 A 5 

Tipo M 

302, 303, 304, 305, 306, 308, 310, 311, 312, 
313, 314, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 
410, 411, 412, 413, 414, 502, 503, 504, 505, 
506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 

4141 A 5 

Tipo N 315, 316, 317, 318, 319, 320, 415, 416, 417, 
418, 419, 420, 515, 516, 517, 518, 519, 520 

7710 B 4 

Tipo O 221, 321, 421, 521, 601 5195 A 4 
Tipo P 701, 807 4989 A 5 
Tipo Q 719, 720, 815, 816, 817, 818 7923 B 4 

 

A variável “somb” foi calculada conforme anexo I do regulamento, considerando os dados de 

referência para Ceará-Mirim/RN, visto que é a localidade mais próxima da cidade de Parnamirim/RN 

com dados disponíveis. Os ângulos de sombreamento mensurados são alfa igual a 14° e gama direita e 

esquerda igual a 4° cada. 

Mesmo sendo uma APP única, para o quantitativo das paredes internas foi admitida uma área 

de 13m² em virtude de possível compartimentação interna em três sub-ambientes, considerando uma 

situação desfavorecida. 

Consideraram-se as lajes de cobertura das unidades pintadas de branco para o exterior, pois 

elevou o nível destas unidades de “C” para “B”. 

Os níveis de eficiência das unidades tendem a ficar todos "A" se for considerado o auto-

sombreamento das unidades adjacentes. 

                                   
21 Graus-hora para Resfriamento 

22 Equivalente Numérico da Envoltória da unidade habitacional 
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6.66.66.66.6 Avaliação Avaliação Avaliação Avaliação do nível de eficiência energética da edificaçãodo nível de eficiência energética da edificaçãodo nível de eficiência energética da edificaçãodo nível de eficiência energética da edificação    

6.6.1 Avaliação do nível de eficiência energética do sistema de aquecimento de água 

O sistema de aquecimento de água possui pré-requisitos relativos aos sistemas prediais 

instalados: tubulação apropriada para a condução de água quente e atendendo às normas técnicas, 

reservatórios para água quente com resistência térmica mínima de 2,20 (m²K)/W e, para os níveis “A” 

e “B”, o isolamento das tubulações com 1 ou 2,5cm até o ponto de consumo (de acordo com o diâmetro 

da tubulação).  

O sistema de aquecimento de água adotado para a proposta é o de aquecimento da água por 

energia solar. A edificação deve ser entregue com sistema instalado e atender também aos seguintes 

pré-requisitos específicos: existência de projeto, manual de instalação, atendimento às normas 

técnicas, reservatórios com ENCE “A”, “B”ou Selo Procel, bem como os coletores solares etiquetados 

na mesma exigência,com inclinação de 45° e orientados para no máximo 30° ao norte geográfico.  

A eficiência do sistema de aquecimento de água por energia solar depende dos equipamentos 

utilizados e atendimento às normas vigentes e premissas do Regulamento. Neste sentido, não é 

possível precisar o nível de eficiência energética para este sistema, pois depende das condições e 

compromisso do construtor.  

Considerando o atual procedimento executivo das construtoras, se diagnostica o não 

atendimento a um dos pré-requisitos para o sistema: o isolamento das tubulações até o ponto de 

consumo, pois é confiado ao isolamento do próprio CPVC23, material destas tubulações. 

Portanto, para efeito de pré-etiquetagem e considerando um quadro realista, mesmo que o 

procedimento de eficiência do sistema atinja ao nível “A”ou “B”, será considerado o nível “C” para o 

sistema de aquecimento de água, portanto equivalente numérico 3, em virtude desta dependência dos 

pré-requisitos. 

6.6.2 Identificação e cálculo das bonificações das UH’s 

Com base nas bonificações do Regulamento que devem ser comprovadas e justificadas, a 

Tabela 6-2 resume as pontuações obtidas para as unidades habitacionais da proposta arquitetônica. 

 

 

 

 

                                   
23 Material utilizado para tubulações de água quente, em virtude das propriedades químicas e isolamento térmico. 
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TabelaTabelaTabelaTabela    6666----2222. . . . Tabela das bonificaçõesTabela das bonificaçõesTabela das bonificaçõesTabela das bonificações    obtidasobtidasobtidasobtidas....    

BonificaçãoBonificaçãoBonificaçãoBonificação    ComentárioComentárioComentárioComentário    
PontuaçãoPontuaçãoPontuaçãoPontuação    
MáximaMáximaMáximaMáxima    

PontuaçãoPontuaçãoPontuaçãoPontuação    
ObtidaObtidaObtidaObtida    

Ventilação 
natural 

A bonificação a partir da ventilação natural é 
subdividida em 04 subitens: porosidade mínima de 
20%, existência de dispositivos especiais, 
existência de esquadrias com centro geométrico 
entre 40 e 70 cm, e aberturas tipo bandeiras 
móveis com no mínimo 30% da área da abertura 
principal. A proposta ganha bonificação no item 
porosidade (0,16) por ter mais que 20% de área 
efetiva de ventilação em relação à fachada norte 
ou sul; além disto, a existência das venezianas 
fixas na parte inferior culmina na bonificação por 
existir esquadria com centro geométrico a 50 cm 
do piso (0,06). 

0,40 0,22 

Iluminação 
natural 

Para iluminação natural, há bonificação para 
refletância de teto acima de 60% e profundidade 
máxima dos ambientes em relação às aberturas. 
Como a compartimentação interna dos ambientes 
podem variar de acordo com o usuário, não há 
como bonificar por profundidade, contudo, quanto à 
refletância do teto (0,10), esta será maior que 
60%, pois já é prática das construtoras adotarem 
a pintura branco neve para os tetos. 

0,30 0,10 

Uso racional de 
água 

Esta bonificação é obtida a partir da combinação 
de sistema de aproveitamento de águas pluviais 
com o uso de equipamentos economizadores. 
Apesar do sistema de coleta de água da chuva ser 
possível para a proposta e o uso de equipamentos 
economizadores serem prática das construtoras, 
esta bonificação não é contabilizada pela ausência 
de detalhamento neste anteprojeto e comprovação 
documental para os materiais a serem 
especificados. 

0,20 0,00 

Condicionamento 
artificial de ar 

Esta pontuação é resultado do uso de 
condicionadores de ar com ENCE A no PBE e  
envoltória da UH atingir nível “A” de eficiência 
quando condicionada artificialmente. Esta 
bonificação também não foi adicionada, pois não há 
como comprovar o uso dos condicionadores de ar 
na operação da edificação e as UH’s obtiveram 
nível “B’’ ou “C” para o consumo relativo à 
refrigeração. 

0,20 0,00 

Iluminação 
artificial 

Para obter a bonificação por iluminação artificial 
basta as lâmpadas terem eficiência superior a 
75lm/W ou Selo Procel, contudo não há como 
comprovar esta instalação. 
 

0,10 0,00 
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Ventiladores de 
teto instalados 
na UH 

Para esta bonificação, basta instalar ventiladores 
de teto em 2/3 das APPs, mas também não há 
como comprovar esta instalação. 

0,10 0,00 

Refrigeradores 
instalados na 
UH 

Para este item, como os refrigeradores não serão 
entregues, a pontuação não é contabilizada. 

0,10 0,00 

Medição 
individualizada 

O sistema de aquecimento de água deve ter 
medição individualizada para se obter esta 
bonificação o que ocorre na instalação do sistema 
de coletores solares, adotado para esta proposta. 

0,10 0,10 

    Pontuação total obtidaPontuação total obtidaPontuação total obtidaPontuação total obtida        0,420,420,420,42    

 

6.6.3 Avaliação do nível de eficiência energética da edificação multifamiliar 

Os dados de bonificações e eficiência do sistema de aquecimento de água de cada UH foram 

acrescentados ao nível obtido para envoltória, ponderado de acordo com a equação 2.1 do RTQ-R, na 

qual há um peso de 35% para o aquecimento de água, 65% para envoltória e uma possível pontuação 

máxima de 01 ponto a partir das bonificações. 

A Tabela 6-3 apresenta o nível de eficiência de cada tipo de UH, conforme classificação feita 

para avaliação da envoltória. 

TabelaTabelaTabelaTabela    6666----3333. . . . Nível de eficiência energéticaNível de eficiência energéticaNível de eficiência energéticaNível de eficiência energética    das unidades habitacionaisdas unidades habitacionaisdas unidades habitacionaisdas unidades habitacionais....    

IdentificadorIdentificadorIdentificadorIdentificador    Área útilÁrea útilÁrea útilÁrea útil24242424    EqNumEnvUHEqNumEnvUHEqNumEnvUHEqNumEnvUH    EqNumAAEqNumAAEqNumAAEqNumAA25252525    BonificacBonificacBonificacBonificacãoãoãoão    EqNumUHEqNumUHEqNumUHEqNumUH26262626    NívelNívelNívelNível    
Tipo A 78,09m² 5 3 0,42 4,72 A 
Tipo B 234,27m² 5 3 0,42 4,72 A 
Tipo C 26,03m² 5 3 0,42 4,72 B 
Tipo D 156,18m² 4 3 0,42 4,07 B 
Tipo E 26,03m² 5 3 0,42 4,72 A 
Tipo F 156,18m² 5 3 0,42 4,72 A 
Tipo G 728,84m² 5 3 0,42 4,72 A 
Tipo H 26,03m² 4 3 0,42 4,07 B 
Tipo I 416,48m² 4 3 0,42 4,07 B 
Tipo J 26,03m² 4 3 0,42 4,07 B 
Tipo K 198,30m² 5 3 0,42 4,72 A 
Tipo L 33,05m² 5 3 0,42 4,72 A 
Tipo M 1.156,75m² 5 3 0,42 4,72 A 
Tipo N 468,54m² 4 3 0,42 4,07 B 
Tipo O 130,15m² 5 3 0,42 4,07 A 
Tipo P 52,06m² 5 3 0,42 4,72 A 
Tipo Q 156,18m² 4 3 0,42 4,07 B 

                                   
24 Área útil das unidades habitacionais relativas a cada tipo de UH identificado 

25 Equivalente Numérico para o sistema de aquecimento de água da unidade habitacional 

26 Equivalente Numérico da unidade habitacional 
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Após a conferência de cada unidade habitacional, obtêm-se a pontuação para a edificação 

multifamiliar a partir da média de todos os níveis de eficiência energética dos apartamentos 

ponderado pela área útil deles. 

O cálculo desta média ponderada resulta em 4,50, nível “A”. O apêndice 10 (página 144) 

apresenta a planilha detalhada com aferição do nível final de cada UH e a classificação total da 

edificação multifamiliar. 

A etiqueta deve ser confirmada por um Organismo de Inspeção Acreditado pelo INMETRO e 

chancelado pela própria instituição. 

 
Figura Figura Figura Figura 6666----36363636. . . . Etiqueta para nível de eficiência energética de edificação multifamiliarEtiqueta para nível de eficiência energética de edificação multifamiliarEtiqueta para nível de eficiência energética de edificação multifamiliarEtiqueta para nível de eficiência energética de edificação multifamiliar....
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7777 CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS    

A adoção e evolução do partido apresentam rebatimentos do programa arquitetônico na 

proposta, e o desenvolvimento do projeto busca confirmar as premissas adotadas no estudo preliminar 

por meio de simulação de ventilação natural, maquete física, compatibilização estrutural e avaliação 

do nível de eficiência conforme RTQ-R.  

O produto arquitetônico contempla todos os aspectos revisados e programados na pesquisa e 

é concebido para uma edificação multifamiliar com impacto ambiental reduzido, sobretudo, eficiente 

energeticamente. É uma edificação viável economicamente, com qualidade sócio-espacial e 

energeticamente eficiente. 

A proposta surge da aplicação de recursos bioclimáticos, como a ventilação cruzada, e de 

elementos importantes para rentabilidade, como a circulação central entre as unidades habitacionais 

(Figura 7-1). O projeto contempla outros aspectos também. Há soluções para várias demandas e a 

evolução da proposta busca a compatibilização delas, além de um resultado formal diferente do 

convencional. A solução não é a eficiência energética e/ou a rentabilidade. A solução é a síntese de 

todo programa arquitetônico, portanto, a própria proposta.  

 
Figura Figura Figura Figura 7777----1111. . . . CroquiCroquiCroquiCroquissss    resumo da evolução da propostaresumo da evolução da propostaresumo da evolução da propostaresumo da evolução da proposta....    

 

As recomendações da pesquisa são: proposta de agenda verde para redução de impacto 

ambiental numa habitação multifamiliar; tabela com diretrizes de projeto conforme RTQ-R, para nível 

de eficiência “A” numa edificação residencial; e o exemplo de aplicação do método de programação 

arquitetônica Problem Seeking. 

A aplicação deste método de programação confirmou sua contribuição como ferramenta para 

concepção de projetos, pois sistematiza a análise dos fatos, conceitos e necessidades de maneira 

abrangente, porém objetiva.  
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O processo de projetação possuiu limitação quanto ao uso da plataforma BIM (Building 

Information Model) devido à não interoperabilidade com o projeto de engenharia, contudo o modelo foi 

utilizado para simulação de ventilação. 

As características mais influentes da equação para classificação do nível de eficiência da 

envoltória são os dispositivos de sombreamento, o índice de absortância solar das paredes e coberta, 

o contato com o solo/pilotis, e as áreas das paredes externas voltadas para leste ou oeste. 

Ao contrário da hipótese inicial, as unidades voltadas para norte (que não recebem ventilação 

pela fachada frontal), segundo o método prescritivo, possuem uma envoltória mais eficiente 

energeticamente do que as unidades voltadas para sul, pois suas divisas laterais não estão voltadas 

para oeste nem leste, enquanto que os apartamentos voltados para sul tiveram uma relação de cheio 

e vazios para permeabilidade de ventilação na porção posterior das unidades, a qual resultou 

inevitavelmente em paredes laterais voltadas para o nascente e poente do sol. 

Uma edificação projetada como energeticamente eficiente não é garantia de redução do 

consumo energético durante todo seu ciclo de vida. É imprescindível que os usuários tenham 

consciência do uso racional de energia e adquiram equipamentos elétricos que sejam certificados com 

selos “A” de eficiência energética.  

A hipótese de que “todo brasileiro merece nível ‘A’” como uma metáfora de que é possível 

produzir uma moradia eficiente energeticamente diante das restrições do programa governamental e 

viabilidade econômica é confirmada. É possível reduzir o déficit habitacional proporcionando conforto 

ambiental e espacial, custos compatíveis da aquisição e manutenção, infraestrutura de lazer e de 

serviços urbanos, redução de impacto ambiental e do entorno. Para isto, é necessário buscar 

alternativas formais e conciliar informações de diferentes disciplinas para uma proposta arquitetônica 

coerente com a demanda. 
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9999 ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS    

Anexo 01: Equação 3.21 do RTQ-R (definição das constantes e variáveis) 

Anexo 02: Tabela 3.23 da equação 3.21: constantes da equação 
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9.19.19.19.1 Anexo 01: Equação Anexo 01: Equação Anexo 01: Equação Anexo 01: Equação 3.21 do RTQ3.21 do RTQ3.21 do RTQ3.21 do RTQ----RRRR((((indicador de grausindicador de grausindicador de grausindicador de graus----hora para resfriamento da ZB8hora para resfriamento da ZB8hora para resfriamento da ZB8hora para resfriamento da ZB8    

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 UcobX 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 XSomApar) + (y X APambO X Upar X αpar) + (z X CTcob) + (aa X 
CTalta) + (ab X Ucob) + (ac X APambLX αpar) + (ad X PambS) + (ae X pil) + (af X AAbLX (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) 
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9.29.29.29.2 Anexo 02: Tabela 3.23 da equação 3.21:Anexo 02: Tabela 3.23 da equação 3.21:Anexo 02: Tabela 3.23 da equação 3.21:Anexo 02: Tabela 3.23 da equação 3.21:    constantes da equaconstantes da equaconstantes da equaconstantes da equação.ção.ção.ção.    

 
Tabela 3.23: Constantes da Equação 3.21    

a 4957,7051 k 267,5110 u -1089,0840 ae -398,7255 
b -4358,3120 l -1923,1450 v 4861,2191 af 66,4689 
c 3875,5023 m -135,5828 w -703,1389 ag -40,6794 
d 4833,6329 n 76,0281 x -3,4004 ah -78,9077 
e 2649,1399 o -21,8897 y 55,4737 ai 59,9755 
f 2224,2664 p -1503,2234 z -0,3847 aj 152,9115 
g -19,6341 q -31,3561 aa 338,3054 ak 98,2787 
h 40,0109 r 106,7381 ab -556,2222 al 112,5051 
i 3128,2421 s 1524,3703 ac 91,9860 am 93,0504 
j -15,3035 t 41,4009 ad 340,0819 an -586,4518 
 
As seguintes variáveis são utilizadas para o cálculo dos indicadores de graus-hora econsumo 

relativo para a determinação do equivalente numérico de cada Zona Bioclimática: 
 
AAbL (m²): área de abertura, desconsiderando caixilhos, na fachada voltada para o Leste; 
AAbN (m²): área de abertura, desconsiderando caixilhos, na fachada voltada para o Norte; 
AAbO (m²): área de abertura, desconsiderando caixilhos, na fachada voltada para o Oeste; 
AAbS (m²): área de abertura, desconsiderando caixilhos, na fachada voltada para o Sul; 
APambL (m²): área de parede externa do ambiente voltada para o Leste; 
APambN (m²): área de parede externa do ambiente voltada para o Norte; 
APambO (m²): área de parede externa do ambiente voltada para o Oeste; 
APambS (m²): área de parede externa do ambiente 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. O valor deve situar-se 

entre 0,10 e 0,90 ou 0 (zero) quando a cobertura do ambiente não estiver voltada para o exterior; 
αpar (adimensional): absortância externa das paredes externas. O valor deve situar-se entre 

0,10 e 0,90; 
Caltura: coeficiente de altura, calculado pela razão entre o pé-direito e a área útil 

doambiente; 
cob: variável binária que define se o ambiente possui superfície superior voltada para 

oexterior (cobertura). Se a superfície superior do ambiente estiver voltada para o exterior o valor 
deve ser 1 (um), se não estiver, o valor deve ser 0 (zero); 

Observação: caso a cobertura do ambiente possuir abertura zenital de mais de 2% daárea da 
cobertura, a avaliação deve ser feita pelo método de simulação. 

CTalta [kJ/(m²K)]: variável binária que define se os fechamentos dos ambientes 
possuemcapacidade térmica alta, considerando a média ponderada das capacidades térmicas dasparedes 
externas, internas e cobertura pelas respectivas áreas, excluindo as aberturas. Para este RTQ é 
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considerada capacidade térmica alta valores acima de 250 kJ/m²K. Se oambiente possuir fechamentos 
com capacidade térmica alta o valor deve ser 1 (um), se não possuir, o valor deve ser 0 (zero); 

CTbaixa [kJ/(m²K)]: variável binária que define se os fechamentos dos ambientes possuem 
capacidade térmica baixa, considerando a média ponderada das capacidades térmicas das paredes 
externas, internas e cobertura pelas respectivas áreas, excluindo as aberturas. Para este RTQ é 
considerada capacidade térmica baixa valores abaixo de 50 kJ/m²K. Se o ambiente possuir 
fechamentos com capacidade térmica baixa o valor deve ser 1 (um), se não possuir, o valor deve ser 0 
(zero); 

Observação: Caso a capacidade térmica dos fechamentos seja um valor entre 50 kJ/m2K e 250 
kJ/m2K deve-se adotar valor 0 (zero) tanto para CTbaixa como para CTalta. Em nenhuma circunstância 
pode-se adotar o valor 1 (um) para CTbaixa e CTaltasimultaneamente. 

CTcob [kJ/(m²K)]: capacidade térmica da cobertura. Deve ser calculada considerando-setodas 
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 0 (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 a abertura do vão. Os valores variam de 0 (zero) a 1 (um). Por 
exemplo, se a abertura para ventilação for igual à abertura do vão, o valor deve ser 1 (um); se a 
abertura estiver totalmente obstruída, o valor deve ser 0 (zero); se a abertura possibilitar metade 
da área da abertura para ventilação, deve ser 0,5. 

isol: variável binária que representa a existência de isolamento nas paredes externas e 
coberturas. São consideradas isoladas paredes externas e coberturas que apresentem 
isolamento térmico e transmitância térmica menor ou igual a 1,00 W/(m²K); 
PambL (m²): variável binária que indica a existência de parede externa do ambiente voltada 

para o Leste. Se o ambiente possuir parede externa voltada para o Leste o valor deve ser 1 (um), se 
não possuir, o valor deve ser 0 (zero); 

PambN (m²): variável binária que indica a existência de parede externa do ambiente voltada 
para o Norte. Se o ambiente parede externa voltada para o Norte o valor deve ser 1 (um), se não 
possuir, o valor deve ser 0 (zero); 

PambO (m²): variável binária que indica a existência de parede externa do ambiente voltada 
para o Oeste. Se o ambiente possuir parede externa voltada para o Oeste o valor deve ser 1 (um), se 
não possuir, o valor deve ser 0 (zero); 

PambS (m²): variável binária que indica a existência de parede externa do ambiente voltada 
para o Sul. Se o ambiente possuir parede externa voltada para o Sul o valor deve ser 1 (um), se não 
possuir, o valor deve ser 0 (zero); 

PD (m): pé-direito do ambiente analisado; 
pil: variável binária que define o contato externo do piso do ambiente com o exterioratravés 

de pilotis. Se o ambiente estiver sobre pilotis o valor deve ser 1 (um), se nãoestiver, o valor deve 
ser 0 (zero); 

solo: variável binária que define o contato do piso do ambiente com o solo (laje deterrapleno). 
Se o piso estiver em contato com o solo o valor deve ser 1 (um), se não estiver, o valor deve ser 0 
(zero); 
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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 àsaberturas. 
Os valores variam de 0 (zero), quando não houver dispositivos de proteção solar, a 1 (um), quando 
houver venezianas que cubram 100% da abertura quando fechada. Caso se deseje pontuar “somb” com 
valores diferentes de 0 (zero) utilizando dispositivos de proteção solar que não venezianas, o 
percentual de sombreamento deve ser calculado de acordo com o método prescritivo proposto no 
Anexo I. Quando o dispositivo de proteção solar bloquear mais de 75% da incidência solar sobre as 
superfícies envidraçadas das aberturas, o valor de “somb” deve ser 1 (um). Caso seja obtido um 
percentual de proteção menor que 75%, o valor a ser inserido na variável “somb” é proporcional ao 
percentual obtido. 

Observação: No caso de dormitórios, o dispositivo de sombreamento deve 
permitirescurecimento em todas as Zonas Bioclimáticas e ventilação nas Zonas Bioclimáticas 2 a 8 
para que “somb” seja igual a 1 (um). 

Ucob [W/(m²K)]: transmitância térmica da cobertura. Deve ser calculada considerando-setodas 
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 0 (zero); 

Upar [W/(m²K)]: transmitância térmica das paredes externas. Deve ser calculadaconsiderando-
se todas as camadas entre o interior e o exterior do ambiente; 

Uvid [W/(m²K)]: transmitância térmica do vidro; 
vid: variável binária que indica a existência de vidro duplo no ambiente. Se o ambientepossuir 

vidro duplo o valor deve ser 1 (um), se não possuir, o valor deve ser 0 (zero); 
volume (m3): volume do ambiente, obtido através da multiplicação entre o pé-direito e a área 

útil do ambiente. 
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10101010 APÊNDICEAPÊNDICEAPÊNDICEAPÊNDICESSSS    

Apêndice 01: Agenda para redução de impacto ambiental 

Apêndice02: Tabela com diretrizes de projeto com base no cálculo de Graus-hora para resfriamento 

Apêndice 03: Entrevista com possível demandante 

Apêndice 04: Programaçãodo RTQ-R (em A1) 

Apêndice 05: Programaçãopara proposta arquitetônica (em A0) 

Apêndice 06: Anteprojeto arquitetônico (18 pranchas A1) 

Apêndice 07: Anteprojeto para alvenaria estrutural (10 pranchas A1) 

Apêndice 08: Perspectivas e plantas humanizadas 

Apêndice 09: Planilhas da avaliação da envoltória das UH’s conforme RTQ-R 

Apêndice 10: Planilhas da avaliação final da edificação multifamiliar 
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10.110.110.110.1 Apêndice 01: Agenda para redução de impacto ambientalApêndice 01: Agenda para redução de impacto ambientalApêndice 01: Agenda para redução de impacto ambientalApêndice 01: Agenda para redução de impacto ambiental    

AGENDA PARA REDUÇÃO DE IMPACTO AMBIENTALAGENDA PARA REDUÇÃO DE IMPACTO AMBIENTALAGENDA PARA REDUÇÃO DE IMPACTO AMBIENTALAGENDA PARA REDUÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL    
USO RACIONAL DE ÁGUAUSO RACIONAL DE ÁGUAUSO RACIONAL DE ÁGUAUSO RACIONAL DE ÁGUA    

Permeabilidade do solo  
Conservação dos padrões de drenagem e topografia  
Medição individualizada de água  
Controle de qualidade na fonte  
Aproveitamento de águas pluviais  
Reuso de águas residuais ou “cinzas” (se possível e viável)  
Adoção de tecnologias e mecanismos para eficiência no consumo de água  

USO RACIONAL DE USO RACIONAL DE USO RACIONAL DE USO RACIONAL DE MATERIAISMATERIAISMATERIAISMATERIAIS    
Gestão de resíduos da construção  
Uso de sistema construtivo pré-fabricado e/ou modular  
Uso de materiais regionais (se possível e viável)  
Uso de materiais renováveis (se possível e viável)  
Se for o caso, uso de madeira certificada  
Evitar materiais com alta energia incorporada  
Escolher materiais coerentes às suas propriedades físicas  
Optar por materiais frios, com alta refletância e cor clara  

MANUTENÇÃO DO ARMANUTENÇÃO DO ARMANUTENÇÃO DO ARMANUTENÇÃO DO AR    
Adequação às condições físicas do terreno e paisagismo  
Evitar ambientes selados  
Especificação de materiais compatíveis à qualidade do ar e do ambiente interno  
Estratégias que mitiguem a emissão de CO2  
Não utilização de materiais em cimento-amianto  

USO RACIONAL DE USO RACIONAL DE USO RACIONAL DE USO RACIONAL DE ENERGIAENERGIAENERGIAENERGIA    
Otimização do desempenho térmico da envoltória do edifício 
(exemplo: aplicação do método prescritivo do RTQ-R)  
Medição individualizada de gás e água quente (se for o caso)  
Uso de equipamentos eficientes energeticamente ou não utilização  
Uso de energias renováveis, se possível  
Adoção de aquecimento de água por energia solar  
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10.210.210.210.2 Apêndice 02: Tabela com diretrizes de projeto com base no cálculo de GrausApêndice 02: Tabela com diretrizes de projeto com base no cálculo de GrausApêndice 02: Tabela com diretrizes de projeto com base no cálculo de GrausApêndice 02: Tabela com diretrizes de projeto com base no cálculo de Graus----hora para hora para hora para hora para 

resfriamentoresfriamentoresfriamentoresfriamento    

DIRETRIZ DE PROJETO COM BASE NA EQUAÇÃO 3.21 DO RTQDIRETRIZ DE PROJETO COM BASE NA EQUAÇÃO 3.21 DO RTQDIRETRIZ DE PROJETO COM BASE NA EQUAÇÃO 3.21 DO RTQDIRETRIZ DE PROJETO COM BASE NA EQUAÇÃO 3.21 DO RTQ----RRRR    
CONS.CONS.CONS.CONS.    VARIÁVELVARIÁVELVARIÁVELVARIÁVEL    DIRETRIZDIRETRIZDIRETRIZDIRETRIZ    
B -- somb Máximo de dispositivos de proteção solar 
C ++ αcob Cobertura da UH mais clara e reflexiva possível (laje 

diretamente acima do ambiente) 
D ++ αpar Parede mais clara e reflexiva possível 
E ++ CTbaixa Capacidade térmica deve ser maior que 50KJ/m²K 
F ++ PambO Não pode ter parede externa voltada para o oeste e norte 
G - solo Favorece ambiente sobre pilotis e solo 
I ++ PambN Não pode ter parede externa voltada para o oeste e norte. 

Fachada que mais prejudica o cálculo 

J - pil x AUamb Ambiente sobre pilotis favorece o resultado 
K + AAbO x (1-somb) Pior situação para aberturas; mínimo de abertura ou máximo 

de proteção 
L -- Fvent Gerar abertura para ventilação com dimensão mais próxima da 

dimensão do vão 
M - AAbS x (1-somb) Melhor situação para abertura; máximo de abertura, permite-se 

pouca proteção 
O - Com x AUamb Preferência de superfície superior não voltada para o exterior 
S ++ PambL Melhor que parede externa para o oeste e norte 
V ++ PD/AUamb Baixo pé-direito; área de ambiente grande 
W - solo Ambiente sobre solo favorece o resultado 
Z - CTcob CT de todas as camadas da coberta alta 
AA+ CTalta O ideal é CT entre 50 e 250KJ/m²F 
AB- Ucob Material com alto FCS e pouca espessura 
AD+ PambS Melhor que parede externa para o oeste e norte. Fachada que 

menos prejudica o GHr 
AE- pil Ambiente sobre pilotis favorece o resultado 
AF+ AAbL x (1-somb) Máximo de proteção solar na fachada leste 
AG- AAbN x somb Máximo de proteção solar na fachada norte 
AH- PD x AUamb Maior volume possível para o ambiente 
AI+ Aparint Mínimo de paredes internas 
AK+ AAbN x Fvent Mínimo de área de vão abertura e máximo de área efetiva de 

ventilação  
 

A primeira coluna identifica as constantes e se têm valores positivos ou negativos. As constantes 

com símbolos de positivo ou negativo duplicado possuem um valor absoluto maior do que as demais, 

logo, influenciam sobremaneira no resultado da equação. Neste sentido, as variáveis que multiplicam 

estas constantes de maior valor são mais influentes na eficiência energética da envoltória. 
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1 Pavimentos 02, 06 e 07: Idem, exceto unidade 609

Tabela de Esquadrias
Tipo Altura Largura Peitoril Quantidade Descrição

E1 2,60 1,00 150 Esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeirolas
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.
esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeiroals
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.

E2 2,60 1,00 0,00 157 Esquadria de aluminio e vidro com uma folha de giro, duas folhas de
correr, duas bandeirolas maxi-ar e uma folha fixa de veneziana
permanente.

E3 2,60 1,00 0,00 42 Esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeirolas
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.
esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeiroals
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.

J1 0,60 0,80 1,60 298 Esquadria de madeira e folhas de vidro. Tipo boca-de-lobo.

Tabela de Porta
Tipo Largura Altura Quantidade Descrição

P01 0,66 2,10 8 Porta laminada de madeira
P02 0,76 2,10 1 Porta laminada de madeira
P03 0,86 2,10 2 Porta de madeira
P04 0,96 2,10 3 Porta de madeira
P05 0,90 2,12 24 Porta corta-fogo
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Tabela de Esquadrias
Tipo Altura Largura Peitoril Quantidade Descrição

E1 2,60 1,00 150 Esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeirolas
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.
esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeiroals
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.

E2 2,60 1,00 0,00 157 Esquadria de aluminio e vidro com uma folha de giro, duas folhas de
correr, duas bandeirolas maxi-ar e uma folha fixa de veneziana
permanente.

E3 2,60 1,00 0,00 42 Esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeirolas
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.
esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeiroals
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.

J1 0,60 0,80 1,60 298 Esquadria de madeira e folhas de vidro. Tipo boca-de-lobo.

Tabela de Porta
Tipo Largura Altura Quantidade Descrição

P01 0,66 2,10 8 Porta laminada de madeira
P02 0,76 2,10 1 Porta laminada de madeira
P03 0,86 2,10 2 Porta de madeira
P04 0,96 2,10 3 Porta de madeira
P05 0,90 2,12 24 Porta corta-fogo
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PAVIMENTO 3 (TIPO 2)

1
Pavimentos 04 e 05: Idem

Tabela de Esquadrias
Tipo Altura Largura Peitoril Quantidade Descrição

E1 2,60 1,00 150 Esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeirolas
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.
esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeiroals
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.

E2 2,60 1,00 0,00 157 Esquadria de aluminio e vidro com uma folha de giro, duas folhas de
correr, duas bandeirolas maxi-ar e uma folha fixa de veneziana
permanente.

E3 2,60 1,00 0,00 42 Esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeirolas
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.
esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeiroals
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.

J1 0,60 0,80 1,60 298 Esquadria de madeira e folhas de vidro. Tipo boca-de-lobo.

Tabela de Porta
Tipo Largura Altura Quantidade Descrição

P01 0,66 2,10 8 Porta laminada de madeira
P02 0,76 2,10 1 Porta laminada de madeira
P03 0,86 2,10 2 Porta de madeira
P04 0,96 2,10 3 Porta de madeira
P05 0,90 2,12 24 Porta corta-fogo
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Tabela de Esquadrias
Tipo Altura Largura Peitoril Quantidade Descrição

E1 2,60 1,00 150 Esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeirolas
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.
esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeiroals
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.

E2 2,60 1,00 0,00 157 Esquadria de aluminio e vidro com uma folha de giro, duas folhas de
correr, duas bandeirolas maxi-ar e uma folha fixa de veneziana
permanente.

E3 2,60 1,00 0,00 42 Esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeirolas
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.
esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeiroals
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.

J1 0,60 0,80 1,60 298 Esquadria de madeira e folhas de vidro. Tipo boca-de-lobo.

Tabela de Porta
Tipo Largura Altura Quantidade Descrição

P01 0,66 2,10 8 Porta laminada de madeira
P02 0,76 2,10 1 Porta laminada de madeira
P03 0,86 2,10 2 Porta de madeira
P04 0,96 2,10 3 Porta de madeira
P05 0,90 2,12 24 Porta corta-fogo
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PAVIMENTO 8

1

Tabela de Esquadrias
Tipo Altura Largura Peitoril Quantidade Descrição

E1 2,60 1,00 150 Esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeirolas
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.
esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeiroals
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.

E2 2,60 1,00 0,00 157 Esquadria de aluminio e vidro com uma folha de giro, duas folhas de
correr, duas bandeirolas maxi-ar e uma folha fixa de veneziana
permanente.

E3 2,60 1,00 0,00 42 Esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeirolas
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.
esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeiroals
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.

J1 0,60 0,80 1,60 298 Esquadria de madeira e folhas de vidro. Tipo boca-de-lobo.

Tabela de Porta
Tipo Largura Altura Quantidade Descrição

P01 0,66 2,10 8 Porta laminada de madeira
P02 0,76 2,10 1 Porta laminada de madeira
P03 0,86 2,10 2 Porta de madeira
P04 0,96 2,10 3 Porta de madeira
P05 0,90 2,12 24 Porta corta-fogo
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PAVIMENTO 9

1

Tabela de Esquadrias
Tipo Altura Largura Peitoril Quantidade Descrição

E1 2,60 1,00 150 Esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeirolas
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.
esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeiroals
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.

E2 2,60 1,00 0,00 157 Esquadria de aluminio e vidro com uma folha de giro, duas folhas de
correr, duas bandeirolas maxi-ar e uma folha fixa de veneziana
permanente.

E3 2,60 1,00 0,00 42 Esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeirolas
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.
esquadrias de aluminio e vidro com 5 folhas de correr, 5 bandeiroals
maxi-ar e uma folha fixa de veneziana permanente.

J1 0,60 0,80 1,60 298 Esquadria de madeira e folhas de vidro. Tipo boca-de-lobo.

Tabela de Porta
Tipo Largura Altura Quantidade Descrição

P01 0,66 2,10 8 Porta laminada de madeira
P02 0,76 2,10 1 Porta laminada de madeira
P03 0,86 2,10 2 Porta de madeira
P04 0,96 2,10 3 Porta de madeira
P05 0,90 2,12 24 Porta corta-fogo
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10.710.710.710.7 Apêndice 07: Anteprojeto para alvenaria estruturalApêndice 07: Anteprojeto para alvenaria estruturalApêndice 07: Anteprojeto para alvenaria estruturalApêndice 07: Anteprojeto para alvenaria estrutural    (em (em (em (em A1)A1)A1)A1)    VOLUME 02VOLUME 02VOLUME 02VOLUME 02    
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10.810.810.810.8 Apêndice 0Apêndice 0Apêndice 0Apêndice 08888: Perspectivas: Perspectivas: Perspectivas: Perspectivas    e plantas humanizadase plantas humanizadase plantas humanizadase plantas humanizadas    



TODO BRASILEIRO MERECE NÍVEL �A� 

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EFICIENTE ENERGETICAMENTE 

 

 

VISTA DA FACHADA SUDESTE 

 

 



TODO BRASILEIRO MERECE NÍVEL �A� 

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EFICIENTE ENERGETICAMENTE 

 

 

VISTA DA FACHADA NOROESTE 

 



TODO BRASILEIRO MERECE NÍVEL �A� 

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EFICIENTE ENERGETICAMENTE 

 

VISTA DA FACHADA NORDESTE 



TODO BRASILEIRO MERECE NÍVEL �A� 

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EFICIENTE ENERGETICAMENTE 

 

 

VISTA DA FACHADA SUDOESTE 



TODO BRASILEIRO MERECE NÍVEL �A� 

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EFICIENTE ENERGETICAMENTE 

 

VISTA ALTA DO LAZER 



TODO BRASILEIRO MERECE NÍVEL �A� 

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EFICIENTE ENERGETICAMENTE 

 

 

 

VISTA DO LAZER 



TODO BRASILEIRO MERECE NÍVEL �A� 

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EFICIENTE ENERGETICAMENTE 

 

VISTA DO PARQUE INFANTIL 
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VISTA DA FACHADA SUDOESTE E ESTACIONAMENTO 



TODO BRASILEIRO MERECE NÍVEL �A� 

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EFICIENTE ENERGETICAMENTE 

 

VISTA DA CIRCULAÇÃO CENTRAL 



TODO BRASILEIRO MERECE NÍVEL �A� 

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EFICIENTE ENERGETICAMENTE 

 

VISTA DO APARTAMENTO 



TODO BRASILEIRO MERECE NÍVEL �A� 

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EFICIENTE ENERGETICAMENTE 

 

VISTA DO INTERIOR DO APARTAMENTO 



TODO BRASILEIRO MERECE NÍVEL �A� 

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EFICIENTE ENERGETICAMENTE 

 

VISTA DA FACHADA SUL 



TODO BRASILEIRO MERECE NÍVEL �A� 

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EFICIENTE ENERGETICAMENTE 

 

VISTA DE TOPO 



TODO BRASILEIRO MERECE NÍVEL �A� 

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EFICIENTE ENERGETICAMENTE 

 

VISTA DAS UNDIADES VOLTADAS PARA SUL  
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HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EFICIENTE ENERGETICAMENTE 

 

VISTA DAS UNIDADES VOLTADAS PARA NORTE  



TODO BRASILEIRO MERECE NÍVEL �A� 

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EFICIENTE ENERGETICAMENTE 

 

POSSÍVEIS LAYOUTS PARA APARTAMENTOS SIMPLES 



TODO BRASILEIRO MERECE NÍVEL �A� 

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EFICIENTE ENERGETICAMENTE 

 

POSSÍVEL LAYOUT PARA DUPLEX COM 01 DORMITÓRIO 



TODO BRASILEIRO MERECE NÍVEL �A� 

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EFICIENTE ENERGETICAMENTE 

 

POSSÍVEL LAYOUT PARA DUPLEX COM 02 DORMITÓRIOS 

 



TODO BRASILEIRO MERECE NÍVEL �A� 

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EFICIENTE ENERGETICAMENTE 

 

POSSÍVEL LAYOUT PARA DUPLEX COM 03 DORMITÓRIOS 
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10.910.910.910.9 Apêndice 09Apêndice 09Apêndice 09Apêndice 09: Planilhas da avaliação da : Planilhas da avaliação da : Planilhas da avaliação da : Planilhas da avaliação da envoltóriaenvoltóriaenvoltóriaenvoltória    das das das das UH’sUH’sUH’sUH’s    conforme RTQconforme RTQconforme RTQconforme RTQ----RRRR    



0 Zona Bioclimática ZB ZB8 ZB8 ZB8
0,5 Nome do Ambiente APP ÚNICO APP ÚNICO

Identificação TIPO A TIPO B
1 AUamb m² 23,73 23,73

Ucob W/m².K 0,00 0,00
CTcob kJ/m².K 0,00 0,00
αcob adimensional 0,00 0,00
Upar W/m².K 2,09 2,09
CTpar kJ/m².K 103,00 103,00
αpar adimensional 0,20 0,20

CTbaixa binário 0 0
CTalta binário 0 0
cob adimensional 0 0
solo binário 1 1
pil binário 0 0

APambN m2
0,00 0,00

APambS m2
0,00 0,00Áreas de Paredes Externas do 

Ambiente

Cobertura

Paredes Externas

Característica construtiva

Situação do piso e cobertura

APambS m 0,00 0,00

APambL m2
0,00 0,00

APambO m2
14,69 6,21

AAbN m2
15,21 15,21

AAbS m2
0,00 0,00

AAbL m2
0,00 0,00

AAbO m2
0,00 0,00

Fvent adimensional 0,33 0,33
Somb adimensional 0,42 0,42

AparInt m² 13 13

PD m 2,6 2,6

Caltura adimensional #DIV/0! 0,10956595 0,10956595

isol binário
Uvid W/m².K
vid binário

#DIV/0! A A
#DIV/0! 3608 3440

# # #

#VALOR! #VALOR! #VALOR!

#DIV/0! C C

#DIV/0! 39,862 39,786

Áreas de Paredes Externas do 
Ambiente

ºC.h

kWh/m².ano

kWh/m².ano

Áreas de Aberturas Externas

Caracteristicas das Aberturas

Características Gerais

Características de Isolamento 
Térmico para ZB 1 e ZB2

CA

CR

GHR
Indicador de Graus-hora para 

Resfriamento

Consumo Relativo para 
Refrigeração

Consumo Relativo para 
Aquecimento



ZB8 ZB8 ZB8 ZB8 ZB8 ZB8 ZB8 ZB8

APP ÚNICO APP ÚNICO APP ÚNICO APP ÚNICO APP ÚNICO APP ÚNICO APP ÚNICO APP ÚNICO
TIPO C TIPO D TIPO E TIPO F TIPO G TIPO H TIPO I TIPO J
23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25
2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09

103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,36 14,69 14,69 0,00 0,00 9,36 14,69 14,69

6,21 14,69 0,00 14,69 6,21 6,21 14,69 0,00
15,21 0,00 0,00 15,21 15,21 15,21 0,00 0,00

0,00 15,21 15,21 0,00 0,00 0,00 15,21 15,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
0,42 0,49 0,49 0,42 0,42 0,42 0,49 0,49
13 13 13 13 13 13 13 13
2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

0,10956595 0,10956595 0,10956595 0,10956595 0,10956595 0,10956595 0,10956595 0,10956595

B B A A A B B B
5261 6541 4026 4777 4609 6430 7710 5408

# # # # # # # #

#VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

C B B C C C C B

39,870 35,666 33,979 42,930 42,854 42,938 38,734 29,661



ZB8 ZB8 ZB8 ZB8 ZB8 ZB8 ZB8

APP ÚNICO APP ÚNICO APP ÚNICO APP ÚNICO APP ÚNICO APP ÚNICO APP ÚNICO
TIPO K TIPO L TIPO M TIPO N TIPO O TIPO P TIPO Q
30,75 30,75 30,75 23,73 23,73 23,73 23,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 1,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00 132,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25
2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09

103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 14,69 14,69 0,00 14,69

14,69 6,21 6,21 14,69 0,00 14,69 14,69
16,51 16,51 16,51 0,00 0,00 15,21 0,00

0,00 0,00 0,00 15,21 15,21 0,00 15,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
0,42 0,42 0,42 0,49 0,49 0,42 0,49
13 13 13 13 13 13 13
2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

0,084552846 0,084552846 0,084552846 0,10956595 0,10956595 0,10956595 0,10956595

A A A B A A B
4308 3271 4141 7710 5195 4989 7923

# # # # # # #

#VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

C B C C B B B

39,003 35,479 38,927 38,734 37,047 35,543 31,348



 

APÊNDICES 
 

 

144 

 

10.1010.1010.1010.10 Apêndice 10Apêndice 10Apêndice 10Apêndice 10: Planilha da avaliação final da edificação multi: Planilha da avaliação final da edificação multi: Planilha da avaliação final da edificação multi: Planilha da avaliação final da edificação multifamiliarfamiliarfamiliarfamiliar    

 

 



CÁLCULO DO NÍVEL DE EFICIÊNCIA DA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR

Ventil natural Ilum natural
Uso racional 
da água

Condic 
artificial de ar

Ilum artificial Ventiladores de teto Refrigeradores
Medição 

individualizada
TOTAL

TIPO A 5,00 A 3,00 C 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 4,72 A 78,09

TIPO B 5,00 A 3,00 C 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 4,72 A 234,27

TIPO C 4,00 B 3,00 C 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 4,07 B 26,03

TIPO D 4,00 B 3,00 C 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 4,07 B 156,18

TIPO E 5,00 A 3,00 C 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 4,72 A 26,03

TIPO F 5,00 A 3,00 C 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 4,72 A 156,18

TIPO G 5,00 A 3,00 C 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 4,72 A 728,84

TIPO H 4,00 B 3,00 C 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 4,07 B 26,03

TIPO I 4,00 B 3,00 C 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 4,07 B 416,48

TIPO J 4,00 B 3,00 C 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 4,07 B 26,03

4,5 A

Bonificações
Pontuação

CLASSIFICAÇÃ
O FINAL das 

Uhs

Área útil 
(m2) ENCE multiID UH

Aquecimento de 
água

EqNumEnv

TIPO J 4,00 B 3,00 C 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 4,07 B 26,03

TIPO K 5,00 A 3,00 C 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 4,72 A 198,30

TIPO L 5,00 A 3,00 C 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 4,72 A 33,05

TIPO M 5,00 A 3,00 C 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 4,72 A 1156,75

TIPO N 4,00 B 3,00 C 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 4,07 B 468,54

TIPO O 5,00 A 3,00 C 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 4,72 A 130,15

TIPO P 5,00 A 3,00 C 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 4,72 A 52,06

TIPO Q 4,00 B 3,00 C 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 4,07 B 156,18

Nível A 0

a = 0,65 Nível B 0

(1 - a) = 0,35 Nível C 8

Nível D 6

1 casa 

depois 

da 

vírgula

Nível E 2




